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КОРИСНІ ПОРАДИ:КОРИСНІ ПОРАДИ:
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«Ми шукали 
по полях гнилу 
картоплю, 
збирали 
трави…»

«Не треба 
плутати туризм з 
еміграцією»

«Укрпошта» 
розвалюється — 
кому це вигідно?

Тел.: (067) 551�28�95, (04595) 6�23�86

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Інженера-кошторисника
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП
Оператора БЗВ
Підсобних працівників
Майстра з виробництва
вібропресувальних виробів
Слюсаря-ремонтника
Такелажників

Складальника поїздів
Складальника алюмінієвих
конструкцій
Лаборанта фізико-механічних
випробувань
Водія кат. «С»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Електрозварювальника
Головного інженера
Комірника
Технолога
Начальника лабораторії
Машиніста автобетононасоса
Бульдозериста 
Конструктора фасадних систем
Охоронця

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

 АФІША

 ПРИЗНАЧЕННЯ

 ПОТРІБНО РОЗІБРАТИСЯ

 КОРОТКИМ РЯДКОМ

План міських спортивних заходів, що проводяться 
з 6 по 13 травня у вихідні та святкові дні 

Дата 
проведення

Назва заходу 
Місце 

проведення 

06.05.2017 
початок об 11:00

Особистий чемпіонат 
м. Бориспіль з більярдного 
спорту «Вільна піраміда» 

серед чоловіків 

ТРЦ «Аеромол» 

06.05.2017 
початок о 16:00

7-й тур чемпіонату Київської 
області з футболу серед 
команд вищої ліги  між 
командами збірна міста 
«Бориспіль-Фаворит» — 

«Патріот»

міський парк 
культури та 
відпочинку,

стадіон «Колос»

06.05.2017 
початок об 11:00

15-й тур першості Київської 
області з футболу серед 
дитячо-юнацьких команд 
(перша ліга) 2006-2007 та 

2004-2005 років народження 

вул. Володимира 
Момота, 5 

дитячий стадіон 
«Колосок»

07.05.2017 
початок об 11:00

14-й тур першості Київської 
області з футболу серед 
дитячо-юнацьких команд 

(перша ліга) 2002-2003 року 
народження 

вул. Володимира 
Момота, 5 

дитячий стадіон 
«Колосок»

09.05.2017 
початок  о 09:00

міські спортивно-масові 
заходи з нагоди відзначення 
Дня пам’яті та примирення 
і 72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій 

війні

міський парк 
культури та 
відпочинку, 

стадіон «Колос»

13.05.2017 
початок о 14:00

30-й тур чемпіонату України 
з футболу серед команд 

першої ліги між командами 
«Арсенал-Київ» — «Авангар» 

м. Краматорськ 

міський парк 
культури та 
відпочинку,

стадіон «Колос»

Управління культури, молоді та спорту, 
центр спорту та ФЗН Бориспільської міської ради

Михайло Шкоруп — 
новий директор ДЮСШ

Павлина ОСТРОЗОРА

Шляхом переводу з посади тре-
нера-викладача Бориспільської 
дитячо-юнацької спортивної шко-
ли на посаду директора призначе-
но Михайла Шкорупа, який працю-
ватиме за контрактом з 28 квітня 
2017 року по 30 квітня 2018 року.

Відомо, що колишній директор 
закладу Євген Гомболевський на-
писав заяву за власним бажанням.

Щодо процедури призначення 
нового очільника спортивної шко-
ли у соціальній мережі Facebook 
одразу розгорілися суперечки. 
З’явилося безліч коментарів з обу-
ренням про «підковані рішення» у 
кулуарах місцевої влади.

Однак більшість людей канди-
датурою новообраного дирек-
тора задоволені і залишають до-
писи на зразок таких: «Хто, як не 
Шкоруп, знає, як це бігати і виби-
вати бензин чи кошти на харчу-
вання дітей, яких потрібно везти 
на змагання».

Досьє:
Михайло Іванович Шкоруп має 

вищу освіту за спеціальністю «фі-
зичне виховання і спорт». Закінчив 
у 1998 році Український державний 
університет фізичного виховання 
і спорту. Стаж роботи за фахом 
— 19 років. Працював старшим 
тренером-викладачем відділен-
ня боксу. Є майстром спорту. Має 
другу кваліфікаційну категорію.

Бориспільська міська рада пітримала проект рішення, поданий Ярос-
лавом Годунком, про заборону у Борисполі ігрових закладів, у тому чис-
лі закладів під назвою «Національна лотерея».

Ірина ГОЛУБ

За інформацією, яка прозвуча-
ла на сесійному засіданні, посе-
ред мікрорайону Лозівка виявле-
но 2,5 га землі, які належать ра-
йонній раді, а саме: Сеньківській 
сільській раді. Власник землі, 1924 
р. н., нині уже покійний. Анатолій 

Федорчук підтвердив: коли Несте-
рівка і Лозівка включалися до меж 
міста, земель району там не було. 
За поданням депутата Марини До-
бровольської, яка озвучувала це 
питання, сесія прийняла рішення 
про звернення до правоохорон-
них органів із заявою про кримі-
нальне правопорушення.

Вкрали землю посеред Лозівки

Ірина КОСТЕНКО

Дійшла черга до в’їзду до ринку 
«Новий»

Першим питанням порядку денного було внесен-
ня змін до рішення «Про бюджет міста Борисполя на 
2017 рік», які були попередньо узгоджені на погоджу-
вальній раді, тому у сесійній залі прозвучали тільки 
додаткові моменти. 

Окрім того, обговорювалися проблеми із затрим-
кою початку будівництва терапевтичного корпусу Бо-
риспільської ЦРЛ, на які міська влада не впливає. А та-
кож вкотре наголошувалося на необхідності будівниц-
тва окружної дороги, щодо якого і досі не прийнято 
кардинальних рішень. З’явилося ще одне болюче пи-
тання: небезпечний нерегульований пішохідний пере-
хід навпроти магазину «Норд». Депутати погодилися, 
що його потрібно обладнати додатковими сигналами, 
щоб перехід був більш помітним для водіїв.

Додатково депутати виділили 199 тис. грн на 
пам’ятний знак жертвам політичних репресій, який 
буде зведено на Книшовому меморіальному комп-
лексі. Бориспільський міський голова Анатолій Фе-
дорчук, озвучуючи питання, зазначив, що на втілен-
ня цього проекту тих коштів замало, але це дозво-
лить розпочати роботи. До речі, перед сесією вда-
лося краєчком ока побачити ескіз проекту, він дуже 
цікавий і оригінальний. 

Ще 200 тисяч передбачено на будівництво дороги до 
ринку «Новий», про жахливий стан якої «Вісті» неодно-
разово писали на своїх шпальтах. Питання відведення 
дощових вод з тієї території уже частково вирішено, і 
роботи будуть продовжені. Хоча, на жаль, не з усіма під-
приємцями, які торгують на ринку «Новий», вдалося до-
мовитися про їхню пайову участь у тих роботах.

Стоянку «перетасували»
5 сесій підряд підприємець Євгеній Косько нама-

гався взяти у Бориспільського міськкомунгоспу у 
суборенду територію на вул. Київський Шлях, 8в, на 
якій він облаштував безкоштовну стоянку для авто-
мобілів і доглядає за нею. Наскільки вдалося зрозу-
міти, на ту територію хтось інший накинув оком. Пан 
Євген запевняв, що для нього важливо, щоб там так і 
залишилася тільки безкоштовна автомобільна стоян-
ка. Він готовий був усе це зафіксувати документально 
і сплачувати орендну плату. На цій сесії, він начебто 
переконав депутатів, і вони підтримали це питання. 
Та через кілька пунктів проголосували за розірван-
ня договору оренди на цю територію із міськкомун-

госпом. Суборенда стала вже неможливою. Потім де-
путати кількома голосуваннями вирішували, яке ж із 
рішень залишити в силі. У результаті договір оренди 
із комунгоспом вирішено було розірвати.

Бориспільський міський голова Анатолій Федор-
чук запевнив, що стоянка там і залишиться.

Допомагаємо сусідам
До Борисполя звернулася Васильківська міська ра-

да Київської області  з проханням надати їм один при-
мірник проекту будівництва нашої школи, яка зво-
диться у місті на вул. Робоча — Банківська. Вони пла-
нують будувати у себе таку ж школу, і хотіли б зеконо-
мити декілька мільйонів на проектуванні. Депутати 
погодили це питання. 

ТРС «Бориспіль» уже з керівником
Депутати прийняли рішення про призначення на 

посаду директора комунального підприємства ТРС 
«Бориспіль» Наталії Леонідівни Бондаренко із випро-
бувальним терміном 4 місяці.

Наші у Госпітальній раді
Сесія Бориспільської міської ради прийняла рішен-

ня делегувати до Госпітальної ради Лівобережного 
госпітального округу Київської області трьох пред-
ставників міста Борисполя: депутата міської ради, лі-
каря Іллю Луціва, заступника Бориспільського місь-
кого голови Людмилу Пасенко та заступника голов-
ного лікаря Бориспільської ЦРЛ Євгенія Черенка.

Допомогли водоканалу 
з погашенням кредиту

Коли КП ВКГ «Бориспільводоканал» брав кредит 
Світового банку реконструкції і розвитку на енергоз-
берігаюче обладнання, долар коштував 8 гривень. 
Сьогодні він дорожчий утричі, тому власними сила-
ми підприємство віддавати позичені гроші не може. 
Депутати виділили з міського бюджету 6,3 млн грн на 
погашення чергового платежу по кредиту. 

На АТБ біля «Європи» немає шансу
Напередодні сесії на засіданні виконавчого коміте-

ту Бориспільської міської ради було прийнято рішен-
ня «Про надання містобудівних умов та обмежень за-
будови земельної ділянки на вул. Київський Шлях, 71а 
ФОП Гордієнку В.М. на будівництво культурно-розва-
жального центру із закладами торгівлі». 

Йдеться про будівництво на території біля кінотеатру 
«Європа», яке майже рік тому викликало бурхливі про-
тести і мешканців Борисполя, і бориспільської міської 
влади, адже роботи розпочалися незаконно. Ще за по-
переднього міського голови територія була віддана в 
оренду пану Гордієнку на 25 років. А підприємець, який 
узяв вільний шматок у суборенду, після припинення 
розпочатих робіт активно співпрацював із міською вла-
дою і виконав усі її вимоги. В результаті, на території, яку 
йому дозволили забудувати, жоден супермаркет роз-
міститися не зможе — занадто малою виходить площа 
торгівельного залу. Але хоч це і буде культурно-розва-
жальний центр, там все одно передбачені заклади тор-
гівлі. Тільки це, за словами забудовника, будуть невели-
кі магазинчики, які здаватимуться в оренду. Місто не ма-
ло законних підстав відмовити забудовнику.

Але рішення виконавчого комітету знову виклика-
ло суспільний резонанс із страшилками про АТБ. То-
му на сесію було винесено питання про скасування 
того рішення виконавчого комітету. Депутати його не 
підтримали.

СЕСІЙНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

 Двадцять п’ята сесія Бориспіль-
ської міської ради, яка відбулася 27 
квітня, розмочалася, на диво, опе-
ративно. Але дуже багато питань 
викликали бурхливі та тривалі об-
говорення. Окрім того, у порядку 
денному, після внесення у до ньо-
го додаткових питань, їх виявилося 
аж 196. Тому сесія знову затягнула-
ся допізна.
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 СТВОРЮЄМО РАЗОМ

ВУЛИЦЯМИ МІСТА

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Судячи по тому, як у нас впроваджував-
ся закон про декомунізацію, і по тому, як ця 
декомунізація продовжується нині, нам мо-
же не вистачити і сорока років. Наведу тіль-
ки декілька прикладів рабської прив’язано-
сті до комуністичної символіки у Борисполі.

Вулиця Панаса Мирного
Це колишня вулиці Зої Космодем’янської, 

яку перейменовану відповідно до закону 
про декомунізацію. Але стару назву на цій 
вулиці побачиш частіше, ніж нову. Причому, 

нова назва, зазвичай, знаходиться поряд із 
старою. Навіть солідне підприємство не по-
трудилося встановити табличку із іменем 
відомого українського письменника, стару 
залишило.

Вулиця Героїв Небесної Сотні
Таку назву нині має колишня вулиця Ра-

дянська. Її перейменували ще задовго до 
закону про декомунізацію. Через кілька мі-
сяців після перейменування «Вісті» провели 
рейд тією вулицею. З’ясувалося, що на той 
час тільки школа №1 мала табличку з новою 
назвою.

У суді, приміщення якого також розташо-
ване на цій вулиці, до візиту кореспонден-
та навіть не здогадувалися про переймену-
вання. Але на отриману інформацію відреа-
гували оперативно. Таблички почепили і на 
приміщенні, і на паркані.

Шокувала табличка на одному із будин-
ків: то була не просто стара назва, а «Совет-
ская, 13». Після публікації фото у «Вістях» 
російськомовну табличку зняли. Але і на 
новій табличці залишили стару назву: «Ра-
дянська, 13».

На розі вулиць Глибоцька та Героїв Не-
бесної Сотні впритул до приміщення, де 
базується ЖЕК-1, збудовано офісне примі-
щення. На цих обох приміщеннях з одно-
го боку красується «Героїв Небесної Сотні, 
32», з іншого — «Радянська, 32». На цей мо-

мент «Вісті» неодноразово звертали увагу 
міської влади.

Вулиця Сергія Камінського
Ім’ям загиблого пілота літака АН-26, 

збитого у небі над Слав’янськом, було наз-
вано колишню вулицю Комуністичну. Це 
перейменування відбувалося уже в про-
цесі декомунізації. Навіть дивно, що вули-
ця, на якій знаходиться райвідділ тоді ще 
міліції, військкомат, Свято-Миколаївський 
храм Київського патріархату, так довго за-
лишалася Комуністичною. Але стара наз-
ва збереглася і нині. Один із прикладів — 
приватна оселя під номером 29. З одно-
го боку від входу читаємо назву «Комуніс-
тична», а з іншого — «Сергія Камінського». 
Такі подвійні назви були актуальними ві-
дразу після перейменування. Але нині всі 
уже звикли до нових назв. Потреба у на-
гадуванні відпала. Навіщо ж прив’язувати 
себе до рабського минулого, зберігаючи у 
назвах спогади про ті страшні для Украї-
ни часи?

Подібні подвійні назви можна зустріти і 
на інших оселях вулиці Сергія Камінського, і 
по всьому Борисполю.

Як вплинути?
— Чи є засоби адміністративного впливу 

на таких власників осель чи керівників під-
приємств? Про це «Вісті» запитали у заступ-

ника Бориспільського міського голови Люд-
мили Пасенко. Вона зазначила, що після пе-
рейменування вулиць згідно із законом про 
декомунізацію, міська влада своїм рішен-
ням виділила кошти, щоб встановити нові 
таблички на початку та у кінці вулиці. Про 
зміну табличок на дворах, підприємствах та 
будинках повинні турбуватися власники. Зі 
свого боку, Бориспільська міська влада ви-
користовує єдиний можливий засіб впливу 
на ситуацію: якщо власник приватної сади-
би чи підприємець звертається за вирішен-
ням якогось питання, з нього вимагають фо-
топідтвердження, що на оселі є табличка із 
правильною назвою вулиці. На жаль, таке 
підтвердження не гарантує, що поряд із но-
вою табличкою не збереглася стара.

«Вісті» вирішили долучитися до очищен-
ня міста Борисполя від залишків комуніс-
тичного минулого. На сторінках щотижне-
вика і на сайті «Вістей» будуть публікувати-
ся фото старих назв вулиць разом із адре-
сами власників тих табличок. Нехай це буде 
підказкою для депутатів, для відділу бла-
гоустрою, який може хоча б усно чи у при-
писі наголосити, що стара назва вже втра-
тила актуальність, і для міської влади, яку 
вже важче буде обдурити неповною інфор-
мацією.

Актуальність цієї проблеми важко перео-
цінити. Старі назви вулиць — це не просто 
слова. Це енергетична прив’язка до рабсько-
го минулого. Коли ми позбулися пам’ятни-
ків радянському вождю, зникли антени, які 
тримали Україну на прив’язі інформаційно-
го натиску «великого сусіда». Але павутина 
у вигляді назв вулиць та інших комуністич-
них символів залишилася. І вона продовжує 
обплутувати вже голови юного покоління. 
Чи можливо у таких умовах виростити по-
коління українців, повністю вільних від раб-
ської психології?

УКРАЇНІ НЕОБХІДНА ДЕКОМУНІЗАЦІЯ У ДУШАХ І СЕРЦЯХ
 Нас так довго зомбували 

комуністичними лозунгами, 
що навіть через 25 років піс-
ля того, як Україна стала не-
залежною, ми все ще чіпляє-
мося за «ідеали комунізму». 
Невже Україні, як і біблійному 
народові Мойсея, доведеть-
ся 40 років блукати пустелею, 
доки не  зміниться покоління 
людей, заражених психологі-
єю комуністичного рабства?

Сергій КРУЧИНІН

У минулому номері ми подиви-
лися на велостоянки у наших шко-
лах і не знайшли жодної сучас-
ної, а в половини їх немає навіть 
символічних радянського зразка. 
Сьогодні ми поговорили з дирек-
тором НВК ім.К.Могилка (ЗОШ 
№5) Світланою Григорівною Ма-
зур про те, якими мають бути пер-
ші кроки школи назустріч вело-
сипедизації. Директор зізнається, 
що на велосипеді їздити не вміє, 
але всіляко готова підтримувати 
це прагнення в інших.

«Дякую газеті «Вісті» за матеріал 
на таку актуальну і сучасну тему. 
Про велостоянку я думаю майже 
щодня, коли йду на роботу — в на-
шій школі її поки немає, а огорожі 
клумби іноді просто не вистачає 
всім бажаючим приїхати до школи 
на двох колесах. Однозначно, нам 
потрібно робити стоянку, адже ве-
лосипед — то здоров’я і розвиток 
наших дітей. Це питання тягне за 
собою інші — батьки і вчителі ма-
ють вчити дітей поводженню на 

дорозі, адже велосипедист є пов-
ноправним учасником дорожньо-
го руху, а у Борисполі, на жаль, не-
має велодоріжок, так як кругом в 
європейських країнах.

Ми б давно вже знайшли залізяки 
і щось зварили б — але ж воно так 
і стоятиме потім, а наша красива 
школа заслуговує якоїсь симпатич-
ної і справді зручної конструкції. Як 
робити, то щоб уже рівень був, як-
що ми справді прямуємо до Євро-
пейського Союзу. Тому я буду про-
сити депутатів допомогти нам у 
цьому питанні. Раніше існував бла-
годійний фонд школи, але тепер йо-
го немає. Може, і місто допоможе.

Розкажу один випадок. Я дізна-
лася, що в мого знайомого, який 
працює в Ірландії, дуже дорогий 
велосипед, і здивувалася. А він 
пояснив: «Не уявляєте, наскільки 
це вигідно. Половину вартості ме-
ні одразу виплатила фірма, у якій 
я працюю, а на решту дали безвід-
сотковий кредит». Так компанія 
заохочує працівників їздити на 
роботу на велосипеді. Для цього 
створені всі умови і є грошові бо-

нуси. Бо велосипед — це здоро-
ві працівники в тонусі, які краще і 
продуктивніше працюють».

Разом з пані Світланою ми про-
йшлися територією школи і пого-
ворили, якою має бути і де буде 
знаходитися майбутня велостоян-
ка. З уроків якраз ішли учні серед-
ніх класів, з них кілька зі спортив-
ним дошками — скейтами і пен-
ні-бордами (виглядає, як скейт, але 
має пластикову дошку і більше під-
ходить для щоденного пересуван-
ня вулицями міста, на відміну від 
чисто трюкового скейта; стрімко 
набирає популярності серед бори-
спільських дітей). «Спочатку ми хо-
тіли заборонити брати їх до школи, 
але наші учні відстояли своє право, 
— коментує директор школи. — В 
дітей свої інтереси, і ми маємо їх 
поважати. Тим більше, це і спорт, і 
альтернативний транспорт. Єдине, 
просимо бути обережними». 

Бориспільські школи готові йти 
назустріч велосипеду. Щоб кож-
на не починала зараз фантазува-
ти на тему конструкції велопар-
ковки і де її взяти, то буде доціль-

но мати зразок, і тоді вже говорити 
про централізоване встановлення 
їх у школах міста. Для цього «Вісті» 
попросили одне з бориспільських 

підприємств розробити типову ве-
лопарковку з урахуванням пропо-
зицій велосипедистів. Подробиці 
незабаром. 

Як правильно припаркувати велосипед
Це має бути вигнута металева труба, об яку акуратно обпирають 

раму велосипеда, причому пристібається замком саме рама, а не ко-
лесо. Зрозуміло, що старі трикутні парковки із залізного прута, в які 
безжально вставляли велосипед вилкою, не витримують критики. 
Більш-менш серйозний захист може забезпечити звичайний міцний 
ланцюг чи так званий U-лок — вигнута металева скоба. Жоден трос 
захистом не є. Оскільки мова йде про школу, де діти навчаються пів-
дня, необхідно мати над велостоянкою легкий навіс, щоб велосипе-
ди не мокли цей час у випадку дощу. Все це має бути не десь на пе-
рефирії чи глибоко у дворі, а на видноколі.

«ВЕЛОСИПЕД — ТО ЗДОРОВ’Я І 
РОЗВИТОК НАШИХ ДІТЕЙ»
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Наталія ДОЛИНА, 
фото Вівіан МАЙЄР

З якими труднощами стикається 
українська молодь, яка ставить за 
мету вивчити культуру розвине-
ної європейської країни і вдоско-
налити мову? 

У травні Катя отримала кілька 
днів відпустки і приїхала додому 
відпочити. Їй двадцять один рік. 
Рішення поїхати до Німеччини не 
було спонтанним. Ще школяркою 
дівчина подружилася з сусідкою, 
яка брала участь у цій програмі і 
завдяки їй бездоганно вивчила ні-
мецьку мову.

— Інна давала мені уроки. Всі 
зараз захоплюються англійською, 
а я мріяла досконало освоїти ні-
мецьку. Закінчивши бакалаврат 
на факультеті іноземної філології 
педагогічного університету імені 
Драгоманова, деякий час викла-
дала в столичному ліцеї. Але від-
чувала, що моїх знань іноземної 
мови для успішної кар'єри бракує, 
— розповідає Катя.

Можливо, дівчина не ризикнула 
б так кардинально змінити життя, 
якби не подруга по інституту, яка 
поїхала до Берліна за цією програ-
мою. Катя зважилася і теж підпи-
сала контракт на рік.

«Не треба плутати 
туризм з еміграцією»

— Мені знайшли сім'ю в Гам-
бурзі: мама і дві доньки 13 і 6 ро-
ків. У контракті були вказані мої 
обов'язки: доглядати за дітьми і 
допомагати по господарству. Моє 
життя в Німеччині почалася з Бер-
ліна. Один день я жила у подруги, 

точніше, у її господарів. Мені зда-
валося тоді, що я потрапила до 
раю. Комфортабельний будинок, 
гостинність господарів, чудове мі-
сто. Зробила безліч фотографій, у 
захваті відправила їх матусі. А во-
на мені у відповідь написала: «До-
цю, я дуже рада, що тобі сподоба-
лося. Але не забувай, що тут ти в 
гостях, а в Гамбург їдеш працюва-
ти». Так і сталося. Як у тому анекдо-
ті: «Не треба плутати туризм з емі-
грацією», — посміхається Катя.

Господиня, або, як прийнято 
говорити, гаст-мама, Ельза має 
престижну роботу, високу зарп-
лату, великий двоповерховий бу-
динок і сад. Каті, як і належить за 
контрактом, виділили окрему кім-
нату, добре умебльовану і затиш-
ну, правда, на цокольному повер-
сі, поруч з пральнею.

На другий день після приїзду 
Катя залишилася без вечері. Поки 
крутилася на кухні, господарі вже 
повечеряли, а вдруге накривати 
на стіл тут не прийнято.

— Мій розпорядок дня такий: 
6.00 — підйом. 6.30 — гуляю з со-
бакою. 7.00 — накриваю на стіл. 
9.00 — 14.00 — вільний час (кур-
си німецької). Потім повинна при-
братися в будинку. О 15.45 — за-
брати меншу дівчинку зі школи. 
18.00 — приготувати вечерю, на-

крити на стіл, пограти з дітьми, по-
гуляти з собакою. 

«Допомога по господарству» 
виявилася обов’язком майже до 
стерильності мити і чистити весь 
будинок, прибирати в саду, мити 
авто, прасувати. Коли все закін-
чую, падаю в ліжко без сил. Харчу-
вання у мене дуже скромне. Вран-
ці шматочок хліба з маслом і дже-
мом, на обід мюслі, ввечері бутер-
брод з ковбасою, — розповідає 
вона.

У суботу Катя має працювати 
до обіду. Неділя — вихідний. Ко-
ли до старшої дочки Ельзи прихо-
дять гості, працювати доводиться 
й у неділю.

— Але якщо я скажу, що роблю 
забагато не своєї роботи, господи-
ня відповість: ти сама це підписа-
ла. Тож потрібно дуже уважно чи-
тати контракт і чітко обговорюва-
ти, що конкретно входить до твоїх 
обов’язків. До речі, найняти при-
биральницю там дорого — 30 єв-
ро на годину, — каже дівчина.

Відразу після приїзду Каті Ельза 
відкрила на її ім'я банківську карт-
ку, куди перераховує її зарплату. 
Це 260 євро плюс 50 євро так зва-
ної допомоги. 260 євро виплачує 
регулярно (в основному, ці гроші 
йдуть на оплату курсів), а допомо-
га затримується на кілька місяців.

Коли не працюють 
компроміси

У перекладі з французької Au-
Pair означає «рівні права», тоб-
то той, хто приїхав за програмою, 
нібито член сім'ї. Проте все зале-
жить від того, в яку сім'ю потра-
пиш. 

— Моїй подрузі в Берліні по-
щастило. Господарі ставляться до 
неї з теплотою. В основному, вона 
займається з дитиною, тому в неї 
залишається час на курси, подо-
рожі, екскурсії. Коли господарі по-
їхали в Італію на відпочинок, взяли 

її з собою. Мені ж в аналогічній си-
туації (їхали в Іспанію) Ельза сказа-
ла: «Тепер у тебе буде більше часу, 
щоб зробити генеральне приби-
рання». Мені відразу дали зрозу-
міти, що членом сім'ї, навіть тим-
часовим, мене ніхто вважати не 
збирається. Якось до Ельзи при-
йшли в гості батьки. Вся сім'я сіла 
вечеряти. Коли я принесла салат, 
дідусь сказав: «О-хо-хо, Катю, у нас 
для тебе сьогодні немає місця за 
столом», — згадує дівчина.

Крім домашньої роботи, во-
на повинна займатися дітьми. Зі 
старшою дівчинкою особливих 
проблем немає, зате молодша ни-
щить Катю постійними капризами, 
істериками і скандалами. На всі 
спроби знайти розумний компро-
міс відповідає: «Ти не маєш право 
мені нічого говорити, тому що ти 
тут ніхто». Таку ж позицію займає і 
її мати. Ельза жорстко сказала: «Це 
твоя робота, тому ти повинна ро-
бити все, що вона хоче».

Катя змушена підкоритися: як-
що господиня розірве контракт, 
автоматично анулюється віза, на-
віть якщо вона була зроблена на 
рік. Це означає, що потрібно не-
гайно виїхати, інакше її перебу-
вання в Німеччині буде вважатися 
нелегальним. А це дуже серйозно, 
тому що після цього протягом п'я-
ти років вона не зможе поїхати в 
жодну країну Євросоюзу.

Нестабільність погоди 
в стабільній Німеччині

Різниця менталітету і ритму жит-
тя відчувається з перших днів пе-
ребування в Німеччині. Для но-
вачків ця країна здається якоюсь 
Спартою. Тут прийнято вставати 
рано навіть у вихідні дні. Сніда-
ють і вечеряють, зазвичай, всією 
сім'єю. Накриваючи стіл, велике 
значення надають сервіровці, але 
порції, як правило, дуже скром-
ні. Ковбаса, риба, салати з овочів, 

для дітей — екологічно чисте м'я-
со, багато сиру і різноманітних йо-
гуртів.

У будинку Ельзи немає телеві-
зора, а для дітей не передбачений 
ані Інтернет, ані мобільний теле-
фон. Ельза вважає, що це шкідли-
во для здоров'я. Зате є величезна 
бібліотека і старовинний рояль. 
Діти відвідують різноманітні кур-
си і гуртки.

Німеччина вважається однією з 
найстабільніших в економічному 
і соціальному плані країн. Але й у 
неї є фактор нестабільності. Це по-
года.

— Часто погода може змінити-
ся за п'ять хвилин. На початку вес-
ни пам’ятаю день, коли вранці на 
градуснику було плюс 11, потім пі-
шов дощ, сніг і град (мінус 2), і зно-
ву плюс 11, — дивується Катя.

Через велику завантаженість 
подорожувати їй поки не вдалося, 
але на екскурсії ходить. Була в фі-
лармонії, на лицарському турнірі, 
гуляла. Каже, що закохалася у Гам-
бург, настільки це чудове місто. На 
розпродажі за 40 євро купила дві 
шкіряні куртки, сорочку з фланелі, 
шкіряні кросівки і джинси. Всі речі 
фірмові і відмінної якості.

Як губка, вбираєте 
нові слова

Курси німецької мови Катя від-
відує чотири рази на тиждень з 
9.00 до 13.00. Це час, який дає їй 
задоволеня і радість.Тест для ви-
значення мовного рівня був ду-
же серйозний — 7 сторінок тек-
сту (граматика, лексика), усна мо-
ва. На все дається 30 хвилин. Ка-
тя відразу пройшла на рівень В1 
(підтримувати і задавати тему бе-
сіди, брати участь у дискусіях без 
попередньої підготовки, розуміти 
зміст складних текстів тощо). За-
раз, після декількох місяців занять 
і спілкування в сім'ї, рівень її знань 
значно підвищився.

— Мене на курсах хвалять. В ін-
ституті ніколи не хвалили, а тут ка-
жуть, що я молодець! Потрапивши 
в чуже мовне середовище, ви, як 
губка, зовсім по-іншому починає-
те вбирати в себе нові слова і фра-
зи, адже вони оточують вас з ран-
ку до вечора і, так би мовити, ма-
ють реальний смак, запах і колір. 
Жодні курси, навіть найкращі, не 
матимуть такого ефекту, — вва-
жає вона.

Через кілька днів Катя знову їде 
до Німеччини. Їде, щоб поверну-
тися додому з новими знаннями і 
досвідом. У подальших планах — 
закінчити магістратуру в інститу-
ті. Вона вірить, що в Україні знан-
ня, які дісталися їй досить нелегко, 
будуть затребувані.

ЇХАТИ, ЩОБ ПОВЕРНУТИСЯ
 Цієї зустрічі з Катею 

в Борисполі з нетерпін-
ням чекали всі: мама, 
тато, бабуся. Майже 
півроку тому вона ви-
рушила до Німеччини 
за міжнародною про-
грамою Au-Pair, яка 
дозволяє молоді про-
жити один рік у сім'ях 
за кордоном, догляда-
ючи за дітьми. Що че-
кало її там? Про це ми 
дізналися з перших 
вуст.

ПОРАДА
При влаштуванні на робо-

ту за кордоном необхідно пе-
ревірити наявність ліцензії та 
адресу компанії-посередни-
ка. З’ясуйте, яка середня зарп-
лата в країні, де ви збираєтеся 
працювати. Якщо вам обіця-
ють хоча б на 20-30% вище, пе-
ред вами однозначно шахраї. І 
пам'ятайте, що 80% легальних 
компаній в Україні мають пра-
во відправляти на роботу тіль-
ки в Польщу.
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 КРИК ДУШІ

Валентина ОЛІЙНИК

Для кондитерки Світлани (прізвище дівчи-
на попросила не називати) випікання тортів 
можна порівняти з медитацією. Раніше ство-
рювала ці десерти тільки для себе, бо це бу-
ло її хобі, під час якого вона відпочивала ду-
шею і відволікалася від буденних турбот. Зго-
дом, отримуючи багато схвальних відгуків 

під час частувань удома, жінка почала їх пек-
ти і для продажу, дуже вже просили знайомі.

Світлана каже, коли її донечка була ще 
геть мала, то пекла шедеври мало, адже ди-
тина часто потребувала її уваги. Донечка 
підросла, і часу творити стало більше.

— Сьогодні Єва мені допомагає, їй чоти-
ри, — всміхається Світлана. — Наприклад, 
ми разом збиваємо бізе, випікаємо коржі, я 
показую, як виліплювати із цукрової чи шо-
коладної мастики пелюсточки квітів чи ли-
сточки, і вона все старанно повторює. Та-
кож виливаємо різні фігурні композиції, у 
тому числі з шоколаду. Як-от обличчя ля-
льок, людей чи мультяшних героїв з допо-
могою молдів (особливий вид формочок). 
Єва, як і я, отримує величезну втіху від са-
мого процесу й результату.

Солодкі творіння молодої майстрині, за-
лежно від індивідуального замовлення, бу-
вають у вигляді і замків з принцесами, і яхт, і 
тортів-танків, і сорочок-вишиванок, немов-
лят тощо. До того ж, вона робить оформ-
лення окремих сюжетних композицій.

— Наприклад, я кілька разів пекла торт 
для затятих рибалок, — каже Світлана. — 
То солодкі декорації навколо озерця пов-
торили традиційні химерні зарослі очере-
ту, самого рибалку з вудкою на пеньку, а 
також човен, припнутий до берега, в яко-
му плюскотів його хвостатий улов. А вза-
галі, набирають популярності й фототорти 
(між іншім і порційні), надто на якусь осо-
бливу подію, скажімо, хрестини, ювілей чи 
весілля.

Моя співрозмовниця ділиться, що до-
бре заробляти на самих лише тортах мож-
на, але для цього їх треба випікати по кіль-
ка на день. Каже, поки так не виходить на-
віть у дуже іменитого майстра, хіба — кіль-
ка на тиждень.

— У мене самої, а також колег по цеху у 
групі в Інтернеті, багато постійних клієнтів 
саме серед власних знайомих, а також їх-
ніх друзів чи родичів, — ділиться насамкі-
нець Світлана. — Великий плюс у цій спра-
ві те, що ти сам вирішуєш, зваживши сили і 
час, брати замовлення чи ні. А мінус автор-
ської роботи, що дуже багато часу витрача-
ється не на випікання чи декор, а на обгово-
рення самого торта із замовником та підбір 
його можливих варіантів. Проте трапляють-
ся клієнти, які, окрім обумовленої плати, за-
лишають іще і чайові. А як розумієте, щира 
радість та задоволення клієнта, а також йо-
го вдячність, додають бажання творити іще 
більше і краще.

СОЛОДКІ ГРОШІ
 Міжнародна спільнота 3 

травня традиційно відзначає 
День кондитера. «Вісті» зу-
стрілись із молодим енту-
зіастом, для якої це солод-
ке мистецтво у свій час стало 
захопливим і досить вдалим 
стартапом.

«УКРПОШТА» 
РОЗВАЛЮЄТЬСЯ — 
КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?

Сергій КРУЧИНІН

Знову про «Укрпошту». Ми отрима-
ли кілька скарг від передплатників нашої 
газети — її приносять із затримкою. Що 
сталося?

Ось, що вдалося дізнатися. До централь-
ного відділення належить одинадцять ді-
лянок. Для їх обслуговування має бути 
одинадцять листонош плюс одна люди-
на запасна. Сьогодні працює п’ять листо-
нош, причому ще один працівник звільня-
ється в кінці цього тижня. Ті, хто лишилися, 
працюють на двох ділянках і, зрозуміло, не 
встигають вчасно доставляти пошту. При-
чиною масового звільнення листоноші 
називають загальний «понурий» настрій 
на підприємстві, великий обсяг роботи і 
низьку зарплатню.

Що робити бориспільцям? Кажуть, «свя-
те місце пустим не буває». В «Укрпошти» 
зараз існує величезна кількість конкурен-
тів. Їм розруха «Укрпошти» на місцях на ру-
ку. Чи ця рука має відношення до незрозу-
мілого управління відділенням? Шкода, бо 
колектив відділення професійний і людя-
ний. Київ про стан справ знає, але ніяк не 
реагує.

Передусім, я хотів поговорити з т.в.о. на-
чальника ЦПЗ № 3 УДППЗ «Укрпошта» Світ-
ланою Мелешко. За десять днів мені цього 
зробити не вдалося. По телефону дати ін-
терв’ю посадовець відмовилася. Зустріти-
ся не вийшло, бо в неї було багато роботи 
в Борисполі і в Пролісках, потім я пропо-
нував під’їхати будь-куди на вихідних, але 
це категорично відкинулося, бо в Світла-
ни Вікторівни «законний вихідний». Вда-
лося домовитися про зустріч в середу на 
8 годину, але навіть о 8:25 т.в.о. началь-
ника не з’явилася, слухавку не брала і не 
передзвонила. Дівчата здивувалися, по-
бачивши мене: «Так рано вона не прихо-
дить». Що це за ставлення? Які можуть бу-
ти «законні вихідні» в керівника підприєм-
ства у такому стані?

«Раз на два тижні я традиційно надси-
лаю паперового листа своїм стареньким 
батькам, що мешкають у маленькому се-
лі в Центральній частині України. У «нагру-
зку», як кажуть, вкладаю різне: коли газету, 
коли цікавий журнал про городництво чи, 
наприклад, шоколадку. Не подумайте пога-
ного. Звісно, у них є мобільний і ми чуємо-
ся щодня. Проте довгий лист із щораз іншим 
сюрпризом є обов’язковим іще зі студент-
ських років, коли я поїхала здому навчати-
ся, а потім так і залишилася у великому мі-
сті. Паперовий лист несе у собі тепло, як ча-
сто каже мій батько. В ньому більше прав-
ди і справжності в нашому сьогоднішньому 
цифровому світі. А без неї, так уже склалося 
в нас у родині, — нікуди...

Я не потурбувалась завчасно і того дня 
конверта з потрібною кількістю марок у ме-
не не було, тому зі списаними від руки ар-
кушами і «нагрузкою» заходжу на пошту. На 
годиннику рівно 17:30. Вистоюю одну з до-
вгих черг із півтора десятка людей, але ві-
конечко, за якихось три душі від мене, зачи-
няється. Оператор стримано пояснює, що 
комп’ютер обробляє замовлення, а їй самій 
треба терміново здати бандеролі і посилки, 
бо ж кінець дня, хоча потім, до 19-ї, вона ще 
офіційно працює. Тому, якщо ми всі хочемо, 
можемо чекати.

Тож стоїмо. Підходять іще люди. Так ми-
нає 10 хвилин, 15... Врешті мені набридає і 
я переходжу у іншу чергу, яка хоч рухаєть-
ся. Вистоюю. Оператор прийняла платіжки 

від восьми людей, і от перед віконечком я. 
Купую конверт формату А4, кажу, на скільки 
грамів заважило все те, що треба надіслати. 
Мені доклеюють потрібну кількість марок. 
Підписую конверт тут же, але відхилившись 
трохи убік, аби не стримувати чергу. Закін-
чивши, заклеюю конверт і, оскільки завж-
ди так робила, дуже поштиво прошу у того 
ж оператора дати клей або скотч, аби до-
клеїти непроклеєні кінці пакунка. Тамтешні 
конверти апріорі якісь такі, що листи дохо-
дять до адресата в такому вигляді, наче їх, 
розпаковувавши і запаковувавши потім на-

зад, прочитало, щонайменше, кілька людей.
«Мокре рядно» обурення від наче спокій-

ної працівниці накрило мене аж до п’ят. Ме-
ні сказали, що не зобов’язані давати клієнтам 
клей, який їм і самим насправді ніхто і не ви-
дає давно, а за свої гроші вони його не зби-
раються купувати. Більше того, як продов-
жила оператор далі, машини у них старі і по-
стійно ламаються, не вистачає ручок і навіть 
папір для роботи вони, аби економити, ви-
користовують з обох боків. Тому, якщо ме-
не щось не влаштовує, то можу піти до їхньо-
го начальника. Геть ошелешена, через мить 

приходжу до тями і, як більшість нормальних 
порядних людей, прошу вибачення, кажу, що 
зовсім не планувала нікого ображати. Однак 
оператор і далі продовжує обурюватися. Я 
не витримую і апелюю-запитую, що, як клі-
єнт, я зі свого боку уповні оплатила послугу 
пошти, то чому ж пошта, тут же, на місці, до 
кінця не виконує свій обсяг зобов’язань і не 
надає оплачену послугу якісно, як це мало б 
бути насправді? У відповідь мені вдруге вка-
зали, що зі всіма претензіями я можу піти хіба 
до їхнього начальника. Не вважаючись кон-
фліктною людиною, замовкаю і вирішую пі-
дійти спробувати щастя до вікна, у черзі до 
якого стояла попередньо. Туди, як я побачи-
ла, саме повернулась оператор. Однак і вона 
не дала клею, а натомість повторила фактич-
но все сказане колегою, попри те, що, буду-
чи у підсобному приміщенні, швидше за все, 
просто не могла чути її слів.

Тим часом черга заколивалася, слова обу-
рення на почуте були на вустах багатьох очі-
куючих. І от я вже у напрямку дверей, бо ви-
рішила побігти в якийсь канцелярський ма-
газинчик і таки надіслати листа, аби він дій-
шов моїм, як завжди, у суботу. Аж тут хтось 
із черги простягає мені клей-стікер... Піс-
ля цього випадку на пошті у мене в сумочці 
завжди є з собою маленька пляшечка клею 
ПВА з щіточкою (20 мл) за 4 гривні 09 копі-
йок. А ви вже купили?»

Ярина К., жителька Бориспільщини
Фото Сергія Кручиніна

ДОРОГА СЕРЦЮ ПОШТА, або ЦІНА ПАПЕРОВОГО ЛИСТА

ЛЮДИ І ПОСЛУГИ
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 СУМУЄМО

У КОЖНОГО — СВОЯ ТРАГЕДІЯ

Валентина ОЛІЙНИК, фото ав-
тора, історичні — з особистого 
архіву Ольги Андріївни 

Ранній час. На одній з вуличок 
Борисполя, де мешкає Ольга Ан-
дріївна Рихлик (дівоче прізвище 
— Загорська), надзвичайно ти-
хо і спокійно — місцеві діти саме 
у школі, дорослі на роботі. У про-
менях ласкавого сонця на квіту-
чих вишнях, яблунях і тюльпанах 
медитативно дзижчать бджоли. От 
воно, думаю, справжнє раювання. 
Поки вчудовано дослухаюсь, тяг-
нучись до кнопки дзвінка на во-
ротах біля потрібного дому, з-за 
спини неочікувано розливаєть-
ся грубий і гучний собачий гавкіт. 
Одразу ж за ним — іще один, про-
те тоненький, вже з потрібного ме-
ні обійстя. Клацає фіртка, і за якусь 
частку секунди мені прямо під но-
ги викочується клубком з гавкотом 
малий вертлявий окатий песик. 
Завмираю. Та вигулькує господи-
ня, махає у бік обох кудлатих при-
пасеною шваброю, і ті стихають 
розбігаючись.

— Не бійтеся, — всміхається во-
на мені, — просто хочуть показати 
себе дуже грізними, а насправді ж 
не кусаються.

Ми проходимо в дім, моя спів-
розмовниця приносить запи-
си своїх спогадів, і ми, розмістив-
шись за столиком, починаємо 
розмовляти.

«Пробачте, якщо я 
раптом заплачу…»

— Найперше пам’ятаю таке: я 
дуже маленька. Ми з мамою у своє-
му рідному селі у сусідки. Зайшло 
троє чужих людей. Звичайно, я то-
ді не знала, що то були німці. І от 
вони почали щось там белькотіти 

по-своєму. Раптом, дуже обереж-
но, мама бере мене за руку, торкає 
за плече Толіка, сусідського синоч-
ка, і каже: «Ходімо, діти, додому». 
Через годину чи дві ту жінку Дуню, 
а вона була дружиною голови кол-
госпу, розстріляли. З тих пір, ще 
мало що розуміючи, але я вже до-
бре запам’ятала, що йде війна.

Літня жінка розказує, що її бать-
ки, Загорський Андрій Якович та 
Загорська Лукенія Іванівна, селя-
ни-хлібороби, мали п’ятеро дітей. 
Їхня сім’я і родичі всіляко допома-
гали партизанам, які організували 
свої загони в лісі, що за 7 кіломе-
трів від рідного села. 

— Натхненні перешкоджання 
і супротив місцевого населення 
збурили агресію німців, і ті одного 
дня вирішили спалити село вщент, 
— заглиблюється в далекі спогади 
моя співрозмовниця. — Тоді від-
ловлювали комуністів, бригади-
рів, всіх тих, хто був нібито винен 
у чомусь там. Їх кидали у ями, які ці 
бідні люди під дулами автоматів та 
пістолетів самі ж для себе і викопу-
вали. 

На мить моя співрозмовниця 
замовкає, а потім якось трошеч-
ки винувато каже: «Пробачте, як-
що я раптом заплачу», — а очі, як 
бачу, вже потроху наповнюються 
слізьми. І от її маленька і суха ста-
реча рука — у моїй, на мить пере-
ді мною зринає обличчя рідної ба-
буні 1921 року народження, яка 
пережила подібне і чимало жахіть 
у свій час нам, ще геть малим, теж 
розказувала. Тож, добре розумію-
чи стареньку, просто схиляю голо-
ву. Мовчимо... 

— З людей німці всіляко знуща-
лись тоді, — продовжує далі Ольга 
Андріївна, — жіноцтво ґвалтували, 
людей вбивали не те що за кривий 
погляд, а й просто так, живцем за-
копуючи в ями. І от зігнали людей зі 

всього села, голих і босих, на стра-
ту. Тут, на вигоні, наставили зброю, 
і, як зараз пам’ятаю, люди все го-
лосили та обнімались, цілувались, 
уже назавжди прощаючись одне з 
одним. Багато навіть втрачали сві-
домість. Аж раптом трапилося ди-
во і, як мені тоді здалося, наче роз-
виднілося — на мотоциклі у зеле-
ному плащі приїхав... Як тоді, так і 
зараз, навіть не знаю, хто він був, 
але завжди, згадуючи цей випадок, 
кажу, що то був Штірліц. 

За словами Ольги Рихлик, цей 
чоловік довго розмовляв з німця-
ми, а потім там же, на лузі, з’явив-
ся стіл і купа паперів, після чого 
людей почали розподіляти на дві 
групи: пристарілих і хворих — у Ві-
нницьку область, а здорових, в то-
му числі і малих дітей, відправляли 
до Німеччини на примусові робо-
ти. Тоді трирічну Ольгу, її маму та 
на той час інших трьох дітей сімей-
ства (батько уже був на війні) на-
правили до Німеччини. Всіх поло-

нених того ж дня погнали під кон-
воєм пішки у напрямку Дарниць-
кого залізницного вокзалу, аби, 
повантаживши в ешелони, в яких 
возили скот, силоміць відправити 
з батьківщини.

Дорогою до 
Німеччини

— Нас тоді ішло півсела людей, 
— згадує старенька. —Дорога бу-
ла прокладена з кругляка, тому но-
ги в багатьох, оббиваючись при 
ходьбі, порепались і кровили. Ішов 
дощ, і люди, витираючи ніс, масти-
ли тими соплями свої рани, аби 
хоч трохи їх пригоїти. Мене того 
дня дядьки по черзі несли на спи-
ні. А малого брата, хлопчика Ко-
лю, 1941 року народження, несли 
у ковдрочці. 

Згідно з документами Держав-
ного архіву Чернігівської області, 
мешканців їхнього села (тоді це бу-

ла Ядлівка Ново-Басанського ра-
йону Чернігівської області, а нині 
— село Перемога Баришівського 
району Київської області) пригна-
ли у Броварський концтабір 27 
серпня 1943 року. Там, біля села 
Гоголів, на обнесеному колючим 
дротом пустирі колишньої трудо-
вої колонії, вони і провели ніч з 27 
на 28 серпня перед своїм відправ-
ленням у місто Франкфурт-на-Оде-
рі... 

— Всіх наших поселили у загаль-
ний барак не поділений на кімна-
ти, — згадує Ольга Рихлик. — Там 
було 9 сімей, а це 31 людина, іме-
на і прізвища яких я пам’ятаю досі. 
Всі працездатні дорослі виконува-
ли різні сільськогосподарські ро-
боти, але мені найбільше чомусь 
запам’яталися саме садіння і збір 
картоплі. Нам жилося дуже важ-
ко: одягнені ми були гірше за вся-
ких в’язнів, а годували нас вівсян-
кою і ріпою. Хоча, як пригадую, на 
свята вилаштовувались довжелез-

 За сприяння міської організації ветеранів, до 
Дня Пам’яті і Примирення, а також до світлого свя-
та Дня Перемоги, «Вісті» поспілкувалися з місце-
вою мешканкою Борисполя, малолітнім в'язнем 
нацизму, аби всім своїм читачам з перших вуст 
розказати чи нагадати, як у ті страшні роки радян-
сько-німецької війни все відбувалося насправді.

«Життя пролетіло, як одна мить», — 
якось сказала ця мудра жінка, колишня 
завуч Бориспільської ЗОШ №3, згодом 
ЗОШ №2, вчитель математики. 

Понад 35 років Варвара Михайлівна 
присвятила дітям, сіяла у їхніх душах до-
бре, розумне і вічне — знання. Ця щира, 
вимоглива і справедлива вчителька ви-
пустила зі стін шкіл сотні учнів, навчала їх 
чесності, відповідальності, математичним 
тонкощам, вчила мислити. Ще з 5-го класу 
наголошувала, що математика — це гімна-
стика для розуму. «У дорослому житті ви 
не пам’ятатимете ні формули, ні теореми, 
але ця гімнастика допоможе прийняти пра-
вильне рішення в різних життєвих обстави-
нах», — говорила вона. 

Засіяні добрі зерна на родючій осві-
тянській ниві дали дружні сходи, віді-
грали важливу роль у професійному 
зростанні багатьох учнів і педагогів. 

Варвара Михайлівна пам’ятала май-
же кожного учня, цікавилася їхніми 
життєвими дорогами, давала пора-
ди. Не була байдужою до всіх, з ким 
звела доля. 

Добрий світлий спогад про Варвару 
Михайлівну назавжди залишиться у сер-
цях рідних, колег, учнів, сусідів, усіх, хто 
знав, любив і шанував цю мудру людину. 
А її любов до життя, постійний рух, прогу-
лянки з палицею у руках у будь-яку пого-
ду, за будь-яких обставин, будуть прикла-
дом для наслідування. 

Вічна пам’ять Варварі Михайлівні, пухом земля! Вічна пам’ять Варварі Михайлівні, пухом земля! 
Хто пам’ятає — пом’яніть молитвою і добрим словом. Хто пам’ятає — пом’яніть молитвою і добрим словом. 

Своїм життям, своєю вчительською працею вона заслужила шани, була неоднора-
зово нагороджена грамотами і подяками від міського відділу народної освіти.
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ні черги за бутербродами. Узагалі, 
дорослі тоді говорили, що пан ба-
рон не дуже багатий, тому ми так і 
бідували. А були і такі українці, які 
тоді розказували, що їм на заслан-
ні було добре і що їх навіть дуже 
шанували.

«Головне було — дуже 
добре працювати, на 
зніс…»

— Якщо пам’ятаєте, — запи-
тую, — то розкажіть, наскіль-
ки непосильною була робота, 
яка була норма для дорослих і 
що робили дрібні діти?

— На роботу чи з роботи всі 
ходили гуртом. Завжди у супро-
воді якогось начальника. Звичай-
но, німця. Тоді була жорстка по-
літика: глянув праворуч чи ліво-
руч — покарали, погано працю-
єш чи сказав щось не те — знов 
отримуєш по заслузі. Головне бу-
ло — дуже добре працювати, на 
зніс, як кажуть. Одного разу наш 
далекий родич дід Гордій матюк-
нувся, то його за це дуже сильно 
побили. Спочатку просто бато-
гом, а тоді, ще там якось додали. 
Я бачила, того дня ніхто з наших 
дорослих не вечеряв, всі плака-
ли. А от що робили ми, малі діти, 
навіть не пригадую. Та чомусь до-
бре запам’яталося, як нас били ні-
мецькі діти. Ну, може, була причи-
на, точно не знаю. Узагалі, сестер 
і маму ніхто не бив жодного разу, 
мабуть, слухались і добре працю-
вали, бо розказували, старанних 
ніхто не чіпав.

Пані Оля розповіла, що її стар-
ша сестра Таня тішила їх там, тоб-
то, була за няньку. А якось проби-
ла ногу, і німкеня її виходжувала, 
часто передавала нею щось і для 
інших діток, які, наче горобці, ви-
лаштовувались на нарах в очіку-
ванні. З того часу, за словами Оль-
ги Андріївни, її Тетяна часто пов-
торювала, що, попри все, і серед 
німців є хороші люди. 

— Ми, як часом і показують у 
фільмах, там завжди були в таких 
обносках, наче їх і не було зовсім 

на тілі. Щось інше отримували хіба 
тоді, як помирав хтось з інших ді-
тей. І от, пригадую, зима. Таня нас 
відвела кудись, і там нам з Колею 
перейшло по пальтечку. Йдемо 
назад до бараку. Я повертаю го-
лову, бо чую, що братик, якому то-
ді було всього два роки, сміється 
сам до себе. Бачу, він дивиться на 
ґудзики під колір золота і, приц-
мокуючи язиком, каже: «От убрав-
сь, так убравсь!» Ми часто серед 
рідні згадуємо ці його слова.

«Ми шукали по полях 
гнилу картоплю, 
збирали трави…»

— Як відбувалося ваше звіль-
нення? Є чимало історій, в яких 
розповідається, що чимало в 
цей період було знущань з боку 
своїх же солдатів. 

— Справді, всіляке траплялось. 
Через 2,5 роки нас звільнила ра-
дянська армія. Пригадую, ми то-
ді були в таборі для переміще-

них. Була майже ніч. Всі ми і якесь 
інше звільнене жіноцтво в одній 
великій кімнаті вмощуюємося на 
нічліг. Пам’ятаю таку картину: всі 
навколо просто покотом чи під 
якимсь благеньким дрантям, а на 
одну з перин повкладались геть 
дрібні чужі діти, середні лягли під 
перину з іншого боку. Поруч у ко-
ридорі було якесь гучне вовту-
зіння, то, як з'ясується, котрусь із 
молодих жінок і одну зі старших 
звільнених дівчат ґвалтували. Ті, 
повернувшись, потім довго жалі-
лися, пооббльовувавши всю кім-
нату. Я ще надто мала була і не 
знала, що це було ґвалтування, 
просто почула і запам'ятала, що 
старші говорили.

— А до Вашої матері і сестер 
чіплялися?

— Так, бувало. Пам’ятаю про 
випадок із мамою. Одного ра-
зу ми всі спали в потязі. Вже та-
то, який на той час був інвалідом, 
до нас приєднався, розшукавши. І 
от вночі приходить один наш сол-
дат і, причепившись до мами, сми-
кає її за руку, аби вивести. Ми з 
братиком були з нею на нижній 
полиці, а батько з двома старши-
ми доньками на горішніх. І от ма-
ма як залементує: «Ой, Андрі-і-й...» 
А він, визирнувши і зрозумівши, у 
чому річ, спеціально, вдавано ду-
же спокійно, відповідає: «Та нічого 
з тобою не станеться, нехай». Піс-
ля цього, зрозуміло, її відпустили. 
Ще якось були схожі випадки, і то-
ді батько погрожував звернутися 
до вищого керівництва. Таке сти-
шувало натиск. 

Я цікавлюся, як людей зустріла 
рідна земля. Літня жінка, згадує, 
що було дуже сутужно. Каже, що 
їм після звільнення, а це вже була 
друга половина літа 1945-го, від-
крилося величезне згарище, бо в 
селі не залишилось жодної уцілі-
лої хатини і не було нічого живого. 

Так, хоча війна і закінчилася, про-
те людська біда була в повному 
розпалі: односельці, здебільшого 
жінки і діти, копали собі землянки 
і якось намагалися обживатися. 
Сім'я Загородських і собі зробила 
хатку. Сплели з лози. А на почат-
ку осені обмазали її глиною, уте-
плюючись. Проте глина відразу ж 
почала відпадати, і прямо на них, 
коли вони розтопили в маленькій 
пічці, зігріваючись від пронизли-
вих холодів.

— Ми шукали по полях гнилу 
картоплю, збирали трави. Спати 
не було де і як, то, знявши одяг із 
себе, простеляли, а переночував-
ши, вранці знову натягували на 
себе. Виживали, як могли... Уза-
галі, я не встигла навіть сім кла-
сів закінчити, бо була змушена пі-
ти на ферму дояркою, аби більше 
допомагати родині. Я була дуже 
голосиста, то, пригадую, все спі-
ваю під коровою, а голова кол-
госпу якось почув і питає, чи це 
Загорська? Завфермою відпові-
дає, що так. Голова як схопиться: 
«Ти що, не бачив, що вона менша 
дійки?» А далі все матюками на 
нього... Я взагалі невелика, а ще 
й молоденька була, то мене тоді 
прогнали, і я зі сльозами побігла 
додому. А наш зять, чоловік стар-
шої сестри, був секретарем сіль-
ської ради, то написав заяву на 
правління, і мене потім взяли на-
зад. Там пропрацювала 7 років, а 
тоді мене взяли заміж. Той юнак 
був з дитбудинка, його батько за-
гинув під час війни. Взагалі, йо-
му дуже важка доля випала, моя, 
у порівнянні з його, була ще від-
носно легкою. Набідувалися ми 
з ним, багато горя спільно пере-
живши. Його вже немає. 

«…Зварили 
звичайнісінький суп, 
він аж синій був…»

— Наближається 9 травня, 
велике свято Перемоги, що Ви 
відчуваєте?

— Цей час для мене справ-
жня погибель — за три-чоти-
ри дні я дуже горюю, а потім ще 
десь стільки відходжу. А це от 
два роки поспіль у лікарню по-
трапляла, бо ще ж і хворію (цу-

кровий діабет). І от, пам’ятаю,  
нашим хворим на 9-те зварили 
звичайнісінький суп, він аж си-
ній був, мабуть, з вчорашньої ка-
ші. Я ложку встромила, а тоді як 
зарюмсаю у тій лікарняній їдаль-
ні, сказавши, невже це ми за цей 
от суп воювали? Його, здається, 
так ніхто і не їв потім. Ну, ви, лю-
ди сьогоднішні, невже у вас со-
вість не прозріла, аби в день, ко-
ли всюди в країні парад, учасни-
кам бойових дій та і просто хво-
рим людям, дати до обіду щось 
хоч трохи святкове? 

— Коли Німеччина виплачува-
ла грошову компенсацію, чи от-
римали Ви тоді ці кошти і чи, на 
Вашу думку, зняли вони з краї-
ни-агресора в якомусь мораль-
ному плані хоч трохи відпові-
дальність за її давні дії?

— Так, я отримала марки, хо-
ча багатьом, як чула, не додали 
або не виплатили з різних при-
чин. Узагалі, ці гроші всі, з ким я 
тоді спілкувалася, зазвичай, ді-
лили між дітьми. Ті ставали хоро-
шою підмогою, хоча, водночас, і 
таким гірким, зболеним відгомо-
ном вкраденого дитинства, а в 
кого — юності. А взагалі, здаєть-
ся, немає жодної родини, яку б 
не торкнулася війна. І у кожного 
— своя трагедія. Наприклад, піс-
ля закінчення війни ми дуже дов-
го чекали повернення моєї се-

стри Загорської Марії Андріївни 
1922 року народження. Але во-
на так і не повернулася. Лише че-
рез багато років нам дали довід-
ку, що вона загинула при завдан-
ні десь під Москвою. Після цього 
про неї написали в районці, бать-
кові нарахували 33 рублі пенсії, а 
у сільській раді повісили її вели-
кий портрет, через що ми всі, зви-
чайно, були досить горді... Утім 
жодної іншої додаткової інфор-
мації про сестру з'ясувати тоді не 
вдалося, бо не залишилося доку-
ментів. Куди б батько, а потім і я, 
не зверталися, все було марно. Я 
давно пенсіонерка і, маючи бага-
то вільного часу, могла б поїха-
ти на її могилу, але не знаю біль-
ше, до кого і звернутися, аби хоч 
що-небудь дізнатися про загиблу 
сестру.

— Ви пережили одну війну, бу-
дучи ще зовсім юною, яке у Вас 
ставлення до того, що рідна 
Україна знову у вогні? 

— Мовчіть! У мене серце бо-
лить через все те, що зараз від-
бувається. Узагалі, сьогодні мо-
лоді люди майже не усвідомлю-
ють серйозності цих дій. А я і та-
кі, як я, усе це розуміємо в рази 
глибше, бо вже переживали по-
дібне, хоча навіть не припуска-
ли, що щось таке іще може ко-
лись повторитися, в тому числі 
ще і на нашому віку.

Перші українці опинилися на 
примусовій роботі у Німеччи-
ні ще влітку 1939. Це були меш-
канці окупованого угорськими 
військами Закарпаття.

За 1941-44 роки загальна кіль-
кість остарбайтерів у Німеччи-
ні становила 2,8 млн чол., у то-
му числі 2,2 млн українців. 

У Німеччині остарбайтери 
жили в спеціальних таборах під 
суворим наглядом адміністра-
тивно-поліцейських спецслужб. 

За спробу втечі остарбайте-
ри каралися смертю або ув'яз-
ненням у концтаборі. 

Заробітна плата становила 
30 % від платні німецького ро-
бітника, з чого більша части-
на йшла на оплату харчування 
і житла. 

Основні положення стосовно 
використання праці східних ро-
бітників були викладені в так 
званих Указах про остарбайте-
рів. Вони передбачали контроль 
над їхньою працею, пересуван-
ням, дозвіллям і навіть стате-
вим життям. 

Норми харчування вихідців із 
Радянського Союзу були найниж-
чими серед решти категорій іно-
земних робітників у Німеччині і 
лише наприкінці 1944-го були при-
рівняні до норм інших іноземців.

Штрафні санкції за трудо-
ві та політичні провини вклю-
чали широкий спектр заходів 

від тілесних покарань до від-
правлення на кілька тижнів до 
штрафного чи концентрацій-
ного табору. 

Упродовж війни законодав-
ство щодо східних робітників 
змінювалося. Наприкінці 1942-
го їм дозволили листуватися з 
рідними (надсилати дві листів-
ки на місяць), з листопада 1943 
— виходити за межі табору з ві-
дома керівництва. 

Остарбайтери носили обо-
в'язко ву дискримінаційну відзна-
ку «OST», яку у 1944 році було за-
мінено на національні відзнаки: 
для українців — тризуб.

Після завершення бойових дій 
у Європі 1945 більшість приму-
сових робітників зі Сходу дея-
кий час перебували в таборах 
переміщених осіб у Західній Ні-
меччині. Потім, згідно з міжна-
родними угодами між союзника-
ми по антигітлерівській коалі-
ції, репатріація (повернення) бу-
ла оголошена обов'язковою для 
всіх громадян. Однак багато ре-
патріантів були репресовані за 
звинуваченнями в колабораціо-
нізмі та зраді Батьківщині.

У 1994 році німецький уряд 
виділив значні матеріальні 
кошти для компенсації колиш-
нім остарбайтерам. Суми ви-
плат українцям при цьому були 
в 5 разів менші ніж, наприклад, 
полякам. 

— Щось з одягу ми отримували хіба тоді, як помирав 
хтось з інших дітей. І от пригадую, зима... Нам з Колею 
перейшло по пальтечку. Йдемо назад до бараку... Братик, 
якому тоді було всього два роки, сміється сам до себе, ди-
виться на ґудзики під колір золота і, прицмокуючи язиком, 
каже: «От убравсь, так убравсь!»

Брат Коля, 1-й ліворуч, з армійськими товаришами.Брат Коля, 1-й ліворуч, з армійськими товаришами.
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 ПСИХОЛОГ РАДИТЬ  АФІША

 ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ  ДУМКИ З ПРИВОДУ

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото Ольги Кацан

Як показують відгуки на інтернет-форумах 
та приватні розмови упівголоса, все більше 
батьків в Україні не хочуть платити за доро-
гу і, зазвичай, не надто якісну шкільну форму, 
яку вони мусять купувати своїм дітям щоро-
ку. Не у захваті від форми і самі діти, про що 
зізнаються «не на камеру». Вони пояснюють, 
що та не надто гарна, часто якась огрядна чи 
кострубата на фігурі, якби її, не намірювали.

Так, у середньому, ціни за штани зі шкіль-
ної форми для хлопчиків коливаються в ме-
жах 280-580 гривень, досить пристойний на 
вигляд піджак можна купити від 550 гривень 
до 900 гривень і вище, жилетку — від 220, а 
от за сорочку, а тих треба буде, щонаймен-
ше, три, доведеться викласти від 270 гри-
вень. Одягати дівчинку, звичайно, як в усі 
часи, обходиться дорожче. Так, сьогодні за 
шкільний сарафан, наприклад, у середньо-
му платять від 440 гривень (є і по 900-1100), 
спідницю можна купити від 300, жакет чи 
кардиган від 420. Ціни кусаються, але, слід 
зауважити, що зараз ще не сезон масових за-

купів, а от ближче до серпня-вересня ціни 
іще добряче стрибнуть угору, вдаривши по 
гаманцях сотні тисяч українських родин, які і 
так ледве зводять кінці з кінцями.

Водночас цікавить і таке: а наскільки без-
печним є цей обов’язковий одяг? Не секрет, 
що в наш час з поліестру навчились робити 
не лише «шерсть», але і «батист», і «кашемір». 
Так, згідно зі стандартами, вміст синтетичних 
волокон у шкільній формі не повинен пере-
вищувати 67%. Проте недоброякісні вироб-
ники, здешевлюючи (для себе, а не для спо-
живача), збільшують їхній вміст і до 90%. І до-
бре, коли маркування це відображає, бо ж 
часто і за таких прикрих обставин усе див-
ним чином — у межах норми. Для ілюстру-
вання подаємо опис складу тканини одні-
єї шкільної форми, взятої на сайті відомого 
інтернет-магазину: «верх — 15% вовна, 32% 
віскоза, 48% поліестр, 5% еластан; підкладка 
— 50% віскоза, 50% поліестр».

З позитивного щодо форми. Чимало пси-
хологів зауважує, що шкільна форма нала-

штовує дітей на навчальний процес і дис-
циплінує. Більше того, однаковий одяг 
згуртовує і урівнює. При цьому прогресив-
на громадськість, люди, які кинули виклик 
системі, зауважує, що це відгомін радянщи-
ни, коли форма була засобом зробити всіх 
однаково сірими, і на якість освіти це, геть 
не впливає, а, швидше, навпаки, адже фор-
ма, зазвичай, не зручна, і дитина почуваєть-
ся у ній далеко не комфортно і впевнено, а 
отже, не може зосередитись на навчанні у 
повній мірі.

Тим часом у МОН щодо петиції відмі-
ни обов’язкового носіння шкільної форми 
ставляться досить стримано.

«Я взагалі прихильник того, щоб кожна 
школа, як окрема спільнота, сама вирішува-
ла, яку форму їм вводити і чи потрібна во-
на їм», — заявила міністр освіти і науки Лі-
лія Гриневич.

Знаково, і міністр це також підкреслила, 
що набагато важливіше наявності шкільної 
форми або її відсутності сам зміст освіти.

ШКІЛЬНА ФОРМА МОЖЕ СТАТИ 
РУДИМЕНТОМ?

 Вже минуло більше міся-
ця, як на сайті офіційного ін-
тернет-представництва Прези-
дента України зареєстровано 
електронну петицію щодо від-
міни обов’язкового носіння 
шкільної форми для учнів та 
скасування відповідного ука-
зу від 1996 року. Із необхід-
них 25 000 голосів поки є 600. 
Збір підписів триває.

«Вісті» вирішили поцікавитися без-
посередньо в усіх сторін навчально-
го процесу міста, вони «за» чи «проти» 
шкільної форми.

Вчителі…
Як розповіли «Вістям» викладачі, для 

них питання шкільної форми — дві сторо-
ни медалі. З одного боку, її наявність по-
зитивно впливає на середовище в кла-
сі, стимулює до кращої поведінки. Пе-
дагоги впевнені, що працювати з учнів-
ським колективом, де всі вдягнені більш 
менш однаково, приємно. У той же час 
освітяни намагаються уявити себе в ро-
лі дітей. Більшу частину доби учні про-
водять у школі. Тому їм значно комфорт-
ніше у джинсах і футболках. Але в тако-
му одязі діти, як правило, почувають себе 
більш «вільно», а форма нагадує, де вони 
перебувають.

Батьки…
«Те, що дитина прийде в джинсах, не за-

бере розумових здібностей і ніяк не впли-
не на оцінки, — коментує «Вістям» Надія, 
мати двох школярів. — Проблема в тому, 
що єдиної шкільної форми немає. Ціни ча-
сто «кусають». Але мені як мамі і простіше, 
і економніше купити раз у рік шкільний ко-
стюм замість кількох штанів, регланів, со-
рочок. Зручність форми не тільки в тому, 
що цей варіант обійдеться дешевше, а у 
тому, що мої діти знають, що вдягти. У цьо-
му році вирішили не купувати старшому 
синові костюм. Тепер ранками відбуваєть-
ся дилема: «Що одягти сьогодні?» Тому до 
першого вересня купимо шкільну форму і 
старшому, і молодшому.

Учні…
«Ми проти шкільної форми!» — одного-

лосно вигукують шестикласники у відпо-
відь на запитання журналіста «Вістей». Ка-
жуть, що в ній незручно витримати 6 уро-
ків кожного дня, особливо жарко в уніфор-
мі на початку та наприкінці навчального 
року. Дівчатка стверджують, що у плат-
тячках мають значно кращий вигляд, ніж 
у сарафанах. Хлопці пропонують заміни-
ти «однострій» на щось практичне, напри-
клад, джинси.

Ольга ОГНЯНИК

А що думають з приводу шкіль-
ної форми психологи?

— Вважаю, що шкільна форма по-
трібна, — розповідає Галина Тю-
тюнник, коуч з питань здоров’я, 
практикуючий психолог центру 
«Кристал», — але не в такому варі-
анті, яка вона зараз, і не всюди.

Найчастіше звучать дві думки 
щодо необхідності шкільної фор-
ми. Перша: допомагає стирати 
соціальну нерівність. Насправді, 
це не так. Люди з меншим достат-
ком купують неякісно пошитий 
одяг з дешевої тканини. Ті, хто 
має достаток вище середнього, 
намагаються придбати форму з 
дорогих тканин, стильно і якісно 
пошиту. Це одразу впадає в око. 

Окрім шкільної форми, є ще ку-
па дрібничок, аксесуарів, які вида-
ють платоспроможність батьків, а 
діти це дуже швидко «зчитують». 
Тож, на мою думку, функція соці-
ального вирівнювання за допомо-
гою шкільної форми не працює. 

Друга найпоширеніша думка 
звучить так: шкільна форма не-
обхідна для того, щоб діти не від-
волікалися на обговорення гар-
деробу одне одного. Проте діти 
завжди знайдуть, про що погово-

рити. Щоб вони не відволікалися 
від навчального процесу, він має 
бути цікавим, динамічним, диску-
сійним, з повагою до думок один 
одного. Питання зовсім не в одя-
зі. Форма в навчальному процесі 
несе не функцію відволікання, а 
швидше функцію символізму ро-
лі: одягнув її — ти учень. Всі функ-
ції психіки починають «підлашто-
вуватись» під цю роль.

Що таке шкільна форма по сво-
їй суті? Це одяг ділового стилю, 
що характеризується простотою, 
строгістю, елегантністю, точністю 
ліній, стриманістю. Цьому стилю 
не властиве різноманіття відтін-
ків, найбільш характерними є по-
єднання білого і чорного кольо-
рів. Оскільки школи — це органі-
зації, у яких одночасно присутня 
велика кількість людей, чорний 
колір може пригнічувати, викли-
кати зниження рівня емоційного 
самопочуття більше, ніж того по-
требує навчальний процес.

Для покращення емоційного 
сприйняття та «розбавлення» од-
номаніття можна використовувати 
й інші кольори ділового спектру. 

Основним призначенням діло-
вого стилю є зручність для робо-
ти чи навчання і респектабель-
ний зовнішній вигляд. Такий одяг 

також вказує на приналежність 
до певного соціального статусу 
«школяр».

Шкільна форма не має бути за-
надто уніфікованою. Адже одна 
модель не буде пасувати усім. 

Окрім загальноосвітніх шкіл, 
існують гімназії, ліцеї, коледжі. Ці 
заклади вважаються статусними. 
І для батьків, і для дітей, які на-
вчаються в них, статус є важли-
вим, тому для них важлива шкіль-
на форма, яка буде підкреслюва-
ти їхню приналежність до цього 
навчального закладу. 

В школах допустимо буде про-
сто дотримуватись ділового сти-
лю. Для розвантаження і можли-
вості проявити свою індивідуаль-
ність можна ввести за правило, 
наприклад, щоп’ятниці дозволя-
ти одяг у кежуал-стилі або «у чо-
му душа дитини забажає».

Для навчальних закладів, спе-
ціалізація яких пов’язана із при-
родничими науками, форма теж 
не потрібна. Розум таких дітей, 
зазвичай, зайнятий іншими дум-
ками. Їм важливо, щоб одяг був 
комфортним і безпечним.

В освітніх закладах, пов’язаних з 
творчим напрямком, шкільна фор-
ма буде зайвою: вона занадто обме-
жуватиме індивідуальність дитини.

«ОДНОСТРІЙ» ЧИ ЗАСІБ ДИСЦИПЛІНИ?
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 АФІША ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ

 ТЕАТР

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

«Березіль» означає «березень». Нашому 
театру дав ім’я перший весняний місяць, 
який ламає все старе і дає поштовх новому, 
в якому прорив і сила», — так означив наз-
ву відомий режисер Лесь Курбас, який осо-
бисто неодноразово приїздив до Бориспо-
ля й виховував молоде покоління акторів, 
які згодом ставали зірками українського те-
атру. В нашому місті діяла і п’ята агітаційна 
майстерня мистецького об’єднання «Бере-
зіль». Однойменний народний аматорський 
театр протягом більш як 20 років утримува-
ла Галина Поминальна, яка нині працює ре-
жисером муніципального театру. Тож для 
міста ця подія є знаковою.

Перша вистава, яку зіграли актори в «пе-
рейменованому» театрі — прем’єра водеві-
лю Михайла Старицького «По-модньому». Ак-
туальний в усі часи твір став дебютною режи-
серською роботою Світлани Мельник. Над 
його постановкою дівчина працювала у парі з 
художнім керівником Анною Самініною.

Історію про українську родину, яка змі-
нює національні традиції, щоб жити «в ажу-
рі» й наблизитися до панів, осучаснили. Од-
нак сюжет від цього не постраждав. Працю-
ючи над твором, намагалися дотримуватися 
часу його написання, віддати дань автору і 
не кроїти його драматургію в інший бік. Фе-

єрверк комедійних ситуацій, сучасна му-
зика, відмінний гумор та іронія, власні ак-
торські родзинки завоювали серця гляда-
чів. Попри те, що під час вистави раптово 
вимкнулося світло, гра акторів не зупинила-
ся ні на секунду. Імпровізоване «Маменька, 
это просто кошмар» від виконавця ролі Си-
соя Хододатовича стало чи не основним мо-
ментом обговорень глядачів.

Адміністрація театру розповіла, що в ак-
тора-виконавця цієї ролі вже сформувався 
власний фан-клуб бориспільок, які купують 
квитки на всі вистави, де він бере участь. Не 
менш екстравагантно трималася на сцені 
Людмила Панчук, виконавиця ролі Перепе-
туї Дембицької. Окрім чудової пластики та 
вишуканості, вона дивувала своїм голосом.

Варто відзначити, що молодий колектив 
акторів подарував спектакль з легкістю і ве-
ликою віддачею. Усі пісні виконувалися на-
живо.

Як розповіла Світлана Мельник, успіху 
вдалося досягти завдяки злагодженій робо-
ті режисерів, звукооператора, освітлювача і, 
звісно ж, акторів, адже вони і є тими інстру-
ментами, що «ведуть» виставу.

Анна Самініна роботою своєї учениці за-
доволена. Запевняє: пишається нею і допо-
магатиме надалі. «Народження вистави — 
це народження нового шляху розвитку те-
атру. Це показник серйозності роботи в те-
атрі, коли в ньому народжуються нові люди 
з новими ідеями, рішеннями, свіжими течія-
ми. Світлана має пройти до точки самостій-
ної режисури ще багато. Та ця вистава, на 
мій погляд, серйозний твердий крок. Вона 
яскраво заявила про себе у цій постановці», 
— розповідає пані Анна.

ІСТОРИЧНУ НАЗВУ ОТРИМАЛИ «ПО-МОДНЬОМУ»
 Днями рішенням сесії Бо-

риспільської міської ради 
муніципальному театру по-
вернули історичну назву «Бе-
резіль».

Ольга КАЦАН

Зовсім скоро Бориспіль вибухне з но-
вою творчою силою, адже всі, кого кра-
са поетичного слова надихає на твор-
чі шукання, можуть сміливо розвивати 
свої таланти у новоствореній літератур-
ній студії «Альта».

Аномально спекотна весняна субота не-
абияк пожвавила життя в місті. Якщо шлях 
до відділу державного історичного музею 
«Сучасний Бориспіль» завжди для мене був 
можливістю «поспілкуватися» із собою, цьо-
го разу від мрій відволікали розмови пере-
хожих, самокати та велосипеди дітлахів, що 
«шугали» Борисполем у радісному настрої. А 
ось у стінах музею порушували тишу невпе-
внені голоси юнаків, які проміняли сонячний 
день на навчання в літературній студії.

Ідея створення осередку для школярів, 
студентів і, навіть, дорослих, які мають хист 
до письменницької діяльності, належить 
члену Національної спілки письменників 
України Володимиру Литвину. Як розповів 
чоловік «Вістям», все для того, «щоб амато-
ри мали змогу поспілкуватися, поділити-
ся своєю творчістю і повчитися. Талант — 
дуже добре, але будь-яка справа повинна 
робитися професійно, тобто технічно вірш 
має бути зроблений правильно...» 

Своїм досвідом Володимир Литвин з ра-
дістю ділиться із студійцями. Це вже третя 
їхня зустріч. Наймолодша студійка Каріна 
Шевкун навчається у ЗОШ № 7. На заняття 
її привело бажання вдосконалювати свою 
творчість і амбітна мета — здобути пере-
могу в міському поетичному конкурсі «Зер-
на доброти», в якому, дебютуючи в цьому 
навчальному році, посіла третє місце. «Во-
на виросла за одне заняття!» — хвалить 
школярку Володимир Миколайович, по-
рівнюючи її «свіжі» тексти з тими, що при-
несла на першу зустріч. Й сама Каріна зіз-

налася, що відчуває свій ріст. Дівчина роз-
повіла, що бачить натхнення в усьому, що 
її оточує. 

Одинадцятикласниця Надія Севастьяно-
ва нещодавно стала авторкою першої влас-
ної збірки «Пергамент», що побачила світ у 
ТОВ «Білоцерківдрук» за сприяння Асоціації 
поетів-ронделістів України. Почалася твор-
ча діяльність дівчини спонтанно, коли їй бу-
ло 12. Написала першого вірша, бо  стало ці-
каво, чи вийде. Згодом півроку римувала. «Я 
ті вірші читаю і зараз, але відчуваю, що це бу-
ло нещиро: просто підібрана рима і все», — 
розповідає Надя. Через кілька років з’явило-
ся бажання вилити почуття у щось віршова-
не. Так закрутив творчий вир. Потім зрозумі-
ла, що більше може «виговоритися» у прозі. 
І ось перша збірка — доказ того, що бажан-
ня і наполеглива праця допомагають дола-
ти вершини, — в руках. До речі, ще одну сту-
дійку Валерію Лісовську «затягла» до осеред-
ку юних письменників саме Надя. Одинадця-
тикласниця із ЗОШ №3 ніколи не хизувалася 
своєю творчістю на загал. А от Володимир 
Миколайович оцінив поезію Валерії своєю 
славнозвісною фразою «Геніально!».

Найбільше заінтригував одинадцяти-
класник Артем Мельник зі ЗОШ № 6. «Я не 
можу позиціонувати себе як поет, як люди-
на, яка пише щось», — каже він. Пише вірші 
близько чотирьох років, але не зберігає їх. 
На запитання «Чому?» відповідає: «Вони не 
досконалі». «А звідки ти знаєш?» — запитує 
Володимир Миколайович. Питання зали-
шається без відповіді. Володимир Литвин 
запевняє, що твори всіх його вихованців не 
соромно надрукувати в будь-якій антології 
сучасної української поезії.

До речі, 11-12 травня Бориспіль вже 
втретє зустріне представників літера-
турного бомонду не лише з України, а й із 
зарубіжжя на Міжнародному фестивалі по-
езії «На берегах Альти», ініціатором якого 
є відомий поет-ронделіст Микола Боровко.

ОСЕРЕДОК ДЛЯ ЮНИХ ТАЛАНТІВ
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 ФЕСТИВАЛЬ

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Нещодавно розпочав роботу 
організаційний комітет Всеукра-
їнського етнокультурного фести-
валю «Козацька варта», який 10-
11 червня вже вчетверте пройде 
у Борисполі. Цього року захід 
спрямований на національно-па-
тріотичне виховання дітей та мо-
лоді. На свято запрошуються всі, 
хто цікавиться українською куль-
турою, народними звичаями, ро-
динними традиціями, перебуває 
у пошуку нових знань. Фести-
валь буде корисний людям, яких 
хвилює майбутнє своєї держави 
і підростаючого покоління. Про-
тягом двох днів діятимуть освіт-
ні майданчики, які допоможуть 
старшокласникам і їхнім бать-
кам визначити свої таланти і об-
дарування, аби правильно об-
рати свій життєвий шлях, з’ясу-
вати, яка професія ближча. Для 
батьків проходитимуть спеціаль-
ні лекторії з виховання дітей. А 
для малят діятиме дитячий май-
данчик, де буде ляльковий театр, 
народні ігри і забави, хорово-
ди і багато різноманітних сюрп-
ризів. З дітьми працюватимуть 
педагоги, психологи, виховате-
лі освітніх закладів Борисполя 
і Києва.

До участі у патріотичному заході 
запрошено багато козацьких, вій-
ськово-патріотичних (зокрема, Ки-
ївська школа бойового гопака, ко-
зацький «Спас», формування бо-
йового вишколу «Стрибожі внуки», 
військово-патріотичного вихован-
ня «Боривітер» тощо) і туристич-
них організацій, творчих і науко-
вих колективів. Найбільш витри-
валим можна буде долучитися до 
«Школи виживання» і взяти участь 
у змаганнях з козацького гарту. 

Дводенне свято буде цікавим 
людям різного віку і роду занять. 
Охочі спробують свої уміння на 
різноманітних майстер-класах 
для дорослих і дітей, які прово-
дитимуть народні умільці (ви-
готовлення ляльки та народ-
ної іграшки, петриківський роз-
пис та інші види малювання, ко-
вальство і кераміка, витинанки 
і обереги). Частина занять бу-
де безкоштовною. Бажаючі змо-
жуть придбати оригінальні ви-
роби, чудові подарунки безпосе-
редньо у майстрів. Також працю-
ватиме книжковий ярмарок, на 
який зголосилися приїхати відо-
мі українські видавництва.

На території фестивалю (вули-
ця Київський Шлях, 108, м. Бо-
риспіль) працюватиме польо-
ва кухня, де можна буде скушту-
вати козацький куліш, запашний 

трав’яний чай, оригінальні страви 
національної кухні, зварені на жи-
вому вогні.

Протягом двох днів виступа-
тимуть фольклорні, танцюваль-
ні, драматичні колективи, кобзарі, 
барди. Діятиме літературна сце-
на, де участь братимуть як відомі 
письменники, так і автори-почат-
ківці. На «Козацьку варту» запро-
шені відомі музиканти (бандурист, 
заслужений артист України Тарас 
Силенко, бард, бандурист, рок-му-
зикант Живосил Лютий), письмен-
ники-видавці брати Капранови, 
народні фольклорні гурти із сто-
лиці «Буття» та «Рідна пісня».

До участі у фестивалі також за-
прошуються барди (виконавці 
власних україномовних пісень під 
гітару, бандуру чи кобзу; вітається 
виконання стрілецьких, повстан-
ських та козацьких пісень) та ори-
гінальні майстри з Борисполя і ра-
йону. Окрім того, потрібна допо-
мога волонтерів.

Територія фестивалю вільна від 
алкоголю і тютюну, релігійної та 
політичної агітації.

Організатори «Козацької варти» 
запевняють, що на святі буде бага-
то цікавих сюрпризів і особливих 
родзинок. На фестивалі вітається 
українське народне вбрання або 
ж вишиванка (хоча вхід вільний 
для усіх бажаючих!)

«КОЗАЦЬКА ВАРТА» 
ЗАПРОШУЄ
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Переваги, які дає такий спосіб вирощування томатів, знач-
ні. «Грядки» у повітрі суттєво економлять ділянку. Також тома-
там не загрожують кроти. Повністю розв’язується проблема 
бур’янів. Такі помідори майже недоступні для гусені і слима-
ків. Кущики, які ростуть догори дригом, обвіваються вітром, 
завдяки чому не хворіють на фітофтороз, мають багато зав'язі 
і, відповідно, радують щедрим урожаєм.

Але є особливості, на які обов’язково слід зважати, коли 
створюєш підвісні грядки. Насамперед, варто враховувати, 
що для ефективного живлення куща помідорів необхідно 
досить багато поживного ґрунту. Ємності, у яких вирощува-
тимуться помідори, повинні мати об’єм від 12 до 20 літрів, 
залежно від того, наскільки пишний кущ може давати той 
чи інший сорт. Встановлювати ємності потрібно на дуже на-
дійних опорах. Тим більше, що після початку плодоношен-
ня кущ ставатиме дедалі важчим. Та й не можна, наприклад, 
відро просто підвішувати на ручці — вона навряд чи витри-
має таку вагу. Так само може не витримати і дно. Тому по-
трібно подбати про додаткове кріплення. Наприклад, мож-
на ремінні шлеї пропустити попід дно і підстрахувати ними 
ручку, на якій буде підвішено контейнер. Можна скориста-
тися мішком, у дні якого зроблено отвір для паростка, а над 
контейнером передбачено «віконце» для поливу. 

Ще один варіант — зробити опору із надійних кілочків, 
висотою близько півтора метра, на яких закріпити горизон-
тальні лаги та поставити контейнери з рослинами. Але в та-
кому випадку потрібно спорудити і бокову страховку для 
контейнерів, щоб вони випадково не звалилися. Усе зале-
жить від можливостей, які є на вашій ділянці.

Висячі «грядки»
Технологія самого вирощування досить проста. У дні кон-

тейнера потрібно зробити отвір 5-8 см у діаметрі. Навко-
ло нього (приблизно на середині відстані від центрального 
отвору до країв контейнера) слід просвердлити 3-5 тонень-
ких отворів діаметром 2-3 мм, щоб відводити зайву воду. Кон-
тейнер встановлюють так, щоб забезпечити зручний доступ 
до його дна. Уздовж стінок контейнера розміщують трохи 
субстрату. В отвір протягують нижню частину рослини, так 
щоб зовні залишилося не більше 5 см стебла, фіксують. Для 
цього можна ущільнити отвір зім'ятими газетами або мо-
хом-сфагнумом. Контейнер заповнюють землею, притримую-
чи рослину, і добре ущільнюють субстрат. 

Присипавши корінь приблизно на 5 см, додають шар ком-
посту і остаточно заповнюють контейнер землею так, щоб 
рівень субстрату був на кілька сантиметрів нижчим від 
краю контейнера. Контейнер підвішують або встановлюють 
на постійне місце і рясно поливають субстрат, так щоб вода 
почала сочитися з отворів. При перенесенні контейнера з 
рослиною потрібно бути гранично акуратним, щоб не зла-
мати помідор. Після поливу ґрунт може трохи осісти. В та-
кому випадку необхідно досипати субстрат до необхідного 
рівня. Важливо, щоб коріння отримувало достатню кількість 
вологи.

Універсальна ідея
Щоб захистити ґрунт у контейнері від пересихання та роз-

мивання дощами, його можна накрити кришкою. Але то-
ді щоразу при поливі доведеться піднімати її. До того ж, за-
надто щільна кришка може перешкоджати провітрюванню 
і призвести до утворення плісняви та хвороб. Чудовий ви-
хід — засіяти або засадити поверхню контейнера квітами чи 
пряними травами. Тільки тоді слід враховувати, що контей-
нер потребуватиме частіших і більш інтенсивних поливів.

Протягом сезону також необхідно перевіряти рівень суб-
страту. При необхідності, додавати ґрунт, повторно висівати 
чи досаджувати зелень.

Догляд і полив 
Як правило (особливо в період спекотної і сухої погоди), 

ваш томатний «підвісний сад» потребує щоденного ретель-
ного поливу. Поливати його набагато простіше, якщо органі-
зувати крапельний полив. Після поливу переконайтесь, що 
вода досягла дна (вона повинна потекти з нижнього отвору).

Підживлення є обов’язковим при такому способі виро-
щування томатів. Перше підживлення слід проводити через 
два тижні після того, як висаджено розсаду. Для цього підій-
де кропив’яний настій.

Коли рослини починають цвісти, проводиться друге під-
живлення вже добривами. Краще брати органічні, на осно-
ві гуматів. Коли ж з'являються перші плоди, потрібно про-
вести трете підживлення, і далі повторювати їх кожні три 
тижні. Для цього можна так само використовувати гумати, а 
можна готувати настій попелу.

Городники, які випробували такий метод вирощування 
томатів, запевняють, що повітряні грядки порадують вас не 
лише хорошим урожаєм. Вони ще й мають дуже декоратив-
ний вигляд.

ТОМАТИ «ДОГОРИ НОГАМИ»
Протягом останніх років помідори, які ростуть із підвісних контейнерів вниз 
«головою», а корінням догори, стали трендом. Чому так?

Томати у «кокосовому» кошику

Візьміть кошик із металевого дроту з кокосовим 
наповненням.

Для кожної рослини підготуйте ямку. Обережно вийміть 
рослину з контейнера і пересадіть у ґрунт.

Причепіть кошик у такому місці, де томати будуть знахо-
дитись під сонцем принаймні шість годин у день.

• Батьківщиною помідорів вважають Перу, точніше, 
прибережну смугу суші між північною частиною Чилі та 
Еквадором, де цю культуру вирощували задовго до по-
яви європейців.

• Помідори з'явилися в Європі раніше, ніж тютюн і 
картопля. Їх завезли з Америки в 16 ст., використовува-
ли спочатку тільки як декоративні рослини — плоди по-
мідорів дуже яскраво виглядали на зелених огорожах. 
Вживати їх у їжу ніхто не наважувався — помідори вва-
жалися отруйними. 

• У американські підручники з ботаніки увійшла істо-
рія, як підкуплений кухар намагався отруїти стравою з 
помідорів Джорджа Вашингтона.

• Існує, щонайменше, 10 000 різновидів томатів. Най-
менший помідор має менше 2 сантиметрів у діаметрі, а 
найбільший досягає ваги майже в 1,5 кілограма.

• Найбільший у світі помідор виростили в штаті Віс-
консін у США. Він важив 2,9 кг.

• В одній склянці томатного соку — половина добової 
норми вітаміну С і провітаміну А, які активно підтриму-
ють імунітет.

• У помідорах червоних сортів більше поживних речо-
вин, ніж у жовтих.

• Британська компанія Thompson & Morgan вивела но-
вий сорт — гібрид томатів і картоплі. Бульби — як у кар-
топлі, а плоди — помідори.

ЦІКАВЕ ПРО ПОМІДОРИ

 КРЕАТИВ
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Дорогі наші ветерани, захисники!Дорогі наші ветерани, захисники!
Щиро вітаємо вас із Днем Пам'яті Щиро вітаємо вас із Днем Пам'яті 

та Примирення!та Примирення!

Багато років минуло від незабутнього травня Багато років минуло від незабутнього травня 
1945 року, але й сьогодні величний подвиг 1945 року, але й сьогодні величний подвиг 

захисників і визволителів залишається захисників і визволителів залишається 
невичерпним джерелом патріотизму, вірного невичерпним джерелом патріотизму, вірного 

служіння своєму народу.служіння своєму народу.

Низько вклоняємося вашій мужності Низько вклоняємося вашій мужності 
і вашому подвигу!і вашому подвигу!

Здоров'я вам, щастя людського, добра, Здоров'я вам, щастя людського, добра, 
терпіння, любові!терпіння, любові!

Нехай завжди у вашому житті панують Нехай завжди у вашому житті панують 
мир та злагода!мир та злагода!

Депутат Бориспільської міської ради, Депутат Бориспільської міської ради, 
голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація» голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація» 

Володимир ШалімовВолодимир Шалімов

Шановні ветерани!Шановні ветерани!
Прийміть мої щирі вітання зі світлим і радісним Прийміть мої щирі вітання зі світлим і радісним 

святом — Днем Перемоги!святом — Днем Перемоги!
Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, ко-Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, ко-
трі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність трі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність 

нашої країни, і трудівникам тилу, які самовіддано нашої країни, і трудівникам тилу, які самовіддано 
працювали задля Перемоги. Напередодні цього світ-працювали задля Перемоги. Напередодні цього світ-
лого дня бажаю вам, дорогі наші ветерани, великого лого дня бажаю вам, дорогі наші ветерани, великого 
щастя, здоров’я, оптимізму та активного довголіт-щастя, здоров’я, оптимізму та активного довголіт-
тя! Нехай у ваших родинах панують злагода і спокій, тя! Нехай у ваших родинах панують злагода і спокій, 

а оселі повняться достатком!а оселі повняться достатком!
Зі святом, дорогі ветерани! Зі святом, дорогі ветерани! 

З повагою депутат міської ради З повагою депутат міської ради 

Микола ГронаМикола Грона

Ця дата назавжди у наших душах і серцях. Гірка непрошена Ця дата назавжди у наших душах і серцях. Гірка непрошена 
сльоза блищить в очах… Ми згадуємо біля Вічного вогню сльоза блищить в очах… Ми згадуємо біля Вічного вогню 

батьків, дідів і прадідів, яким на долю випала війна, а також батьків, дідів і прадідів, яким на долю випала війна, а також 
воїнів сьогоднішнього покоління. воїнів сьогоднішнього покоління. 

Бо нині знову кращі діти України стали на захист рідної Бо нині знову кращі діти України стали на захист рідної 
землі, щоб мирні весни дарували небо синє, щоб за землі, щоб мирні весни дарували небо синє, щоб за 

солдатами не побивались матері. солдатами не побивались матері. 
Низький уклін усім, хто нас із Неба захищає, низький Низький уклін усім, хто нас із Неба захищає, низький 

уклін усім, хто на землі тримає фронт. Хай мир і уклін усім, хто на землі тримає фронт. Хай мир і 
злагода панують злагода панують 

в Україні, хай щастям, радістю, здоров’ям і любов’ю в Україні, хай щастям, радістю, здоров’ям і любов’ю 
вас обдаровує Господь!вас обдаровує Господь!

Щиро вітаю наших шановних ветеранів, дорогих наших захисників — Щиро вітаю наших шановних ветеранів, дорогих наших захисників — 
бійців АТО, усіх мешканців Борисполя із великим святом — Днем бійців АТО, усіх мешканців Борисполя із великим святом — Днем 
Пам’яті та Примирення та із 72 річницею Перемоги над нацизмом!Пам’яті та Примирення та із 72 річницею Перемоги над нацизмом!

Щиро вітаю наших шановних ветеранів, дорогих наших захисників — Щиро вітаю наших шановних ветеранів, дорогих наших захисників — 
бійців АТО, усіх мешканців Борисполя із великим святом — Днем бійців АТО, усіх мешканців Борисполя із великим святом — Днем 
Пам’яті та Примирення та із 72 річницею Перемоги над нацизмом!Пам’яті та Примирення та із 72 річницею Перемоги над нацизмом!

Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» 

Олександр СичОлександр Сич

Дорогі жителі Борисполя! Шановні наші ветерани!Дорогі жителі Борисполя! Шановні наші ветерани!
Нам травень знов нагадує про ті весняні дні, коли закінчились буремні 

лихоліття Другої світової війни. Щиро вітаю вас із Днем Пам’яті 
та Примирення, із 72 річницею Перемоги над нацизмом!

День Перемоги 1945 року все далі відступає у минуле. Але День Перемоги 1945 року все далі відступає у минуле. Але 
Вічним вогнем палає у наших серцях пам’ять про подвиг Вічним вогнем палає у наших серцях пам’ять про подвиг 
батьків, дідів і прадідів, що здобули нам мир на 7 деся-батьків, дідів і прадідів, що здобули нам мир на 7 деся-

тиліть. Ми згадуємо тих, хто молодим навік лишився на тиліть. Ми згадуємо тих, хто молодим навік лишився на 
стежках війни, і тих, хто рік за роком відлітали у вічність, стежках війни, і тих, хто рік за роком відлітали у вічність, 
поповнюючи лави Небесного воїнства.  Сьогодні Україну поповнюючи лави Небесного воїнства.  Сьогодні Україну 
знову випробовують на стійкість і на міцність. Знову знову випробовують на стійкість і на міцність. Знову 

кращі сини та дочки України стали на захист рідної кращі сини та дочки України стали на захист рідної 
землі. Низький уклін вам, наші славні захисники! землі. Низький уклін вам, наші славні захисники! 

Нехай вас береже Господь! Нехай вас береже Господь! 
Нехай під мирним небом розквітає Україна, зво-Нехай під мирним небом розквітає Україна, зво-
дяться світлі просторі оселі, весняними барвами дяться світлі просторі оселі, весняними барвами 

квітчається земля, радіють і сміються діти!квітчається земля, радіють і сміються діти!

З повагою директор ТОВ «Транспромсервіс» З повагою директор ТОВ «Транспромсервіс» 

Світлана ТанцюраСвітлана Танцюра

 ПРИЗЕРИ

Валерій ГІРЧЕНКО

У Варшаві (Польща) відбувся 
чемпіонат Європи з дзюдо, який 
став одним із найуспішніших для 
української команди за всі роки 
її виступів на подібних континен-
тальних форумах. Зокрема срібну 
медаль у ваговій категорії понад 
78 кг завоювала Світлана Ярьом-
ка. Спортсменка народилася та 
виросла в Яготині, є вихован-
кою відділення дзюдо місцевої 
ДЮСШ. Велику роль у становлен-
ні та подальших успіхах дівчини 
відіграв її перший тренер Віктор 
Семперович. Нині вона мешкає і 

тренується у Вишневому під ке-
рівництвом Віктора Мужчини.

Як розповіла Світлана, для неї це 
був четвертий за ліком чемпіонат Єв-
ропи. Дебютувала вона ще в 2010-му 
році у Відні. В особистих змаганнях 
вибула в першій же сутичці, а ось у 
складі команди взяла «бронзу». Потім 
в її кар'єрі була вимушена перерва. 
На Універсіаді в Шеньчжені—2011 
дівчина отримала дуже неприємну 
травму плеча. «Рука, ніби відірвана, 
лежала у мене в рукаві від кімоно», — 
згадувала згодом дзюдоїстка.

Цей епізод поставив хрест на 
сподіваннях Світлани Ярьомки ви-
грати відбір на Олімпійські ігри в 

Лондон 2012 року. А от на Олімпіа-
ду в Ріо-де-Жанейро—2016 їй вда-
ється завоювати путівку. Причому 
приїхала туди в ранзі бронзової ме-
далістки Європейських ігор і діючої 
віце-чемпіонки Європи. У Ріо в пер-
шій же зустрічі в суперниці україн-
ці дісталася Тессі Савелкаулс, у якої 
вона до цього виграла три сутич-
ки. Але остання четверта, в лютому 
2016-го на «Великому шоломі» в Па-
рижі, завершилася на користь дзю-
доїстки з Голландії. Майже без шан-
сів для Ярьомки. У Бразилії, на жаль, 
ситуація повторилася.

Можете уявити, якою була ра-
дість Світлани, коли у Варшаві в 

чвертьфіналі чемпіонату Європи 
їй уже на першій хвилині вдало-
ся взяти переконливий реванш у 
Савелкаулс. А до цього українка 
за 25 секунд розправилася з Сан-
дрою Яблонською та за 45 секунд 
з Кайрою Сайіт. Відправивши від-
почивати перший номер посіву, 
українська дзюдоїста стала готу-
ватися до фіналу з білорускою Ма-
риною Слуцькою. Рахунок в осо-
бистому протистоянні до цього у 
них був 1: 1. Обидва рази спортс-
менки боролися за «бронзу»: на 
Європейських іграх в Баку вигра-
ла Ярьомка, на «Гран-прі» в Тбілісі 
2016 – Слуцька. Підходила до кін-

ця друга хвилина сутички, коли бі-
лоруска уклала нашу спортсмен-
ку в міцні обійми. Тим самим при-
нісши історичне «золото» жіночій 
збірній Білорусі і позбавивши яго-
тинку Світлану Ярьомку першої в 
кар'єрі, а Україну третьої в історії 
(серед жінок) перемоги на чемпі-
онаті Європи. Але й «срібло» — то 
не найгірший результат для укра-
їнської дзюдоїстки. 

ЯГОТИНКА СВІТЛАНА ЯРЬОМКА 
ВИБОРОЛА СРІБЛО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ!

Дорогі ветерани, шановні бориспільці! Дорогі ветерани, шановні бориспільці! 
Прийміть найщиріші вітання з наго-Прийміть найщиріші вітання з наго-

ди пам’ятної дати — 72-ї річниці перемоги ди пам’ятної дати — 72-ї річниці перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні і Днем над нацизмом у Другій світовій війні і Днем 
Пам’яті та Примирення! Пам’яті та Примирення! 

Цей день є особливим для українського Цей день є особливим для українського 
народу, адже ознаменував собою перемогу народу, адже ознаменував собою перемогу 
над страшною силою, що посягнула на наші над страшною силою, що посягнула на наші 
землі, прагнула перекроїти карту Європи та землі, прагнула перекроїти карту Європи та 
світу. Для нашого народу це була гірка пере-світу. Для нашого народу це була гірка пере-
мога, бо вартувала вона надто дорого, але мога, бо вартувала вона надто дорого, але 
іншої дороги у Вас, шановні ветерани, тоді іншої дороги у Вас, шановні ветерани, тоді 
не було, бо Ви мусили захистити найдорож-не було, бо Ви мусили захистити найдорож-
че: свою родину, домівку, рідне село чи мі-че: свою родину, домівку, рідне село чи мі-
сто та, зрештою, країну. І, мабуть, ще ніколи сто та, зрештою, країну. І, мабуть, ще ніколи 
українці так гостро і так правдиво не цінува-українці так гостро і так правдиво не цінува-

ли і не відчували Ваш подвиг, як нині. Вже су-ли і не відчували Ваш подвиг, як нині. Вже су-
часна війна на території нашої держави зму-часна війна на території нашої держави зму-
сила кожного українця по-новому осмис-сила кожного українця по-новому осмис-
лити усю трагедію та біль війни, а воїнам лити усю трагедію та біль війни, а воїнам 
сповна відчути, у яких тяжких умовах здобу-сповна відчути, у яких тяжких умовах здобу-
валася Вами перемога над нацизмом, як бо-валася Вами перемога над нацизмом, як бо-
ляче втрачати побратимів у бою, як гірко ба-ляче втрачати побратимів у бою, як гірко ба-
чити території своєї країни понівеченими та чити території своєї країни понівеченими та 
сплюндрованими окупантом. Сьогодні, від-сплюндрованими окупантом. Сьогодні, від-
даючи шану учасникам АТО та волонтерам даючи шану учасникам АТО та волонтерам 
нинішньої неоголошеної війни, ми знаємо, нинішньої неоголошеної війни, ми знаємо, 
що це Ваші достойні нащадки, виховані на що це Ваші достойні нащадки, виховані на 
Ваших подвигах, Вами навчені понад усе ці-Ваших подвигах, Вами навчені понад усе ці-
нувати честь та обов’язок, любити свою кра-нувати честь та обов’язок, любити свою кра-
їну та мужньо і героїчно захищати її. їну та мужньо і героїчно захищати її. 

Тож, дорогі наші ветерани, від імені усі-Тож, дорогі наші ветерани, від імені усі-
єї бориспільської громади бажаю Вам здо-єї бориспільської громади бажаю Вам здо-
ров’я та довголіття. Нехай кожен день бу-ров’я та довголіття. Нехай кожен день бу-
де осяяний для Вас гарним самопочуттям де осяяний для Вас гарним самопочуттям 
та радісним настроєм. Знайте, що Ви і Ваші та радісним настроєм. Знайте, що Ви і Ваші 
полеглі на фронтах та після війни товариші полеглі на фронтах та після війни товариші 
зробили для всіх нас неоціненний подару-зробили для всіх нас неоціненний подару-
нок, адже неймовірними зусиллями, важки-нок, адже неймовірними зусиллями, важки-
ми втратами, сльозами і кров’ю здобули не ми втратами, сльозами і кров’ю здобули не 
просто перемогу у Другій світовій війні, а просто перемогу у Другій світовій війні, а 
наше сьогодення і майбутнє. Тепер уже Ваші наше сьогодення і майбутнє. Тепер уже Ваші 
онуки продовжують Вашу справу. І ми віри-онуки продовжують Вашу справу. І ми віри-
мо, що перемагає не той, хто сильніший, має мо, що перемагає не той, хто сильніший, має 
більшу армію чи краще озброєння, а той, за більшу армію чи краще озброєння, а той, за 
ким правда! ким правда! 

З повагою Бориспільський міський голова Анатолій ФедорчукЗ повагою Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук
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Шановні бориспільці! Шановні бориспільці! 
У День Пам'яті та Примирення ми згадуємо всіх, хто, У День Пам'яті та Примирення ми згадуємо всіх, хто, 

не шкодуючи власного життя, захищав рідну землю, низько не шкодуючи власного життя, захищав рідну землю, низько 
вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, 

які на своїх плечах винесли тягар війни. Ми у вічному боргу перед які на своїх плечах винесли тягар війни. Ми у вічному боргу перед 
вами, за обірвану війною юність, за зразки мужності, вами, за обірвану війною юність, за зразки мужності, 

силу духу, самопожертву.силу духу, самопожертву.
Вітаючи всіх, хто захищав Батьківщину, бажаю Вітаючи всіх, хто захищав Батьківщину, бажаю 

міцного здоров’я, родинного затишку, міцного здоров’я, родинного затишку, 
благополуччя, довгих літ щасливого та благополуччя, довгих літ щасливого та 

мирного життя! мирного життя! 

Депутат Бориспільської міської ради, голова Депутат Бориспільської міської ради, голова 
правління ПрАТ «БКБМ»правління ПрАТ «БКБМ»
Ігор ШалімовІгор Шалімов

Шановні, дорогі наші захисники!Шановні, дорогі наші захисники!
Прийміть найщиріші вітання зі святом Великої Перемоги!Прийміть найщиріші вітання зі святом Великої Перемоги!

Цей, дійсно, святий день завжди викликає почуття світлої радості, безмежної Цей, дійсно, святий день завжди викликає почуття світлої радості, безмежної 
гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Знаючи, якою гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Знаючи, якою 
великою ціною завойовано нашу Перемогу, я схиляю голову перед великою ціною завойовано нашу Перемогу, я схиляю голову перед 

священною пам'яттю загиблих. Висловлюю свою священною пам'яттю загиблих. Висловлюю свою 
безмежну синівську вдячність усім, хто тяжкою ратною безмежну синівську вдячність усім, хто тяжкою ратною 
працею наближав довгоочікуваний день визволення та кував працею наближав довгоочікуваний день визволення та кував 

перемогу в тилу. Низький уклін вам за це!перемогу в тилу. Низький уклін вам за це!
Щиросердно бажаю вам міцного здоров'я, добра й благополуччя. Щиросердно бажаю вам міцного здоров'я, добра й благополуччя. 

Нехай у ваших домівках завжди панують мир, Нехай у ваших домівках завжди панують мир, 
спокій та достаток.спокій та достаток.

Мирного неба вам та вашим родинам!Мирного неба вам та вашим родинам!

З повагою депутат  міської ради З повагою депутат  міської ради 

Євгеній ГронаЄвгеній Грона

Шановні мешканці Борисполя Шановні мешканці Борисполя 
та Лівобережжя Київщини!та Лівобережжя Київщини!

Щиро вітаю вас із 72-ю річницею Перемоги та з нагоди Дня Щиро вітаю вас із 72-ю річницею Перемоги та з нагоди Дня 
Пам'яті та Примирення.Пам'яті та Примирення.

Сьогодні знов усі стежки ведуть до Вічного вогню… Ми всі вклоняємося сивочо-Сьогодні знов усі стежки ведуть до Вічного вогню… Ми всі вклоняємося сивочо-
лим ветеранам Другої світової війни та воїнам-захисникам, які вже встигли лим ветеранам Другої світової війни та воїнам-захисникам, які вже встигли 

стати ветеранами у нинішній війні. Хто міг подумати, що через сім де-стати ветеранами у нинішній війні. Хто міг подумати, що через сім де-
сятиліть після перемоги над нацизмом на українських землях знову сятиліть після перемоги над нацизмом на українських землях знову 
вибухатимуть снаряди і знову янголами в Небеса відлітатимуть вибухатимуть снаряди і знову янголами в Небеса відлітатимуть 

безсмертні душі полеглих героїв. безсмертні душі полеглих героїв. 
Та Україна вистоїть у борні. Бо на сторожі ще і воїнство Небесне Та Україна вистоїть у борні. Бо на сторожі ще і воїнство Небесне 

— усі герої, які протягом століть боролися і гинули за рідну землю.— усі герої, які протягом століть боролися і гинули за рідну землю.
Нехай нас знову зустрічають мирні весни, нехай несуть вони в осе-Нехай нас знову зустрічають мирні весни, нехай несуть вони в осе-
лі радість і любов, хай сонячним і світлим буде кожен новий день!лі радість і любов, хай сонячним і світлим буде кожен новий день!

Депутат Київської обласної ради, голова фракції Опозиційного блоку Депутат Київської обласної ради, голова фракції Опозиційного блоку 

Валерій КсьонзенкоВалерій Ксьонзенко

Дорогі наші ветерани! Шановні земляки!Дорогі наші ветерани! Шановні земляки!
У ці дні разом з Європою та світом, ми відзначаємо День Пам’яті та Примирен-У ці дні разом з Європою та світом, ми відзначаємо День Пам’яті та Примирен-
ня і вшановуємо мужність, відданість тих, хто з неймовірною жагою справед-ня і вшановуємо мужність, відданість тих, хто з неймовірною жагою справед-
ливості виборов Перемогу, зупинив Другу світову війну, виніс вирок нацизму, ливості виборов Перемогу, зупинив Другу світову війну, виніс вирок нацизму, 
приніс мир і надію на нашу землю. Священний обов’язок кожного з нас приніс мир і надію на нашу землю. Священний обов’язок кожного з нас 
– бути гідними подвигу батьків і дідів та зробити все для того, щоб на – бути гідними подвигу батьків і дідів та зробити все для того, щоб на 

мирній землі виховувати дітей, радіти сонцю…мирній землі виховувати дітей, радіти сонцю…
Подвиг воїнів Перемоги сьогодні достойно продовжують наші Подвиг воїнів Перемоги сьогодні достойно продовжують наші 

солдати, захищаючи країну на східних рубежах. Низько вклоняємося солдати, захищаючи країну на східних рубежах. Низько вклоняємося 
ветеранам та захисникам Вітчизни, дякуємо за патріотизм і само-ветеранам та захисникам Вітчизни, дякуємо за патріотизм і само-

пожертву заради незалежності та територіальної цілісності України, пожертву заради незалежності та територіальної цілісності України, 
свободи нашого народу.свободи нашого народу.

Цього дня ми схиляємо голови у щирому поклоні перед нині живими, Цього дня ми схиляємо голови у щирому поклоні перед нині живими, 
запалюємо свічі пам'яті перед тими, хто не дожив до запалюємо свічі пам'яті перед тими, хто не дожив до 

сьогоднішнього дня.сьогоднішнього дня.
Пом'янімо всіх, хто боровся за волю України, хто віддав Пом'янімо всіх, хто боровся за волю України, хто віддав 

життя за свободу держави, за бажання бачити рідну зем-життя за свободу держави, за бажання бачити рідну зем-
лю квітучою та щасливою. Миру всім, довголіття, міцного лю квітучою та щасливою. Миру всім, довголіття, міцного 

здоров'я, віри й оптимізму.здоров'я, віри й оптимізму.

Голова Бориспільської районної радиГолова Бориспільської районної ради

Владислав БАЙЧАСВладислав БАЙЧАС

Шановні ветерани війни, учасники антитерористичної Шановні ветерани війни, учасники антитерористичної 
операції, дорогі земляки!операції, дорогі земляки!

Щиро вітаю вас з Днем Пам’яті і Примирення та 72-ою річницею Щиро вітаю вас з Днем Пам’яті і Примирення та 72-ою річницею 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Травень 1945 Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Травень 1945 

року назавжди викарбуваний у нашій пам’яті. року назавжди викарбуваний у нашій пам’яті. 
Ми схиляємо голови перед сотнями тисяч наших земляків, Ми схиляємо голови перед сотнями тисяч наших земляків, 
які мужньо боролися на фронтах, самовіддано працювали які мужньо боролися на фронтах, самовіддано працювали 
в тилу, перед кожним, хто день за днем наближав радість в тилу, перед кожним, хто день за днем наближав радість 
Перемоги. Глибоко сумуємо за тими, хто віддав життя за Перемоги. Глибоко сумуємо за тими, хто віддав життя за 

мир та спокій на рідній землі. мир та спокій на рідній землі. 
Вшановуючи ветеранів війни сьогодні, ми усвідомлюємо, Вшановуючи ветеранів війни сьогодні, ми усвідомлюємо, 

що боротьба триває. Ми знову змушені відстоювати нашу що боротьба триває. Ми знову змушені відстоювати нашу 
незалежність та суверенітет на східних кордонах. Ми пла-незалежність та суверенітет на східних кордонах. Ми пла-

тимо за це високу ціну, але, вірю, переможемо! тимо за це високу ціну, але, вірю, переможемо! 
Бережіть свободу і життя, цінуйте безхмарне небо й усмішку Бережіть свободу і життя, цінуйте безхмарне небо й усмішку 

дитини! Здоров’я вам, родинного тепла дитини! Здоров’я вам, родинного тепла 
і щасливого майбутнього в соборній неподільній і щасливого майбутнього в соборній неподільній 

мирній Україні!мирній Україні!

З повагою голова Бориспільської районної державної адміністраціїЗ повагою голова Бориспільської районної державної адміністрації

Дмитро ВоронінДмитро Воронін

Валерій ГІРЧЕНКО

Нещодавно в Одесі відбувся міжнародний 
фестиваль-конкурс мистецтв «Чорномор-
ський бриз». Свою майстерність в арт-захо-
ді продемонстрували вокалісти, танцівни-
ки, музиканти, театри мод і модельні агенції, 
представники цирку та розмовного жанру. 
По нові враження, досвід і, звичайно, пере-
могу до «перлини біля Чорного моря» ви-
рушили і яготинські танцівники колективу 
«House of Dance». Двадцять двоє його учас-
ників на чолі зі своєю незмінною  наставни-
цею — хореографом Вірою Кужелєвою.

— В Одесі ми пробули повних чотири дні, 
— розповідає пані Кужелєва. — Місто зустріло 
нас сонцем, а от наступні два дні лив дощ і бу-
ло холодно. На щастя, четвертого дня погода 
була чудовою і дала нам змогу відвідати парк 
«411 батарея». Ми побували майже у всіх ціка-

вих і пізнавальних місцях Одеси, і нас постій-
но супроводжували різні пригоди. Діти стали 
дружніші, і вже відчувався командний дух. Ко-
ли одна з наших груп виходила на сцену, інші 
діти їх шалено підтримували вигуками та опле-
сками. На фестивалі було дуже багато дітей і 
дорослих. Зал був переповнений, ту святкову 
атмосферу важко передати словами.

Така згуртованість і цілеспрямованість да-
ли свої результати, адже додому «House of 
Dance» повернувся не з порожніми рука-
ми. Старша група за «мікс-денс» та хорео-
графію у стилі джаз-франк отримала перше 
місце, друге — завдяки хіп-хопу та контем-
порарі посіли відповідно середня та зміша-
на групи, молодші ж «натанцювали» на третю 
сходинку п’єдесталу. На досягнутому яготин-
ські танцівники зупинятися не збираються, 
а й надалі планують підкорювати всеукраїн-
ський танцювальний Олімп.

Яготинські танцівники підкорили Одесу
 ФЕСТИВАЛЬ
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ДОВІДКА

ПОНЕДІЛОК, 8 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.45 21.35 23.30 
01.15 Погода

06.05 08.05 АгроЕра
06.10 08.45 Світ он лайн
06.25 08.15 23.35 Від першої особи
06.50 07.45 08.10 Смакота
07.05 23.00 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Д/ф "Дніпровська балада"
09.55 12.01 Х/ф "Повернення"
12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА 

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
14.00 День Пам'яті та Примирення. 

Офіційні заходи
14.35 Д/ф "Загальний зшиток"
15.35 Д/ф "Нульовий рубіж"
16.40 Д/ф "49"
17.50 Х/ф "Штиль"
19.40 Д/ф "Голод до правди"
21.00 Новини
21.45 Акція "Перша Хвилина Миру"
00.00 Концерт Міли Нітіч
01.20 Телесеріал "Час збирати 

каміння"
02.35 Д/ф "Київ. Початок війни"
03.30 Д/ф "Кузьма Дерев'янко. 

Генерал Перемоги"
04.20 Т/с "Травма"

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 Х/ф "Летять журавлі"
11.35 01.25 Х/ф "Холодне літо 53-го"
13.35 Х/ф "Ати-бати, йшли солдати"
15.20 Х/ф "Повстання планети мавп"
17.30 Х/ф "В бій ідуть тільки старі"
20.15 Д/ф "Діти Перемоги"
23.00 Х/ф "Місто 44" (18+)
04.50 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

05.30 "Подробиці"

06.00 М/ф "Легенда про старий маяк"

06.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

07.30 Х/ф "Балада про солдата"

09.20 Х/ф "Щит і меч"

16.00 "Жди меня"

18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Спокуса" (12+)

22.50 Т/с "Я повернуся" (16+)

01.35 "Подробиці"

02.05 Х/ф "Дот"

03.30 Х/ф "Жіночі радощі та печалі"

04.50 "Подробиці"

03.00 02.00 Зона ночі
04.40 Абзац
05.35 07.25 Kids Time
05.40 М/ф "Оз: Повернення в 

Смарагдове місто"
07.30 Х/ф "Місто Ембер"
09.20 Х/ф "Патріот" 16+
12.30 Х/ф "Віднесені вітром"
17.00 19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Таємний агент
22.15 Таємний агент. Пост-шоу
00.00 Суперінтуїція
01.35 Небачене Євробачення
01.50 Служба розшуку дітей

06.50 Події тижня з Олегом Панютою
07.50 Зірковий шлях
08.50 Х/ф "Подружки" (мелодрама)
10.45 Х/ф "Райський куточок" 

(мелодрама) 16+
12.40 Т/с "Моє нове життя" (1,2 серії) 

(мелодрама)
15.00 Сьогодні
15.20 Т/с "Моє нове життя" (закл. 

серії) (мелодрама)
16.40 Т/с "Незламна" (військова 

драма)
19.00 Сьогодні
19.50 Т/с "Незламна" (військова 

драма)
21.00 Прем'єра! Т/с "Штрафник" (1,2,3 

серії) (детектив)
00.00 Х/ф "12 мавп" (в ролях: Б.Вілліс, 

Б.Пітт, М.Стоун) (фантастичний 
трилер) (Мегахіт щопонеділка) 
16+

02.20 Зірковий шлях
02.50 Сьогодні
03.30 Т/с "Незламна" (військова 

драма)

06.00 Мультфільми
08.00 "Спецкор"
08.30 "ДжеДАІ"
09.00 Д/п "Помста природи"
11.35 Д/п "Страшне завтра"
15.10 Х/ф "40 днів та ночей" (16+)
16.50 Х/ф "Дніпровський рубіж"
19.20 20.10 Т/с "Схватка" (16+)
21.00 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Сховище" (16+)
22.50 Х/ф "Halo 4: Йдучи до світанку" 

(18+)
00.20 "Територія обману"
02.10 Х/ф "Вишневі ночі"

05.55 Служба розшуку дітей
06.00 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
06.50 Факти
07.20 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
08.15 Антизомбі
09.10 "Ворог біля воріт". Художній 

фільм
11.40 "Врятування рядового Райана". 

Художній фільм 16+
14.50 "300 спартанців". Художній фільм 

16+
16.50 "300 спартанців-2. Відродження 

імперії". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.10 "Конвой". Прем'єра. Художній 

фільм 16+
23.50 "Крейсер". Прем'єра. Художній 

фільм 16+
02.05 Небачене Євробачення
02.20 "Відчайдушний". Художній фільм 

16+
04.15 Факти
04.45 Дивитись усім!

06.10 Х/ф "Мрія"
07.55 13.45 18.00 21.15 "Погода"
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра-сьогодні
11.55 Євромакс
14.00 Дикі тварини
15.05 21.20 Неприручена Амазонка
15.40 Х/ф "Місце під сонцем"
18.05 Концерт пам’яті Миколи 

Мозгового
21.55 "Жертви радянської естради. 1 ч. 

Вадим Мулерман"
23.00 "Жертви радянської естради . 2 

ч. Валерій Ободзинський"
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.05 "Життя на Вершині" 18+
03.05 "Вихідний, після опівночі" 18+
04.05 "Світські хроніки"
04.30 "Кумири"
04.45 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
05.05 "Цивілізація Incognita"
05.20 "Джаз-коло"

06.40 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
10.35 18.30 "За живе!"
11.50 Х/ф "Молода дружина"
13.50 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.35 02.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
00.35 "Давай поговоримо про секс 3"

05.20 Т/с "Я - охоронець" (16+)

08.40 Т/с "Кулагін та партнери"

10.45 Х/ф "Секретний фарватер"

16.00 "Апокаліпсис. Друга світова 

війна"

19.00 "Свідок"

19.30 Т/с "Кулагін та партнери"

21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)

23.10 Х/ф "Епоха героїв" (16+)

00.50 Т/с "Елементарно - 2" (16+)

02.30 "Свідок"

03.00 "Випадковий свідок"

03.15 "Речовий доказ"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с "Лис Микита"
07.40 М/ф "Дівчинка та зайці"
08.00 Мультмікс
09.25 М/ф "Енеїда"
10.55 М/ф "Чарівний горох"
11.10 М/с "Лис Микита"
12.20 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
12.40 М/с "Лис Микита"
13.55 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
14.10 М/с "Лис Микита"
15.30 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
15.50 М/с "Лис Микита"
17.00 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
17.10 М/с "Лис Микита"
18.20 М/ф "Нарешті вдома"
20.00 М/ф "Родина Крудс"
21.50 Х/ф "Пляж" (16+)
00.00 Х/ф "Білий птах з чорною 

ознакою"
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

09.20 "Орел і Решка"

22.00 Х/ф "Вік Аделайн" (16+)

00.00 Х/ф "Один день" (16+)

02.00 "Орел і Решка"

03.25 "Нічне життя" 05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.40 Х/ф "Перш, ніж розстатися"
12.10 Х/ф "Людина і прохідному дворі"
17.00 Х/ф "Зворотної дороги немає"
20.55 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
22.45 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"
00.20 Х/ф "Вершники"
02.35 Кіноляпи
03.35 Саундтреки
04.35 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київські історії"
11.00 "Телемаркет"
14.00 Т/с "Ставка, більша за життя"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.05 Т/с "Ставка, більша за життя"
17.15 "Столичні телевізійні новини"
17.20 Т/с "Ставка, більша за життя"
18.40 "Столичні телевізійні новини"
18.55 Т/с "Ставка, більша за життя"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Ставка, більша за життя"
22.25 "Столичні телевізійні новини"
22.45 "Перша хвилина миру"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Телемаркет"
00.35 Х/ф "Кращий з чоловіків"
02.05 "Столичні телевізійні новини"
02.30 Х/ф "Атака на Перл-Харбор"
04.40 "Столичні телевізійні новини"
05.05 "Мультляндія"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 8-14 ТРАВНЯ

ВІВТОРОК, 9 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 00.30 01.15 Погода
06.05 07.05 08.05 Ера бізнесу
06.10 08.10 АгроЕра
06.15 07.10 08.15 День Янгола. Співоча 

Ескадрилья
06.50 07.45 08.10 Смакота
08.55 Паспорт.Ua
09.00 Д/ф "Загальний зшиток"
10.00 Урочистості з нагоди річниці 

Перемоги над фашизмом у 
Європі

10.55 Акція "Перша Хвилина Миру"
12.15 Д/ф "Рустам Хамраєв"
13.10 Х/ф "Штиль"
15.05 Д/ф "Олександра Шулежко. Доля 

праведниці"
15.50 Д/ф "Легіон"
16.45 Д/ф "Срібна Земля"
18.15 Д/ф "Золотий вересень"
19.05 Х/ф "Жива"
21.00 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.00 Пісенний конкурс Євробачення 

2017. Перший півфінал
00.10 На слуху
00.40 Від першої особи
01.20 Телесеріал "Час збирати 

каміння"
03.45 Д/ф "Каїнова печать"
04.20 Т/с "Травма"

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

06.45 Х/ф "Летять журавлі"
08.40 Х/ф "Ати-бати, йшли солдати"
10.25 Х/ф "Велика різниця"
12.10 Х/ф "Трава під снігом"
16.05 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"
17.40 Х/ф "Джентльмени удачі"
20.15 Т/с "Родичі" (12+)
00.40 Х/ф "Місто 44" (18+)
04.40 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

05.20 Х/ф "Доля людини"

07.00 Марафон "Наша Перемога"

13.00 Х/ф "В бій ідуть тільки "старики""

14.20 Т/с "Завдання особливої 

важливості. Операція "Тайфун"" 

1-4сс. Заключна (16+)

17.10 Т/с "Танкіст". 1-4сс. Заключна. 

Прем’єра

20.00 "Подробиці"

20.30 Концерт "Перемога. Одна на 

всіх". Прем’єра

22.45 Док.проект "Люди перемоги. 

Будемо жити!". Прем’єра

23.30 Т/с "Я повернуся" (16+)

02.20 Х/ф "Доля людини"

03.50 Ток-шоу "Стосується кожного"

03.00 02.30 Зона ночі

04.30 Абзац

05.25 06.45 Kids Time

05.30 М/с "Сімейка Крудс"

06.50 М/с "Кухня" 16+

17.00 Хто зверху?

22.50 Х/ф "Училка" 16+

00.40 Х/ф "Коледж" 16+

06.20 Сьогодні
07.00 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці" 

(кольорова версія)
08.50 Т/с "Офіцерські дружини" (1-6 

серії) (військова драма)
15.00 Сьогодні
15.20 Т/с "Офіцерські дружини" (7-10 

серії) (військова драма)
19.00 Сьогодні
20.00 Т/с "Офіцерські дружини" (закл. 

серія) (військова драма)
21.00 Прем'єра! Т/с "Штрафник" (4,5,6 

серії) (детектив)
00.00 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
01.40 Сьогодні
02.20 Х/ф "12 мавп" (в ролях: Б.Вілліс, 

Б.Пітт, М.Стоун) (фантастичний 
трилер) 16+

04.20 Зірковий шлях
05.20 Агенти справедливості

06.00 Мультфільми
08.00 Д/п "Помста природи"
11.05 Х/ф "Дніпровський рубіж"
13.40 Т/с "Сліди апостолів" (16+)
17.40 Т/с "Гвардія"
21.00 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Один постріл - одне життя" (16+)
22.50 "Він, Вона і телевізор"
23.50 Т/с "Інспектор Алекс" (4 сезон)
00.40 Т/с "Інспектор Алекс" (5 сезон)
01.30 "Шалений світ спорту"
02.00 Х/ф "Чотири листи фанери"

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

Костянтином Стогнієм
10.10 "Крейсер". Художній фільм 16+
12.45 "Ворог біля воріт". Художній 

фільм
15.00 "Конвой". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.10 "Лють". Художній фільм 16+
22.40 Д/ф "Вони закінчили війну". 

Прем'єра
00.30 "Список Шиндлера". Художній 

фільм 16+
03.30 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

07.55 13.40 16.55 22.05 "Погода"
09.55 "Будьте здорові!"
10.45 Teen-клуб
11.45 "Соціальний статус"
14.15 Неприручена Амазонка
15.00 Баскетбол. Суперліга. Фінал. 

"Будівельник" (Київ) - "Хімік" 
(Южне)

17.00 Концерт Віталія і Світлани 
Білоножків та відомих 
зарубіжних артистів

21.10 Михайло Поплавський 
"Українцям - українське"

22.10 05.50 Х/ф "Людина, яка багато 
знала"

00.40 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Кумири"
04.30 "Цивілізація Incognita"
04.45 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
05.10 "Джаз-коло"

06.55 16.00 "Все буде добре!"

08.55 18.30 "За живе!"

10.15 Х/ф "Рідна кров"

12.05 Х/ф "А зорі тут тихі"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

23.25 Т/с "Коли ми вдома"

00.20 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.30 "Легенди бандитської Одеси"
05.20 "Правда життя. Професії"
06.20 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
09.25 Т/с "Кулагін та партнери"
11.20 Х/ф "Батальйони просять вогню"
16.20 "Апокаліпсис. Друга світова 

війна"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
23.00 Х/ф "Лейтенант Суворов" (18+)
00.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
02.25 "Випадковий свідок"
02.35 "Речовий доказ"
03.00 "Легенди бандитської Одеси"
03.25 "Правда життя. Професії"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с "Лис Микита"
07.25 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Іванко та воронячий цар"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Віталька. 10й сезон
18.00 М/ф "Родина Крудс"
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
09.30 "Розсміши коміка"
10.30 "Орел і Решка. На краю світу"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка. Курортний сезон"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.10 "Нічне життя"

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 Х/ф "Ключі від неба"
10.55 Х/ф "Вантаж без маркування"
12.30 Х/ф "Вождь Віннету: Золото 

апачів"
14.20 Х/ф "Вождь Віннету: син Інчу-

Чуна"
16.00 Х/ф "Вірна рука - друг індіанців"
17.45 Х/ф "Серед шулік"
19.30 Х/ф "Скарб Срібряного озера"
21.25 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
23.05 Х/ф "Алегро з вогнем"
00.45 Х/ф "Море нашої надії"

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Урочистий ритуал складання 

військової присяги"
11.00 Т/с "Ставка, більша за життя"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Урочистості з нагоди 72-ої 

річниці Перемоги над нацизмом"
16.10 Т/с "Ставка, більша за життя"
17.25 "Столичні телевізійні новини"
17.35 Т/с "Ставка, більша за життя"
18.35 "Столичні телевізійні новини"
18.55 Т/с "Ставка, більша за життя"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Ставка, більша за життя"
23.25 "Українська Національна 

Лотерея"
23.30 Т/с "Ставка, більша за життя"
00.25 "Столичні телевізійні новини"
00.50 Т/с "Ставка, більша за життя"
03.55 "Столичні телевізійні новини"
04.20 "Мультляндія"

• • •
— Куме, я чув, ти відкрив 

власну фірму, може візь-
меш мене на роботу?

— Без проблем! З тебе 
резюме, знання анг-
лійської та володіння 
комп’ютером.

— Е-е, куме, як ти мене 
хитро послав!
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СЕРЕДА, 10 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 22.35 23.20 00.15 

01.15 Погода
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Пісенний конкурс Євробачення 

2017. Перший півфінал
11.10 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.30 Х/ф "Ціна солі" 1с.
15.30 "Героям слава!". Концерт до Дня 

української армії
17.10 02.30 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Швейцарія - Білорусь)
19.30 Обличчя війни
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Д/ф "Межа туманів"
21.30 Д/ф "Ампутація"
22.45 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
01.20 Телесеріал "Час збирати 

каміння"
04.20 Т/с "Травма"

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 - 3
10.55 "Міняю жінку - 11"
12.20 20.15 Т/с "Родичі" (12+)
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.20 02.10 Х/ф "Операція "Валькірія" 

(16+)
00.40 Х/ф "Джентльмени удачі"

05.30 "Подробиці"
05.55 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Спокуса" (12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
13.20 "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"
20.30 Т/с "Спокуса" (12+)
23.20 Т/с "Я повернуся" (16+)
02.10 "Подробиці"
02.40 Х/ф "Балада про солдата"
04.05 "Готуємо разом"
04.45 Ток-шоу "Стосується кожного"

03.00 Зона ночі
05.20 18.00 Абзац
06.10 08.05 Kids Time
06.15 М/с "Сімейка Крудс"
07.10 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.10 Т/с "Друзі"
12.10 Х/ф "Тварина"
13.50 Х/ф "Великий Стен"
16.00 19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
23.20 Х/ф "Відпадний препод" 18+
01.30 Х/ф "Училка" 16+

06.10 Агенти справедливості
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Агенти справедливості 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Агенти справедливості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(82 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Штрафник" (7,8 

серії) (детектив)
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
02.40 Сьогодні
03.30 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

06.00 Мультфільми
08.00 11.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.00 "Територія обману"
15.55 Т/с "Загублений світ"
17.35 Т/с "Перевізник 2 " (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 20.10 Т/с "Схватка" (16+)
21.05 Х/ф "Бермудські щупальця" (16+)
22.50 "Він, Вона і телевізор"
23.50 Т/с "Інспектор Алекс" (5 сезон)
01.30 "Шалений світ спорту"
02.00 Х/ф "Дорога на Січ"

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

Костянтином Стогнієм
10.00 Громадянська оборона
11.00 Більше ніж правда
11.55 "Врятування рядового Райана". 

Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Врятування рядового Райана". 

Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Лють". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пес-2". Прем'єра. Серіал 16+
22.25 "Викуп". Художній фільм 16+
00.50 "Лас-Вегас". Серіал 16+
02.15 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

06.10 14.00 "Формула Пруста. 
Олександр Злотник"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 21.15 "Погода"
09.50 21.00 04.15 "Цивілізація 

Incognita"
10.50 04.30 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.50 "Ландшафтні ігри"
12.00 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
14.40 "П'ять доріг доктора Сивого"
15.30 03.45 "Світські хроніки"
15.55 Rock Time з Петром Полтарєвим
16.55 Ювілейний концерт Оксани 

Білозір "Сповідь", 1 ч.
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Володимир Наумов, 1 ч.
20.00 22.45 Повітряні воїни
21.30 04.50 Глобал-3000
22.00 05.20 DW-Візерунок дня
22.20 Неприручена Амазонка
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.40 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Після опівночі" 18+
05.30 "Джаз-коло"

07.00 16.00 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
10.50 18.30 "За живе!"
12.10 "МастерШеф - 4"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 23.00 "МастерШеф Діти - 2"
22.25 "Небачене Євробачення"
23.40 Т/с "Коли ми вдома"
00.50 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.25 Х/ф "Сорок перший"
05.50 Х/ф "Сашка"
07.30 Т/с "Кулагін та партнери"
09.40 Т/с "Детективи" (16+)
11.10 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
12.55 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
15.35 Т/с "Батьківщина - 2" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)
00.40 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
02.20 "Свідок"
02.50 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.25 "Легенди бандитської Одеси"
03.45 "Правда життя. Професії"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с "Лис Микита"
07.25 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Як годували ведмедика"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Осляча шкура"
12.10 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка. Курортний сезон"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

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

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.35 Х/ф "Зворотної дороги немає"
14.25 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.15 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
18.05 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 "Криве дзеркало"
00.05 Х/ф "Смуга перешкод"
01.35 Х/с "Запороги"
03.15 Кіноляпи
04.10 Саундтреки

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Жива природа"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Якісне життя"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "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"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Мультляндія"

ЧЕТВЕР, 11 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
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 10.50 00.15 01.15 

Погода
06.30 00.50 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 00.20 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф "Одержимість"
11.00 Х/ф "Кохання. Це слово із семи 

букв"
12.30 Д/ф "Євробачення. Дихай 

глибше"
13.30 Х/ф "Ціна солі" 2с.
15.35 Надвечір'я. Долі
16.35 Д/ф "Межа туманів"
17.10 02.30 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Чехія - Норвегія)
19.30 Обличчя війни
19.55 Схеми" з Наталією Седлецькою
20.20 Д/ф "Неоголошена війна. 

Поверни мені ім'я"
21.30 За крок до Євробачення
22.00 Пісенний конкурс Євробачення 

2017. Другий півфінал
00.10 Підсумки
01.20 Телесеріал "Час збирати 

каміння"
04.20 Т/с "Травма"

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 - 3
11.00 "Міняю жінку - 11"
12.20 20.15 Т/с "Родичі" (12+)
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.20 02.10 Х/ф "Ред 2" (16+)
00.45 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Спокуса" (12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
14.15 "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"
20.30 Т/с "Спокуса" Заключна серія 

(12+)
23.20 Т/с "Я повернуся" Заключна 

серія (16+)
02.10 "Подробиці"
02.40 Х/ф "В бій ідуть тільки "старики""
04.05 "Готуємо разом"
04.45 Ток-шоу "Стосується кожного"

03.15 02.20 Служба розшуку дітей
03.20 02.25 Зона ночі
05.10 18.00 Абзац
06.05 07.55 Kids Time
06.10 М/с "Сімейка Крудс"
07.05 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.00 Т/с "Друзі"
09.00 Х/ф "Одинадцать друзів Оушена"
11.10 Х/ф "Дванадцять друзів Оушена"
13.45 Х/ф "Тринадцять друзів Оушена"
16.00 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Чого хоче дівчина"
00.10 Х/ф "Відпадний препод" 18+

06.10 Агенти справедливості
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Агенти справедливості 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Агенти справедливості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(83 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Штрафник" (9,10 

серії) (детектив)
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
02.40 Сьогодні
03.30 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 23.55 "Територія обману"
11.00 "Відеобімба"
15.55 Т/с "Загублений світ"
17.35 Т/с "Перевізник 2 " (16+)
19.20 20.15 Т/с "Схватка" (16+)
21.10 Х/ф "Болотна акула" (16+)
22.55 "Він, Вона і телевізор"
01.40 "Шалений світ спорту"
02.10 Х/ф "Лісова пісня"

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

Костянтином Стогнієм
09.50 Секретний фронт
10.45 "Викуп". Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.15 "Викуп". Художній фільм 16+
13.30 "Ніконов і Ко". Серіал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Ніконов і Ко". Серіал 16+
17.40 "Пес-2". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пес-2". Прем'єра. Серіал 16+
22.25 "Орлиний зір (На ґачку)". 

Художній фільм 16+
00.45 "Лас-Вегас". Серіал 16+
02.10 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

06.10 14.05 "Формула Пруста. Іво 
Бобул"

06.50 21.50 05.05 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 10.05 13.45 18.55 21.05 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.50 04.15 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.50 "Соціальний статус"
14.55 03.45 "Світські хроніки"
15.30 22.10 Неприручена Амазонка
15.55 20.00 23.05 Повітряні воїни
16.55 Ювілейний концерт Оксани 

Білозір "Сповідь", 2 ч.
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Володимир Наумов, 2 ч.
21.20 04.35 "Відлуння"
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Після опівночі" 18+
05.15 "Джаз-коло"

06.55 16.00 "Все буде добре!"

08.55 "Все буде смачно!"

10.50 18.30 "За живе!"

12.05 "МастерШеф Діти"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "Я соромлюсь свого тіла 4"

00.00 "Один за всіх"

01.10 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.45 Х/ф "Найостанніший день"
06.15 Х/ф "В останню чергу"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.05 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
13.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
15.35 Т/с "Батьківщина - 2" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)
00.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с "Лис Микита"
07.25 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Як песик і кошеня мили 

підлогу"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Кіт у чоботях"
12.10 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка. Курортний сезон"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.10 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.15 23.20 "Криве дзеркало"
12.00 Х/ф "Не було б щастя"
13.10 Х/ф "Ключі від неба"
14.40 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.30 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
18.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.05 Х/ф "Успіх"
01.45 Х/с "Запороги"
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Прогулянки містом"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "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"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Мультляндія"
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НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 

Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт

06.15 08.15 АгроЕра

06.20 07.15 08.20 22.45 23.20 00.15 

01.15 Погода

06.25 Життєлюб

06.45 07.45 08.25 Смакота

07.20 23.25 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

09.00 Пісенний конкурс Євробачення 

2017. Другий півфінал

11.25 "Євробачення. Еволюція"

13.15 15.20 Д/с "Мисливці на нацистів"

17.10 02.30 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Швеція - Італія)

19.40 Богатирські ігри

20.30 Обличчя війни

21.30 Д/ф "Вбивство Павла"

22.55 05.50 Вічне

23.00 00.00 01.00 Підсумки

00.25 Від першої особи

01.20 Музичне турне

04.20 Т/с "Травма"

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 - 3
10.55 "Міняю жінку - 11"
12.20 Т/с "Родичі" (12+)
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 "Розсміши коміка. Діти 2"
22.00 "Вечірній квартал"
00.00 "Вечірній Київ"
03.00 Д/ф "Діти Перемоги"

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Спокуса" (12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
14.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Завдання особливої 

важливості. Операція "Тайфун"" 
1-4сс. Заключна (16+)

01.30 Х/ф "Місяць травень"
02.45 "Подробиці тижня"
04.25 "Жди меня"

03.00 02.15 Зона ночі
04.10 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.10 18.00 Абзац
05.55 07.55 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.00 Т/с "Друзі"
11.40 20.45 Київ вдень та вночі
16.15 19.00 Суперінтуїція
22.10 Х/ф "Однокласники 2" 16+
00.10 Х/ф "Чого хоче дівчина"
02.10 Служба розшуку дітей

06.10 Агенти справедливості
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Агенти справедливості 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Агенти справедливості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(84 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Штрафник" (закл. 

серії) (детектив)
23.00 Сьогодні
23.20 Слідами "горіхової мафії". 

Спеціальний репортаж
00.00 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
03.00 Сьогодні
03.45 Реальна містика
05.20 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 01.20 "Територія обману"
10.00 "Роби бізнес"
10.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.10 Т/с "Загублений світ"
16.50 Х/ф "Астероїд проти Землі" (16+)
19.20 Х/ф "Атака Юрського періоду" 

(16+)
21.00 Х/ф "Відплата" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
02.20 Х/ф "Камінна душа"

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

Костянтином Стогнієм
09.50 Інсайдер
10.45 "Орлиний зір (На ґачку)". 

Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.15 "Орлиний зір (На ґачку)". 

Художній фільм 16+
13.30 "Ніконов і Ко". Серіал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Ніконов і Ко". Серіал 16+
17.40 "Пес-2". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.45 "Мисливці на гангстерів". 

Художній фільм 16+
01.40 "Лас-Вегас". Серіал 16+
03.05 Стоп-10

06.10 13.45 "Формула Пруста. 
Володимир Дорош"

06.50 22.00 05.10 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.25 21.50 "Погода"
10.35 04.20 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
11.50 Teen-клуб
14.35 04.10 "Кумири"
14.45 Неприручена Амазонка
15.50 19.55 Повітряні воїни
16.50 Ювілейний концерт Оксани 

Білозір "Сповідь", 3 ч.
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Володимир Наумов, 3 ч.
20.55 "Цивілізація Incognita"
21.20 04.40 "Відлуння"
22.10 Х/ф "Тридцять дев'ять сходинок"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.45 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
05.40 "Джаз-коло"

06.25 Х/ф "Мама мимоволі"

09.05 Х/ф "Вербна неділя"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 23.00 "Холостяк - 7"

22.25 "Небачене Євробачення"

01.20 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.25 Х/ф "Приятель небіжчика"
06.10 Х/ф "Зупинився потяг"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
13.40 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
15.35 Т/с "Батьківщина - 2" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)
00.40 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
02.20 "Свідок"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с "Лис Микита"
07.25 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Котигорошко"
08.00 Мультмікс
09.45 М/с "Дора-мандрівниця"
10.15 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.05 Х/ф "Історії нашого кохання"
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
20.00 Х/ф "Сам удома 2"
22.10 Х/ф "Перлина Нілу"
00.10 Х/ф "Лимерівна"
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
01.40 "Розсміши коміка"
02.25 "Орел і Решка. Шопінг"
03.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
11.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
12.40 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
15.15 Х/ф "Принцеса цирку"
18.05 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Супермозок"
01.25 Х/ф "Туз" (16+)
03.05 Х/с "Запороги"
04.35 Кіноляпи
05.00 Саундтреки

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
16.55 "Самопоміч. Країна"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Місто добра"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "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"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
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НЕДІЛЯ, 14 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.05 22.50 23.20 00.00 

01.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25 23.40 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Пісенний конкурс Євробачення 

2017. Фінал
12.50 Євробачення. Післямова
13.20 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.50 Перший на селі
16.25 Д/с "Садові скарби"
17.10 02.25 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Франція - Чехія)
19.45 05.15 Д/ф "Олександра 

Шулежко. Доля праведниці"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Рік Японії в Україні. Д/с 

"Традиційні свята Мацурі"
22.25 Д/с "Розповіді про Хансік"
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
00.05 На слуху. Підсумки
00.40 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
04.15 Театральні сезони
04.45 Книга.ua

06.10 Х/ф "Кардіограма любові"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-Забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.10 "Розсміши коміка 2017"
11.05 "Розсміши коміка. Діти 2"
12.55 14.00 15.05 16.05 17.10 "Світ 

навиворіт - 2: Індія"
18.30 "Українські сенсації"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Службовий роман"
00.00 Концерт Джамали "I believe in U"
01.50 "Аргумент кiно"
03.35 "Світське життя"

05.30 "Подробиці"
06.00 М/ф "Незвичайний матч"
06.20 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Анонімні романтики"
13.20 Док.проект "Люди Перемоги. 

Будемо жити!"
14.15 Т/с "Танкіст" 1-4сс. Заключна
17.40 Концерт "Победа. Одна на всех"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Я буду чекати тебе завжди"
00.00 Х/ф "Хрещений батько" (16+)
04.05 Х/ф "Анонімні романтики"

03.00 02.50 Зона ночі
05.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.55 09.45 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
06.50 М/с "Історії Тома і Джеррі"
07.50 М/ф "Губка Боб. Життя на суші"
09.40 Х/ф "Коти проти собак"
11.10 М/ф "Рататуй"
13.15 М/ф "Микита Кожум'яка"
15.00 Х/ф "Відьмина гора"
17.00 Х/ф "Похмілля у Вегасі" 16+
19.00 Х/ф "Похмілля у Вегасі: Із Вегаса 

в Банкок" 16+
21.00 Х/ф "Похмілля у Вегасі 3" 16+
23.00 Х/ф "Стерво"
01.00 Х/ф "Коледж" 16+

06.30 Сьогодні

07.10 Зірковий шлях

08.00 Т/с "Штрафник" (закл. серії) 

(детектив)

14.15 Т/с "Півкроку до сім'ї" 

(мелодрама) 12+

17.50 Т/с "Зведена сестра" (1,2 серії) 

(мелодрама)

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Зведена сестра" (закл. 

серії) (мелодрама)

22.30 Х/ф "Везуча" (мелодрама) 16+

00.20 Реальна містика

03.30 Т/с "Райське місце" (82-84 серії) 

(мелодрама) 16+

05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Змішані єдиноборства. UFC. 
Пряма трансляція.

08.30 "Роби бізнес"
09.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.50 "Він, Вона і телевізор"
13.50 Х/ф "Нижче нуля" (16+)
15.20 Х/ф "Невловимі" (16+)
17.05 Х/ф "Відплата" (16+)
19.20 29 тур ЧУ з футболу: "Дніпро" - 

"Карпати"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.10 Змішані єдиноборства. UFC. 

Повтор трансляції.
01.30 "Територія обману"
02.30 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

06.35 "Відділ 44". Телесеріал 16+
10.10 "Наскрізні поранення". Художній 

фільм 16+
12.00 
12.45 Факти. День
13.00 
14.00 "Шерлок Холмс". Художній фільм 

16+
16.15 
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.30 
23.40 "Вікінги проти прибульців". 

Художній фільм 16+
01.40 "Лас-Вегас". Серіал 16+
03.05 "Слідчі". Телесеріал 16+

06.10 Х/ф "Цирк"
07.45 "Натхнення"
09.45 11.50 13.50 21.05 "Погода"
09.50 16.00 Повітряні воїни
11.35 "Іпостасі спорту"
11.55 18.15 Неприручена Амазонка
13.40 "Будьте здорові!"
14.05 Teen-клуб
15.25 "Соціальний статус: ваша пенсія"
17.00 "Концерт Анатолія Матвійчука 

"Полустанок любові"", 2 ч.
18.50 Концерт Михайла Поплавського 

"Мамо, вічна і кохана"
20.00 "Цивілізація Incognita"
20.20 "Кумири"
20.40 03.55 "Світські хроніки"
21.10 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.45 "Концерт Валерія Маренича "Я 

повернувся""
22.55 04.40 Х/ф "Секретний агент"
00.30 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Вихідний, після опівночі" 18+
04.20 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"

05.50 "Все буде добре!"
07.45 "Холостяк - 7"
09.00 "Все буде смачно!"
09.50 "Караоке на Майдані"
11.00 "Україна має талант! Діти-2"
14.15 Х/ф "Неймовірні пригоди 

італійців в Росії"
16.10 23.25 "Я соромлюсь свого тіла 4"
18.05 22.30 00.35 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.55 "Один за всіх"
22.00 "Небачене Євробачення"

04.35 "Легенди бандитської Одеси"
05.25 "Правда життя. Професії"
06.25 Х/ф "34-й швидкий"
08.00 Х/ф "Тривожна неділя"
09.35 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
12.50 Х/ф "Знову невловимі"
15.15 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Я - охоронець" (16+)
22.15 Х/ф "У полоні космосу" (18+)
23.55 Х/ф "Онг Бак: тайський воїн" 

(16+)
01.55 "Таємниці кримінального світу"

06.00 Корисні підказки

06.20 Казка з татом 2

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с "Лис Микита"

07.25 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)

07.40 М/ф "Котик та півник"

08.00 Мультмікс

09.40 М/с "Дора-мандрівниця"

10.55 М/ф "Ігор"

12.30 Х/ф "Просто друзі"

14.05 Країна У

19.50 Готель Галіція

22.00 Одного разу в Одесі

00.00 Серіал "Отже" (18+)

00.35 Х/ф "Просто друзі"

02.10 Х/ф "Лимерівна"

03.40 Віталька

05.40 Корисні підказки

05.15 "Рецепти щастя. Нова історія"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

09.45 Т/с "H2O: Просто додай води"

11.10 Х/ф "Перший пес держави"

13.00 "Навколо М"

14.00 "Орел і Решка. На краю світу"

22.00 Х/ф "Геймер" (18+)

23.45 Х/ф "2199: Космічна Одіссея" 

(16+)

02.10 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.05 "Петросян запрошує..."
11.45 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
14.20 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
16.00 Х/ф "Чорний трикутник"
19.40 Х/ф "П'ять хвилин страху"
21.15 Х/ф "Раз на раз не випадає"
22.45 Х/ф "Таємниця записної книжки"
00.10 Х/ф "Тримайся, козаче!"
01.25 Х/ф "Вечір напередодні Івана 

Купала"
02.55 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Вперед, на Олімп!"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 "Мультляндія"
15.35 "Музика рідного дому"
16.35 Х/ф "Кому потрібні вороги?"
18.10 "Концерт В.Павліка "Приречений 

на любов"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Чорний приплив"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.40 "СТН-тижневик"
01.10 "СТН-спорт-тижневик"
01.30 Х/ф "Кому потрібні вороги?"
02.50 "СТН-тижневик"
03.20 "СТН-спорт-тижневик"
03.40 "Мультляндія"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 8-14 ТРАВНЯ

СУБОТА, 13 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття

06.30 07.00 08.00 Погода

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.05 Смакота

08.30 Золотий гусак

08.45 Телемагазин

09.00 М/с "Книга джунглів"

09.55 Хто в домі хазяїн?

10.20 Хочу бути

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Благодійна акція "Незабутня 

Квітка". Телеверсія

14.25 Чоловічий клуб. Спорт

15.40 Чоловічий клуб

16.20 Богатирські ігри

17.10 04.00 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Словенія - Білорусь)

19.40 21.30 За крок до Євробачення

21.00 Новини

22.00 Пісенний конкурс Євробачення 

2017. Фінал

01.30 Євробачення 2017. Післямова

02.00 Мегалот

02.15 Х/ф "Одержимість"

06.05 19.30 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.00 23.10 "Світське життя"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Кардіограма любові"
12.00 Х/ф "Абонент тимчасово 

недосяжний"
16.30 21.15 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
00.10 "Ліга сміху "
04.25 "Вечірній Київ"

06.10 Х/ф "Казка про загублений час"
07.50 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
09.30 "Україна вражає"
10.00 Т/с "Доярка із Хацапетівки". 

1-4сс. Заключна
13.40 Т/с "Доярка із Хацапетівки-2". 

1-5сс
18.00 Док.проект "Лобановський 

назавжди". Прем’єра
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт "Команда, без которой 

нам не жить"
23.20 Док.проект "Кращий футболіст 

Європи"
00.20 Х/ф "Такая вона, гра"
02.15 "Подробиці"
02.45 Х/ф "Місяць травень"
03.50 Док.проект "Лобановський 

назавжди"

03.00 02.15 Зона ночі
05.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.55 08.10 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
06.50 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.15 Ревізор Крамниці
10.10 Таємний агент
11.30 Таємний агент. Пост-шоу
13.10 Від пацанки до панянки
15.10 Хто зверху?
17.10 М/ф "Рататуй"
19.10 М/ф "Микита Кожум'яка"
21.00 Х/ф "Відьмина гора"
23.00 Х/ф "Неймовірний блокбастер" 

16+

07.00 Сьогодні

07.15 Зірковий шлях

08.40 Т/с "Штрафник" (1-6 серії) 

(детектив)

15.00 Сьогодні

15.20 Х/ф "Везуча" (мелодрама) 16+

17.15 Прем'єра! Т/с "Півкроку до сім'ї" 

(1,2 серії) (мелодрама) 12+

19.00 Сьогодні

19.40 Прем'єра! Т/с "Півкроку до сім'ї" 

(закл. серії) (мелодрама) 12+

21.20 Х/ф "Доля Марії" (мелодрама)

23.15 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці" 

(кольорова версія)

01.10 Сьогодні

02.00 Історія одного злочину 16+

03.30 Реальна містика

05.00 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.00 "Бушидо"
11.00 "Зброя"
12.30 02.30 "Цілком таємно"
13.00 02.55 "Нишпорки"
13.30 "Люстратор 7,62. Прокляття 

системи"
14.05 "Секретні матеріали"
15.05 Х/ф "Астероїд проти Землі" (16+)
16.50 29 тур ЧУ з футболу: "Зоря" - 

"Олександрія"
19.00 "Шалений світ спорту"
19.20 29 тур ЧУ з футболу: 

"Чорноморець" - "Шахтар"
21.25 Х/ф "Невловимі" (16+)
23.10 Х/ф "Динокрок проти динозавра" 

Черв. Круг
00.50 Х/ф "Месник" (16+)

05.10 Факти
05.30 "Відділ 44". Телесеріал 16+
07.00 Дивитись усім!
07.55 М і Ж
08.55 Я зняв! Прем'єра
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.55 Відпустка за обміном
11.50 Відпустка за обміном. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком "На трьох" 16+
13.10 "Наскрізні поранення". Художній 

фільм 16+
15.00 "Мисливці на гангстерів". 

Художній фільм 16+
17.00 
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Шерлок Холмс". Художній фільм 

16+
22.30 
00.50 "Лас-Вегас". Серіал 16+
02.15 
04.15 Факти
04.40 "Слідчі". Телесеріал 16+

06.10 Х/ф "Волга - Волга"
07.55 10.25 12.00 16.05 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.30 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
12.10 04.50 "Ландшафтні ігри"
13.35 "Іпостасі спорту"
14.05 19.20 Неприручена Амазонка
15.25 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.20 Х/ф "Тридцять дев'ять сходинок"
18.00 "Концерт Анатолія Матвійчука 

"Полустанок любові"", 1 ч.
20.00 Ювілейний концерт Андрія 

Демиденка "На відстані душі"
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.15 "Життя на Вершині" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 "Кумири"
04.25 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
05.00 "Цивілізація Incognita"
05.20 "Джаз-коло"

05.45 "ВусоЛапоХвіст"
07.55 "Караоке на Майдані"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "Холостяк - 7"
13.20 "МастерШеф Діти - 2"
19.00 "Україна має талант! Діти-2"
21.50 Т/с "Коли ми вдома"
22.50 "Україна має талант! Діти-2". 

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

04.35 "Правда життя. Професії"
06.05 Х/ф "Інспектор Лосєв"
09.55 Х/ф "Прощальна гастроль 

"Артиста"
11.30 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Знову невловимі"
22.10 Х/ф "Онг Бак: тайський воїн" 

(16+)
00.10 Х/ф "Герой" (18+)
02.05 Х/ф "Укриття" (16+)
03.35 "Свідок"
04.00 "Випадковий свідок"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с "Лис Микита"
07.25 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Колосок"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.55 М/ф "Врятувати Землю"
12.25 Одного разу під Полтавою
13.30 Казки У Кіно
15.40 Х/ф "Перлина Нілу"
17.40 Х/ф "Сам удома 2"
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Х/ф "Історії нашого кохання"
02.35 Країна У
04.15 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

11.45 Т/с "H2O: Просто додай води"

13.10 Х/ф "Перший пес держави"

15.00 "Орел і Решка. На краю світу"

18.00 "Навколо М"

19.00 "Орел і Решка. На краю світу"

00.10 "КВН"

02.45 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.05 "Вечір з Максимом Галкіним"
11.50 Х/ф "Туз" (16+)
13.30 Х/ф "Небезпечний поворот"
17.10 Х/ф "Принцеса цирку"
20.00 Х/ф "Шукайте жінку"
22.50 Х/ф "Пастка для самотнього 

чоловіка" (16+)
00.25 Х/ф "Вечір напередодні Івана 

Купала"
01.50 Х/ф "Тримайся, козаче!"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
15.10 "Мамо, вічна і кохана"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 Х/ф "День батька"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "У пастці"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.35 "Столиця"
01.40 Х/ф "День батька"
03.10 "Столичні телевізійні новини"
03.30 Х/ф "У пастці"
04.55 "Мультляндія"
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

ВАЗ-21063, 1986 р., колір — жов-
та примула, гарний стан. Тел.: 0 68 
3650501.

Рено-Меган-Седан, 2006 р., 130000 
км, 1.6, бежевий, комплектація комфорт 
експресіон, 6 подушок безпеки, економ-
на, 180000 грн., торг. Тел.: 0 97 6777108.

Таврія, 1998 р., білого кольору, гарний 
стан, 26000 грн. Тел.: 0 96 9658345. 

Honda-Dio, без пробігу по Україні, гар-
ний стан, зі склом, для жінки, 12000 грн. 
Тел.: 0 50 6557727.

Комбайн зерновий, навісний (в-во Поль-
ща), дискова борона БДТ-2,7 (в-во Італія), 
косарка трав’яна. Тел.: 0 97 9646912. 

Плуг ПЛН-2, 2-корпусний, до трактора 
Т-25, Т-40, в-во Китай, від 25 кінських 
сил, 5500 грн. Тел.: 0 67 9974515.

Трактор МТЗ-82, гарний стан, нова 
гума, 2004 р.. Тел.: 0 50 5459897.

Запчастини до ВАЗ-01-07, б/в: двигун, 
гарний стан, компресія 10 у кожному ци-
ліндрі, стартер, карбюратор, радіатор, 
вакум, мост у зібраному виді і т.д. Тел.: 
0 93 1420848.

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

Корморізка фермерська, ваги ам-
барні, зварювальний апарат 380В, січ-
карня, мотоцикл «Восход-3». Тел.: 0 97 
2378240.

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Бориспіль

ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА 
КОМПЛЕКТАЦІЯ, АБО ОБМІН НА КОМПЛЕКТАЦІЯ, АБО ОБМІН НА 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. БОРИ-ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. БОРИ-
СПІЛЬ, 175500 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТ-СПІЛЬ, 175500 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТ-
НО 6500 У.О.). ТЕЛ.: 0 93 3621292.НО 6500 У.О.). ТЕЛ.: 0 93 3621292.

ВАЗ-2102, 1984 р., газ/бензин, пробіг 
17 тис. км, оригінал, 45000 грн. Тел.: 0 
96 9658345.

ВАЗ-2104, 1989 р., синього кольору, 
25000 грн. Тел.: 0 96 9658345.

Актуальна пропозиція, 1-к.кв. пор 
мінімальній ціні, 33,11 кв.м., цегля-
ний будинок, 2-контурний котел, 
12300 грн/кв.м, гарна розв’язка, 
розвинена інфраструктура. Тел.: 0 
95 5840101.

В.Момота вул., 3/10, 44/18/9, кахель, 
паркет, л/з, бойлер, б/д, ціна договірна. 
Тел.: 0 63 2634307.

Великопромінська, 40 вул., 3/5, 
36/17/9, б/з, не кутова, с/в окремо, по-
ряд зупинка, магазин, 350000 грн (екві-
валентно 13000 у.о.), торг, терміново. 
Тел.: 0 67 2017127, 0 99 6641654, 0 63 
4148281, Юлія. АН «Adamant».

К.Шлях, 1-Д вул., 33,54 кв.м, новий бу-
динок, зручне розташування, транспорт-
на розв’язка, 2-контурний газовий котел, 
після будівельників, ціна договірна. Тел.: 
0 93 5840101. 

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н 
центру, 5/9, 17 кв.м, приватизована, м/п 
вікно, б/д, бойлер, вільна, документи, 
270000 грн (еквівалентно 10000 у.о.), 
торг, господар. Терміново! Тел.: 0 66 
5573504, 0 66 1672951. 

Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, 
без балкона, газ. колонка, житловий 
стан, 450000 грн. Тел.: 0 97 2385142, 0 
63 4645142, Світлана.

Поспішайте придбати, 1-к.кв., новий 
будинок, сдача 4-й кв. 2017 р., теплий 
цегляний будинок, автономне опалення, 
гарна розв’язка, лоджія, недорого. Тел.: 
0 67 2910021.

2-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

С.Камінського вул., 4/9, 53/32/8, б/з, 
житловий стан, с/в окремо, ціна дого-
вірна, терміново. Тел.: 0 67 2017127, 
0 99 6641654, 0 63 4148281, Юлія. АН 
«Adamant».

3-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, 
лічильники, бойлер, м/п вікна, ламінат, 
с/в разом, вбудовані меблі, 918000 грн 
(еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 0 67 
9663374. 

Головатого вул., дворівнева, 9/10, 
89/62/16, є 2 окремих входи з різних по-
верхів, індивідуальне опалення, під чи-
стове оздоблення, документи, 1100000 
грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг, тер-
міново. Тел.: 0 67 2017127, 0 99 6641654, 
0 63 4148281, Юлія. АН «Adamant».

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

Соцмістечко вул., 5/5 ц., 60/40/8, с/в 
разом, гарний стан, 700000 грн. Тел.: 0 
97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кім-
нати окремо, великий хол, 10 кв.м, м/п 
вікна, нова сантехніка, ламінат, гарний 
ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 945000 
грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

БУДИНКИ
Бориспіль

190 кв.м, цегляний, 2 поверхи, євроре-
монт, з меблями, утеплений короїдом, 
Інтернет, свердловина з очисною систе-
мою, сад, баня, город, господар. Тел.: 0 
99 6615323.

Бежівка вул., центр, 70/55/5, житло-
вий стан, сарай, 2 погреби, 8 соток, 
750000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 
кв.м, газифікований, будівлі, 5 хв. до 
зупинки електропоїздів, або обмін на 
житло у м. Донецьк. Тел.: 0 95 0201893.

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. 

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, 
комунікації, ремонт, 1539000 грн (екві-
валентно 57000 у.о.), торг. Тел. 0 93 
2570247.

Левадна вул., тупик, старий, 75 кв.м, 
цегляний, потребує ремонту, газ, світло, 
сарай, погріб, свердловина, 10 соток, 
867000 грн (еквівалентно 32000 у.о.). 
Тел.: 0 96 3615816.

Макаренка вул., новий, сучасний, 2016 
р., 78/60/9, електроопалення, діючий ка-
мін, підігрів підлоги по всьому будинку, 
с/в разом, бойлер, документи готові, 
10 соток, 1269000 грн (еквівалентно 
47000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 2017127, 
0 99 6641654, 0 63 4148281, Юлія. АН 
«Adamant».

Франка вул., 100 кв.м, євроремонт, 2 
поверхи, 3 кімнати, кухня-студіо, 2 с/в, 5 
соток, 2140000 грн (еквівалентно 79000 
у.о.). Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006.

центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потре-
бує ремонту, свердловина, погріб, 7 
соток, 670000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будин-
ку, косметичний ремонт, 2 сараї, гараж, 
2 погреби, 10 соток, 1220000 грн, торг. 
Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світ-
лана.

Вороньків с., центр, новий, 2 поверхи, 
140 кв.м, 3 спальні, 2 с/в, кухня, кімна-
та з каміном, газ, світло, вода, 12 соток, 
1215000 грн (еквівалентно 45000 у.о.). 
Тел.: 0 99 4278529. 

Горобіївка с., Леніна, 37 вул., 76 кв.м, 
колонка, колодязь, погріб, сарай, 20 со-
ток, позаду огорожа, ліс, ціна договірна. 
Тел.: 0 66 5626115.

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

КУПЛЮ
Бориспіль

Мотоцикл К-750 Ява, Дніпро-12,16, 
в будь-якому стані та запчастини до 
них, у Бориспільському та Переяс-
лавському р-ні. Тел.: 0 66 3883391.

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

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
32 кв.м, цегляний будинок, автономне 

опалення, лічильники, л/з, 392600 грн, 
терміново. Тел.: 0 97 5840101.

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ

Тел.: (099) 521-68-43
(067) 915-90-31

Підприємству ТЕРМІНОВО потрібні 
на нові автобуси марки «БАЗ», «Богдан»

ВОДІЇ
категорії  «D»

Заробітна плата висока, при співбесіді.

М'ясо-молочній фермі у Бориспільському районі 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

Гарантоване забезпечення гуртожитком 
та триразовим харчуванням.

Тел.: 050-619-11-28, 
097-723-52-55, Андрій Сергійович 

ВЕТЕРИНАР
ЗООТЕХНІК 
ДОЯРИ

З/п від 

8000 грн.

Підприємство в м. Бориспіль 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ВОДІЯ
Офіційне працевлаштування
Заробітна плата від 7000 грн

Тел.: 050-469-68-16

кат. «С»
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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

 

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Тел.: 098-660-09-07, 093-772-11-16

ПРАСУВАЛЬНИЦІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ/КИ

г/р 2/2, 3/3, 7/7 (будь-який зручний) 
зміни денні з 7.00 до 19.00, нічні — з 19.00 до 7.00
(між змінами є можливість відпочити).
З/п від 4200 грн

Зміни денні: 2/2, 5/2, 7/7, нічні 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:
м.Київ
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Дударків с., будинок, 14 соток, 
держакт, ціна договірна, господар. 
Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 
спальні, с/в на 2 поверсі, на 1 пов. 
— 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, ванна, 
коридор під чистову, світло, вода 
заведені, свердловина, 6 соток, 
999400 грн (еквівалентно 38000 
у.о.), торг, господар. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359.

Переяслав-Хмельницький
Жовтневе с., з усіма зручностями, 

вода, газ, опалення, баня, парник, 
гараж, підвал, піч, 15 соток, 322500 
грн (еквівалентно 12900 у.о.), торг. 
Тел.: 0 95 1877799, 0 96 8764430.

ПІВБУДИНКУ
Бориспіль

Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кім-
нати, кухня 20 кв.м, ванна, газове опа-
лення, свердловина, вода у будинку, 
можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. 
Тел.: 0 93 1817991, 0 63 4740538.

Садова вул., газ, світло, вода, 
ціна договірна, господар. Тел.: 0 98 
8909690.

ГАРАЖІ
Бориспіль

гараж капітальний, кооп. «Військо-
вий», вул. Момота, 5,4х6,5 м, яма, 
погріб, документи, світло, 113400 грн 
(еквівалентно 4200 у.о.), торг. Тел.: 0 50 
6557727. 

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

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

Горького вул., 6х4, ціна 67500 грн (екві-
валентно курсу долара 2500 у.о.) Тел.: 0 
98 2752802.

Капітальний гараж, 6х4, сухий, 
кооп. «Авіатор-2», вул. Горького, з 
ремонтом, утеплений, оглядова яма 
та підвал. Тел.: 0 50 4163929, Євген.

кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля про-
хідної, 6х6, оглядова яма, погріб, ворота 
2,65х2,15, господар, ціна за домовлені-
стю, або обмін на мікроавтобус. Тел.: 0 
67 7436513.

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

гараж, кооп. «Бориспільський», вул. 
Ясна, р-н школи №3, 3,9х6 м, підвал під 
усім гаражем, 60000 грн (еквівалентно 
2500 у.о.). Тел.: 0 67 9663374.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, ас-

фальт, поруч озеро, ліс, електричка, 
ціна договірна. Тел.: 0 50 4111649, 0 67 
5063124, 0 63 7841279.

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. 

Тел.: 0 68 3278353.
Арсенальна вул., 10 соток, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 98 2507650.
Глибоцька вул., р-н школи №3, 10 со-

ток, асфальтований під’їзд, ціна договір-
на. Тел.: 0 67 2017127, 0 99 6641654, 0 63 
4148281, Юлія. АН «Adamant». 

Головатого пров., 10 соток, під забу-
дову, широкий фасад — 28 м, комуні-
кації, асфальтований під’їзд, 336000 
грн (еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 0 93 
2954097, 0 98 2880863, 0 99 6641654. АН 
«Adamant».

Джерельна вул., р-н «розвилки» 
10 соток, гарне місце, для будівниц-
тва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель 
та споруд, 108000 грн (еквівалент-
но 4000 у.о.),торг, господар. Тел.: 0 
63 7208510, 0 67 8655359.

Дружби народів вул., 10 соток, 
врем’янка житлова, 2-поверхова, 
10х4 м, всі комунікації, + цокольний 
фундамент 10х15, 600000 грн, торг, 
господар. Тел.: 0 67 9974515. 

Козацька вул., 10 соток, під забудову, 
поруч забудови, комунікації, 270000 грн 
(еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
9141599.

Коцюбинського вул., 10 соток, при-
ватизована, під забудову. Тел.: 0 95 
0720058.

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

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

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

П.Верни вул., 10 соток, під забудо-
ву, гарне місце, комунікації по вулиці, 
280000 грн. 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.

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

(050) 086-64-62, (067) 714-69-91

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

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

ПАМ'ЯТНИКИ, НАДГРОБКИ, 
ОГОРОЖІ, ЦОКОЛЬ З ГРАНІТУ, 
МАРМУРОВОЇ КРИХТИ, БЕТОНУ

обкладання тротуарною та керамічною плиткою
столи, лавки, металокераміка (таблички, фото)

Виготовлення, доставка, встановлення

м. Бориспіль, 2-й пров.Матросова, 3 (центр)

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80

вул. Броварська, 1а 
(перетин вул. Броварська—К.Шлях)

Тел.: 0 67 656�72�01

в м. Бориспіль
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

ПЛОЩА 21,5; 24; 31 кв.м
в т.ч. меблі, Інтернет, автостоянка, 

комунальні послуги
Ціна 220 грн/1 кв.м, торг

РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, 
БУДИНОК, 38,2 КВ.М, СВЕРДЛО-БУДИНОК, 38,2 КВ.М, СВЕРДЛО-
ВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, ВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, 
ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 
100 М ДО ЗУПИНКИ ГРОМАД-100 М ДО ЗУПИНКИ ГРОМАД-
СЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ СЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ 
НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, 806408 ГРН НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, 806408 ГРН 
(ЕКВІВАЛЕНТНО 30000 У.О.). ТЕЛ.: (ЕКВІВАЛЕНТНО 30000 У.О.). ТЕЛ.: 
0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.

Сагайдачного пров., 10 соток, під інди-
відуальну забудову, акт в наявності, го-
сподар, 432000 грн (еквівалентно 16000 
у.о.). Тел.: 0 67 1751565, Максим. 

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».

Іванків с., 10 соток, держакт, газ, світ-
ло, ціна договірна. Тел.: 0 95 2140689.

М.Олександрівка с., 10 соток, 9,8 со-
ток, держакт, ОСГ, 13 км до Києва, не-
дорого. Тел.: (44) 4280759, 0 93 9452356, 
0 66 2864473.

Мартусівка с.,10 соток, гарне розта-
шування, поруч зупинка, газ, світло, при-
ватизована, документи готові, поруч зу-
пинка. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Нестерівка с., 0,1 га (10 соток), ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 97 4989868.

Нестерівка с., Світлична, 28 вул., 10 
соток, під забудову, поруч газ, світло, 
ціна договірна. Тел.: 0 66 5626115.

Рогозів с., 19 соток, держакт, під забу-
дову, по вулиці світло, газ за 80 м, госпо-
дар, ціна договірна. Тел.: 0 96 3615816.

Сеньківка с., 15 соток, під будівниц-
тво, держакт, комунікації поруч. Тел.: 
0 67 7967565.

1,2,3-к.кв., у власника. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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. 

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

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

будинок у господаря, земельну ді-
лянку, швидкий розрахунок, допомога 
в оформленні документів. Тел.: 0 99 
6641654. АН «Adamant».

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

нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
МІНЯЮ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

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». 

Царське село р-н, 10 соток, елітний 
забудований р-н, комунікації, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 98 2880863, 0 93 2954097, 0 
99 6641654. АН «Adamant».

Глибоке с., 26 соток, два держак-
ти, під забудову, комунікації, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 9947428.

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

Дударків с., 25 соток, ОСГ, кому-
нікації поруч, приватизована, дер-
жакт, 230000 грн, господар. Тел.: 0 
67 9973979.

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

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.

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, можливо з боргами, експертна 
оцінка для продавців безкоштовна. Тел.: 
0 99 6641654. АН «Adamant».

будинок, півбудинку у власника. Тел.: 
0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

земельну ділянку у власника. Тел.: 0 
97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

ЗДАМ
Бориспіль

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

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 
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Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

В сім’ю потрібна няня-друг, для дити-
ни, хлопчика, 2,6 роки, з/п договірна, 
терміново! Тел.: 0 96 6052296, Ірина.

В таксі потрібні водії зі своїм авто. 
Тел.: 0 50 2527655, 0 96 3362272.

В торгівельну компанію потрібен 
бухгалтер для внесення первин-
них документів зі знанням Exel, 1С, 
1:7, з/п за домовленістю. Тел.: 0 67 
2310807. 

Виробничому підприємству на по-
стійну роботу потрібен слюсар-нала-
годжувальник, з/п від 5000 грн. Тел.: 
0 97 7052679, з 9.00 до 18.00.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-
СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ 
ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-
САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бори-
спіль» запрошує на постійну роботу ін-
валідів (прибирання території, робота на 
повітрі). Тел.: (044) 2817986.

Запрошуємо на роботу бухгалтера, 
пекаря, кондитера. Тел.: 0 67 2340932. 

Компанії з продажу керамічної 
плитки, с. Щасливе, на склад потрібні 
вантажник; укладач керамічної плит-
ки; водій категорії «В», «С» зі своїм 
вантажним авто до 3 т. Тел.: 0 50 
3161611, Юлія.

На постійну роботу запрошується 
прибиральниця, за сумісництвом по-
коївка, г/р 3/2, з/п 3500 грн, стабільно, 
вчасно. Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу на автомийку 
потрібні мийники автомобілів (біля 
АЗС «Вікінг»). Тел.: 0 68 6875604.

На постійну роботу потрібен водій 
кат. «В», «пиріжок», продгрупа. З 
8.00 до 17.00, сб. до 15.00. З/п до-
стойна. Тел.: 0 67 3374611.

врем’янку, є місце для авто. Тел.: 0 50 
5456870.

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

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. 

Гараж для авто, р-н «розвилки». Тел.: 
0 97 2324513, Микола. 

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

МІНЯЮ
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

БАР-КАФЕ «ПРЕСТИЖ» ТЕРМІ-БАР-КАФЕ «ПРЕСТИЖ» ТЕРМІ-
НОВО ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТ, КУХАР НОВО ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТ, КУХАР 
ХОЛОДНОГО ПРОЦЕСУ, Д/Р, З/П ХОЛОДНОГО ПРОЦЕСУ, Д/Р, З/П 
ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 67 4018179. ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 67 4018179. 

В НОВИЙ МАГАЗИН ДИТЯЧОГО В НОВИЙ МАГАЗИН ДИТЯЧОГО 
ОДЯГУ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, ОДЯГУ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, 
Г/Р 2/2 З 10.00 ДО 19.00. ТЕЛ.: 0 99 Г/Р 2/2 З 10.00 ДО 19.00. ТЕЛ.: 0 99 
3717176.3717176.

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

На постійну роботу потрібен про-
давець у продовольчий магазин. 
Бажання, порядність. Позмінно. 
З/п висока. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібен прода-
вець у продуктовий магазин, нічні зміни. 
Тел.: 0 96 2347721.

На постійну роботу потрібен ро-
бітник складу (продовольча група). 
З/п достойна. Тел.: 0 67 3374611.

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

На постійну роботу потрібні швач-
ки з д/р, г/р 5/2, з/п від 3500 грн. Тел.: 
0 67 7341607.

На постійну роботу у м. Бориспіль 
потрібен водій кат. «Е» на автомобіль 
МАЗ, ГАЗ-3309, Вольво, з д/р, з/п від 
6000 грн. Тел.: 0 68 7171222.

На постійну роботу у с. Кучаків по-
трібні фасувальниці, офіційне пра-
цевлаштування. Тел.: 0 67 5947908.

На роботу в тогово-роздрібну ме-
режу Парфюм-Бар запрошуються 
комунікабельні, цілеспрямовані 
продавці-консультанти. Заробітна 
плата висока (ставка+%), гнучкий 
графік роботи. Тел.: 0 67 4600216, 
Сергій Петрович.

На роботу потрібен автослюсар 
вантажних автомобілів, з/п від 5000 
грн, м. Бориспіль. Тел.: 0 68 7171222.

На роботу терміново потрібні 
бармен, кухарі, помічник кухаря, 
офіціанти, охоронець, з/п щоденно. 
Тел.: 0 63 6363608.

Потрібен вантажник на склад бу-
дівельних матеріалів у м. Бориспіль, 
г/р пн-сб з 8.00 до 18.00, з/п 7000 грн, 
офіційне працевлаштування. Тел.: 0 
93 2859090.

Потрібен водій мікроавтобуса на 
маршрут Бориспіль-Головурів, з/п за 
домовленістю. Тел.: 0 98 3534499.

Потрібен водій на легкове авто з про-
живанням по місцю роботи. Тел.: 0 67 
2331855.

Потрібен продавець на лоток з мо-
розивом. Тел.: 0 99 5444797.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИ-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИ-
НОК «ЗОРЯНИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: НОК «ЗОРЯНИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 
0 97 4597978.0 97 4597978.

Потрібна домогосподарка. Тел.: 0 67 
2331855.

Потрібні різноробочі на вироб-
ництво, з/п 5000 грн. Тел.: 0 67 
4436782.

ПП «Жива вода» запрошує на по-
стійну роботу водія, кат. «В», «С». 
Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

ПП «Жива вода» запрошує на по-
стійну роботу наповнювача води. 
Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

Приватному підприємцю на постій-
ну роботу потрібен екскаваторник: 
д/р обов’язково, екскаватор CAT-438. 
Тел.: 0 67 4029471.

РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС ЗАПРОШУЄ НА РО-КОМПЛЕКС ЗАПРОШУЄ НА РО-
БОТУ: КУХАРІВ, СТАРШИХ ЗМІНИ, БОТУ: КУХАРІВ, СТАРШИХ ЗМІНИ, 
УНІВЕРСАЛІВ (Г/Р ПОЗМІННИЙ, УНІВЕРСАЛІВ (Г/Р ПОЗМІННИЙ, 
Д/Р НЕ МЕНШЕ 5 Р., З/П ВИСО-Д/Р НЕ МЕНШЕ 5 Р., З/П ВИСО-
КА+ПРЕМІЇ), КУХАРІВ (Д/Р ВІД 2 Р., КА+ПРЕМІЇ), КУХАРІВ (Д/Р ВІД 2 Р., 
ЗМІНИ), ПОКОЇВОК У ГОТЕЛЬ (Д/Р ЗМІНИ), ПОКОЇВОК У ГОТЕЛЬ (Д/Р 
2 Р., ЗМІНИ, З/П+ПРЕМІЇ), ПРИБИ-2 Р., ЗМІНИ, З/П+ПРЕМІЇ), ПРИБИ-
РАЛЬНИЦЮ (В РЕСТОРАН). ТЕЛ.: 0 РАЛЬНИЦЮ (В РЕСТОРАН). ТЕЛ.: 0 
99 3874695. 99 3874695. 

Робота у м. Бориспіль. Виробни-
чому підприємству на постійну ро-
боту потрібні збиральники готової 
продукції, з/п від 5000 грн. Тел.: 0 97 
7052679, з 9.00 до 18.00.

Терміново потрібен продавець, 
г/р пн-пт, з/п 150 грн + 2%. Тел.: 0 
93 6986026.

Терміново потрібна прибиральниця. 
Тел.: 0 97 2307680, Наталья.

Терміново! В кафе-ідальню «Домаш-
ня кухня», с. Іванків, на постійну роботу 
потрібен кухар, помічник кухаря, мож-
ливо без д/р, з/п від 250 грн/зміна. Іно-
городнім надається житло та харчування 
безкоштовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 
2666906.

Терміново! В стоматологічну клі-
ніку «Вегас» потрібна сестра-ме-
дична (фельдшер). Тел.: 0 97 
1229617 Оксана Юріївна.

Терміново! Потрібен водій кат. «С» 
на асенізатор «Рено» (викачування 
каналізацій) по Борисполю та райо-
ну, бажано з д/р. Більш детально за 
тел.:0 50 5740251, 0 66 7218661, 0 63 
7218601.

Фітнес клуб Pulsar Fitness шукає при-
биральницю в свій комплекс. Всі деталі 
при співбесіді. ТЦ «Nika», м.Бориспіль, 
вул. К.Шлях, 4 Тел.: 0 93 4220011.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ ЮРИ-БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ ЮРИ-
ДИЧНОЇ ОСОБИ НА ЗАГАЛЬНІЙ ДИЧНОЇ ОСОБИ НА ЗАГАЛЬНІЙ 
СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕДЕННЯ ЗВІТ-СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕДЕННЯ ЗВІТ-
НОСТІ ФОП, БУХГАЛТЕРСЬКОГО НОСТІ ФОП, БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ. РОЗ-ОБЛІКУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ. РОЗ-
ГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 ГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 
9959266, СВІТЛАНА.9959266, СВІТЛАНА.

Водій зі своїм автомобілем, 

Форд-Транзит, середня база, вантаж-

ний. Тел.: 0 98 0780001, 0 95 7940239.

ПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура, діаметр d8 — 5,00 грн/м, 

діаметр d10 — 7,50 грн/м, діаметр 

d12 — 10,70 грн/м, ціна за тонну — від 

11500 грн; сітка кладочна — армуюча 

від 12 грн/кв.м, сітка огороджуваль-

на, оцинкована від 250 грн/рулон, 

труби профільні та квадратні. До-

ставка по Борисполю та району. Тел.: 

0 98 9342408, Михайло.

Бочки, каністри, металеві і поліетиле-

нові, баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 9307744.

НЕРУХОМІСТЬ • РОБОТА • ПРОДАМ

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

• 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

ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ВІДСІВ, ПІСОК 
(навалом та фасований)
ПІНОБЛОК та ГАЗОБЛОК (Бровари, Стоунлайт, АЕРОК)

БЕТОН (в асортименті з доставкою), АРМАТУРА
ЦЕГЛА (рядова, лицьова, силікатна) 
ШЛАКОБЛОК       ЦЕМЕНТ      РАКУШНЯК
ТРОТУАРНА ПЛИТКА ТА БОРДЮРИ, ФЕМ
СІТКА В АСОРТИМЕНТІ 
ШАЛІВКА, ДОШКА, БРУС
ПРОФНАСТИЛ
ДРОВА РУБАНІ

кільця 1 м; 1,5; 2м; 2,5 (маніпулятор)
панельні перекриття, перемички
дорожні та тротуарні плити
стовпчики для огорожі
фундаментні блоки 3.4.5.6

Тел.: 0 67 887�85�38, 0 95 568�77�44, 
0 63 809�60�08, 0 68 039�83�74

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua

Тел.: (067) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)
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Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

Тел.: (044) 594-14-41, 067-434-54-94,
050-335-53-58, 067-242-17-72

ОХОРОНЦІ
ПРОПОНУЄМО:
• Офіційне працевлаштування
• Заробітна плата — прогресуюча,
   без затримок із виплатою

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ

РІЗНЕ

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Лівий берег Києва   Надається житло
Можна без досвіду роботи З/п висока, % від виробітку

Можлива часткова зайнятість 

Тел.: 096-880-90-48, 063-895-48-50
095-164-04-04, 098-108-00-00

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ВОДІЯ АВТОБУСА
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ
ВАНТАЖНИКА
МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА з Д/Р
СПЕЦІАЛІСТА З МЕТАЛООБРОБКИ 
(фрезерувальника, токаря, слюсаря)
РІЗНОРОБОЧОГО
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

БУХГАЛТЕР
ТЕХНОЛОГ 
КОСМЕТИЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА
ІНЖЕНЕР-ХІМІК

Режим роботи: 
8.00-17.00 , сб, нд — вихідні

м. Бориспіль, вул. Кошового, 2
Тел.: (04595) 6-06-58, 

(050) 838-85-54

ТОВ «ПКФ«Ароза»
НА ПОСТІЙНУ 

РОБОТУ ПОТРІБНІ
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Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, 

Ольга Михайлівна

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, 

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО!
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех

Адреса редакції: 08300, м. Бориспіль, вул. Котляревського,12

Тел. редакції: (4595) 6-62-23, 6-62-25.

Рекламний відділ: тел./факс (4595) 6-73-69, тел. (4595) 6-62-23.

E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.

Веб-сторінка:  www.i-visti.com

Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
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Чоботи-ботфорти, чорного кольору, 
із натурального замшу, 37 р., 1000 грн, 
шкіряний плащ, чорного кольору, новий, 
44-46 р., 3000 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 
63 6038361.

Човен ПВХ з двигуном, ЯМАХА-5 з 
повітряним охолодженням, гарний стан, 
3,20 м, балони 40 см, 20000 грн. Тел.: 0 
50 6557727.

Вулики системи «Дадан» з рамками, 3 
шт., виготовлені в червні 2016 р. з еліт-
ної деревини. Тел.: 0 67 8015642.

КУПЛЮ
Бориспіль

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 годинники: воєнні німецькі, 
швейцарські, карманні, дорого. Тел.: 0 
93 1173377.

КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 СТРОНГ КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 СТРОНГ 

85-02. ТЕЛ.: 0 63 4809234.85-02. ТЕЛ.: 0 63 4809234.

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 
66 3393634.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує всі 
види ремонтно-оздоблювальних робіт, 
утеплення фасадів та монтаж мета-
лопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 
4503318, 0 93 7229384.

Будівельно-демонтажні роботи та 
будь-які ремонтні роботи; разові по-
слуги вантажників та різноробочих. 
Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

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.

Буріння свердловин вручну, можли-
во в гаражах та підвалах. Тел.: 0 98 
7345347.

Каналізацію, димоходи, вентиляційні 
шахти прочистимо. Німецьке обладнан-
ня, сантехніка будь-якої складності. Ці-
лодобово. Св-во ВОО № 854932. Тел.: 0 
98 0130040, 0 93 9888611.

Комплексний ремонт квартир, офісів, 
будинків: фундамент, кладка під ключ, 
гіпсокартон, кахель, виготовлення пар-
канів, зварювальні роботи, покрівельні 
роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Фрезування, оранка, культивація 
городів трактором-мінітрактором, 
розбірка ділянок під посів, скошу-
вання, обприскування хімікатами. 
Тел.: 0 97 2378240, Юрій.

Брус, балки, стропила, шалівка, 

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. 

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.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска «Капела», б/в, 1500 

грн. Тел.: 0 96 3907074.

ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ 

ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛ-ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛ-

ДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, ДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 

1500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.1500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.

МЕБЛІ
Бориспіль

Ліжко панцерне, 1000 грн. Тел.: 0 67 
4934247, 0 95 0443156.

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

Соломорізка електрична та ручна, 
корморізка ручна, ціна договірна; кіоск 
1,5х2 м. Тел.: 0 93 7443632.

Твердопаливний котел, 2000 грн; га-
зовий котел круглий, 1000 грн; цвяхи, 1 
кг — 15 грн; балон кисневий — 500 грн. 
Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Телевізор 51 см, ДУ, 90 каналів, 600 
грн; кисневий балон, 500 грн; умиваль-
ник для ванної кімнати, комплект 2000 
грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 0 67 
9952786, 0 63 8715695. 

ТВАРИНИ
Березань

Коза дійна, кізоньки, 5 міс. Тел.: 0 99 
2260579.

Бориспіль
Корова сименталка, червона, 2 телям, 

7 міс. тільності. Тел.: 0 93 7443632. 
Корова, червона з другим телям. Тел.: 

0 98 5855624.
Теличка 11 місяців, а також продуктив-

на корова, чорно-рябі, с. Вороньків. Тел.: 
0 93 1678463.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї, карпатка, ціна договірна. 

Тел.: 0 50 4111649.

Вулики нові та б/в, вощина, нові рам-
ки: кастрюля. Тел.: 0 50 0786936.

РІЗНЕ

Бориспіль
Бджолосім’ї української системи. Тел.: 

0 50 5560462.

Бджолосім’ї. Тел.: 0 63 9624025.

Вагончик-термобудка на колесах, 2х4. 
Тел.: 0 98 2507650.

Морозильний ларь Ugur, 400 л, гарний 
стан, можлива доставка, 5200 грн. Тел.: 
0 95 1740225, 0 63 9573989.

ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗНО-ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗНО-
ТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.ТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.

продаються бджолосім’ї. Тел.: (04595) 
64550, 0 68 2035228.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки цуценят, 4 місяці, 
дівчинки, + 1 дівчинка, 1 рік, стерилізо-
вана. Тел.: 0 93 7998816.

Віддам у подарунок 3-масну кішку, 2 
міс., приносить в дім удачу та достаток. 
Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 
0122275.

Втрачений Державний акт на право 
власності на земельну ділянку, серія 
ЯБ №797406, виданий на ім’я Казмір-
чук Ольги Михайлівни Бориспільським 
відділом земельних ресурсів 26.06.2006 
року, вважати недійсним. 

Догляну людину похилого віку за 
право наслідування майна. Тел.: 0 96 
9918144. 

Здам в оренду будівельне риштуван-
ня, вишку, бетонозмішувач. Тел.: 0 67 
4082864, 0 93 7840089.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Бізнесмен, 45 років, познайомить-
ся із симпатичною дівчиною чи да-
мою для спільного відпочинку на 
морі за кордоном. Тел.: 0 66 5248746.

Чоловік, 56 років, познайомиться з 
жінкою для спільного проживання, вік 
жінки в межах розумного. Тел.: 0 66 
3047008.
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ОВНИ. Перед вами по-
стануть сприятливі можли-
вості у професійній сфері. 
Вирішуйте всі справи без 
поспіху й ажіотажу. Про-
явіть витримку при спілку-
ванні з батьками та дітьми.

ТЕЛЬЦІ. Ваш авторитет 
визнають друзі та ділові 
партнери, а от з керівниц-
твом та державними орга-
нами будьте насторожі. По-
старайтеся уникати будь-
яких конфліктів.

БЛИЗНЮКИ. Раніше 
розпочаті справи, які до-
сі пригальмовували, поч-
нуть успішно просуватися. 

З'явиться нагода вирішити 
на свою користь складне, 
але дуже важливе питання.

РАКИ. Складіть деталь-
ний план завдань і зустрі-
чей і намагайтеся не зміню-
вати жодного з пунктів. Не 
пропустіть інформацію, яка 
стосується вашого особи-
стого життя.

ЛЕВИ. Настав час звіль-
нитись від вирішення чу-
жих проблем. Одразу ж 
з'явиться час для власно-
го життя та відпочинку. У 
вихідні здивуйте близьких 
людей кулінарними шедев-
рами.

ДІВИ. На роботі поста-
райтесь не привертати до 
себе зайвої уваги. Є мож-
ливість одержати довгоочі-
кувану звістку від далеких 
родичів або друзів. Вихідні 
проведіть тихо та спокійно.

ТЕРЕЗИ. Цього тижня 
можливі зміни як в особи-
стих, так і в професійних 
справах. Не будуйте надто 
нереальних та глобальних 
планів, постарайтеся уник-
нути участі в суперечках і 
конфліктах.

СКОРПІОНИ. Упевне-
ність у власних силах та 
оптимізм допоможуть заво-

ювати прихильність навко-
лишніх і зміцнити своє 
кар'єрне становище. На ро-
боті можна розраховувати 
на заохочення.

СТРІЛЬЦІ. Зараз мусите 
зосередитися на одній го-
ловній меті, тоді вона ста-
не ближчою до вас. Мож-
ливі певні труднощі зі ста-
рими діловими партнера-
ми. Проявіть терпіння та 
почуття гумору.

КОЗЕРОГИ. Наближа-
ється період, сприятливий 
для рішучих дій та поміт-
них змін. Бажано позбути-
ся вантажу дрібних неви-

рішених проблем. Знизьте 
навантаження на роботі до 
мінімуму.

ВОДОЛІЇ. Періодич-
но доведеться виправля-
ти помилки, переробляти 
частину нібито готових за-
вдань, повертатися до від-
кладених справ. І все че-
рез різні непередбачені 
обставини.

РИБИ. Нічого поки що 
не обіцяйте, бо їхнє вико-
нання вимагатиме від вас 
великих зусиль та витрат. 
Будьте обережні в оцінках 
людей та подій, щоб не на-
жити собі ворога.

Астрологічний прогноз на 8 — 14 травня

РІЗНЕ

Тел.: (093) 153-74-70, Володимир Миколайович, 
(04595) 3-83-33,Ніна Іванівна

АГРОФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ТРАКТОРИСТІВ 
(трактор «Fendt»)

КОМБАЙНЕРІВ 
(комбайн «Fendt»)

Офіційне працевлаштування
З/п — договірна Місце роботи — с. Іванків


