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В УКРАЇНІ ТРИВАЄ РЕФОРМА СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ: ПЕРЕТВОРЕННЯ РОЙОННИХ ЦЕНТРІВ У ФІЛІЇ. 
У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ЗМІНИ ВІДБУВАЮТЬСЯ НАПРУЖЕНО.
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 ОФІЦІЙНО

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

м. Бориспіль

м. Бориспіль 15.01.2018 10:00
КП ВКГ «Бориспіль-

водоканал»
вул. Бежівка, 10

м. Бориспіль 15.01.2018 12:00
Центральна 
бібліотека 

вул. Європейська, 6

м. Бориспіль 15.01.2018 14:00
Музей аеропорту 

«Бориспіль» 
пров. Соборний, 8

Згурівський

с. Нова 
Олександрівка 22.01.2018 11:00 Будинок культури

с. Черевки 22.01.2018 12:30 Сільська рада

с. Олександринівка 
(Красненська с/р) 22.01.2018 13:30

Олександринівський 
фельдшерський 

пункт

Бориспільський
с. Дударків 23.01.2018 10:00 Будинок культури

с. Щасливе 23.01.2018 12:00 Сільська рада

Яготинський

с. Сотниківка 24.01.2018 10:30 Сільська рада

с. Супоївка 24.01.2018 11:30 Сільська рада

с. Кулябівка 24.01.2018 12:30 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький

с. Горбані 05.02.2018 11:00 Сільська рада

с. Ташань 05.02.2018 12:00 Сільська рада

с. Дениси 05.02.2018 13:00 Сільська рада

с. Сомкова Долина 05.02.2018 14:00 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович інфор-

мує, що 15.01.2018, 22.01.2018, 23.01.2018, 24.01.2018 та 05.02.2018  
проводитиме прийоми  громадян з особистих питань в м. Бориспіль 
та селах Згурівського, Бориспільського,  Яготинського,  Переяслав-
Хмельницького районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

 УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ

Тетяна ХОДЧЕНКО

• Закон є. Обов’язкове сорту-
вання відходів передбачене Зако-
ном України «Про відходи», який 
прийняли ще у 2012 році, коли 
країна оголосила європейський 
напрямок. Однак документ має 
недоліки, наприклад, ним не пе-
редбачено перелік послідовності 
операцій зі сміттям, хоча чітко за-
значено, що із 2018 року «заборо-
няється поховання на полігонах 
не перероблених (необроблених) 
побутових відходів».

Штраф за невідсортовані побу-
тові відходи для пересічних гро-
мадян становить від 20 до 80 не-
оподатковуваних мінімумів, тобто 
16 — 64 тис. грн, а посадові осо-
би в такому разі мають сплатити 50 
— 150 таких мінімумів. За повтор-
не порушення норм законодавства 
упродовж одного року для звичай-

них громадян штраф складе від 80 
до 100 таких мінімумів, а от чино-
вники будуть вимушені заплатити 
100 — 200 мінімумів.

• Виконання немає. Натомість 
екологи констатують: сьогодні 
не більше 5% українців сортують 
власне сміття. Щорічно в Україні 
викидається більше 10 млн тонн 
відходів, які ховають на тисячах 

стихійних звалищ та полігонів пло-
щею у понад 9 тис. га.

Одна людина викидає на сміт-
ник понад 450 кг сміття на рік, та-
кі дані надано екологічною інспек-
цією України. Але, на жаль, далеко 
не кожен здатен донести цей не-
потріб до сміттєвих баків, навіть 
там, де процес вивезення сміття 
налагоджено. У результаті — ти-
сячі стихійних сміттєзвалищ роз-
містилися в українських лісах та, 
навіть, ріках…

На території Борисполя і райо-
ну також чимало великих і малих  
стихійних смітників. Часто ми їх на-
віть не помічаємо, бо звикли до та-
кої картинки. Ось, наприклад, поки 
що невеликий, але «перспектив-
ний» стихійний смітник на околи-
ці міста за Розвилкою. Для одних 
мешканців цього району це місце 
відпочинку, а для інших — місце 
для їхнього непотребу. Місцеві жи-
телі говорять, що час від часу ви-
возять це сміття, та впоратись са-
мотужки не в змозі. Такі звалища 
є чи не в кожній посадці довкола 
Борисполя. І породжуємо ми їх са-
мі. А можна  перейняти досвід у на-
ших сусідів.

• Досвід сусідів. Невелике село 
Колонщина знаходиться непода-
лік Києва. Сюди містяни втікають, 
щоб дихати свіжим повітрям та на-
солоджуватися природою. 

Тут місцеве населення виріши-
ло власне сміття відсортовувати 
та ще і гроші на цьому заробля-
ти за мінімуму фінансових затрат 
і часу. Там взялися за органічні 
відходи — ці залишки можна ви-
користовувати для компосту, ад-
же чим його більше, тим родю-
чіша земля. Ще  окремо пакети, 
які не переробляються, однора-
зовий посуд, стаканчики для га-
рячих напоїв, прозорі бокси для 
їжі, обгортки від цукерок та че-
ки. А пластикові пляшки прино-
сять місцевим найбільше доходів. 
Наприклад, якщо 100 осіб прине-

суть по 10 таких пляшок, назби-
рається майже тонна сировини, 
що йде на переробку, а це понад 
трьох тис. грн. 

Самі ж посередники збирають 
відсортовану сировину безко-
штовно, здаючи її на сміттєпере-
робні пункти і витрачаючись лише 
на перевезення. Бориспільці поки 
до такого не доросли. А починати 
колись доведеться.

• Процес не контрольова-
ний. Стихійне виникнення зва-
лищ твердих побутових відхо-
дів без будівництва та облашту-
вання спеціальних полігонів є 
незаконним і небезпечним. Не-
санкціоновані сміттєзвалища є 
джерелом інтенсивного забруд-
нення земель, атмосфери та під-
земних вод. Вплив на територію, 
умови землекористування і ге-
ологічне середовище проявля-
ється у відчуженні земель, пору-
шенні території й зміні рельєфу 
під час, наприклад, будівництва. 
Стихійні смітники — це небез-
пека розвитку ерозії, збільшен-
ня навантажень на ґрунти, фор-
мування специфічних техноген-

них зон, забруднення території 
нафтопродуктами.

На таких сміттєзвалищах не 
ведеться облік відходів, що уне-
можливлює забезпечення сані-
тарного та епідемічного благо-
получчя населення, екологічної 
безпеки навколишнього при-
родного середовища, запобіган-
ня розвиткові небезпечних гео-
логічних процесів і явищ. 

Відповідно до статей 20, 21 
Закону України «Про відходи», 
обов’язки щодо забезпечення 
ліквідації несанкціонованих і не-
контрольованих звалищ відходів, 
здійснення контролю за діяльніс-
тю об'єктів поводження з відхо-
дами, складання й ведення реє-
стру об'єктів утворення відходів 
та видача дозволів на здійснен-
ня операцій у сфері поводжен-
ня з відходами покладено на ра-
йонні та обласні державні адмі-
ністрації та органи місцевого 
самоврядування.

Про  сміттєпереробний 
завод у Борисполі

Міська влада Борисполя нава-
жилася вирішити питання сміттє-
звалищ та полігону. На сесії місь-
кої ради у червні минулого року 
було підписано інвестиційну уго-
ду з американськими інвестора-
ми, які взялися будувати сміттє-
переробний завод. Сума інвести-
цій — 2,5 мільярди грн. Однією з 
вимог американської сторони бу-
ло економічно обгрунтовані та-
рифи на вивезення сміття. Такий 
завод має право на життя за ме-
жами міста у напрямку с. Сень-
ківка. Американці запевняли,  що 
завод буде найбільш екологіч-
ним з тих, що є на території  Єв-
ропи. Однак, як повідомив місь-
кий голова Анатолій Федорчук 
на власній прес-конференції по 
підсумках 2017 року, несприят-
ливий економічний, політичний 
та інвестиційний клімат в Укра-
їні поки гальмують наміри аме-
риканців щодо старту робіт. На-
разі, повідомлялося, триває ро-
бота над документами. Чи бу-
де сміттєперобний завод? Ніхто 
стверджувати не береться, бо га-
рантій щодо забезпечення заво-
ду сировиною, тобто сміттям, а, 
отже, і прибутком, ніхто не мо-
же надати. Адже законодавство 
України не дає таких гарантій че-
рез проведення щорічних тенде-
рів на вивезення сміття серед різ-
них компаній. Відомо, що інвесто-
ри взяли землю, на якій має бути 
збудований завод, за договором 
в оренду на 49 років і забезпе-
чення переробним матеріалом 
хочуть на той же термін. Питання 
відкрите.

НЕСОРТОВАНИМ СМІТТЯ 
БУЛО, Є І ПОКИ БУДЕ

 Із 1 січня держава зо-
бов’язала українців сорту-
вати власні відходи, відтак 
штраф за порушення може 
складати 64 тис. грн. Закон 
на папері «для галочки», 
адже з реальним життям він 
не в’яжеться, і ніхто у вер-
хах не подбав щодо його  
втілення і контролювання.

КОМПЕТЕНТНО

Пояснив «Вістям», чому влада не 
забезпечила населення контейне-
рами для сортування відходів,  як 
того вимагає буква закону. 

— Поки Бориспіль не має контейне-
рів для сортування відходів, така ситуація 
по всій Україні. Бо на ринку немає організацій, які б були здатні по-
стачати такі ємності. Як тільки будуть пропозиції, ми закупимо су-
часні контейнери. Через відсутність спецємностей і брак точок пе-
реробки відсортованого сміття процес, що вимагає закон, не буде 
налагоджено. Щодо сміттєпереробного заводу, то уже підписано 
Меморандум між сторонами, є надія, що завод таки буде і ніщо не 
завадить інвесторам.

В'ячеслав ТОЛКАЧ,
начальник ЖКГ виконкому 
Бориспільської міськради

• Для Борисполя тема сміття не змінилася. 
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 НЕ ЧЕКАЛИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Керівник відділення Юрій Чер-
них на посаді з весни 2017 ро-
ку. Він переконує, що комісія Де-
партаменту навідалася не просто 
так. За його словами, представни-
ки комісії не надали документи на 
перевірку, тому є сумніви щодо її 
законності.

«Ці перевірки мають на меті 
одне — прибирати тих, хто їм не 
підпорядковується. Такі, як я, за-
важають тим, хто «зверху», адже 
я не у їхній системі: перекрив до 
них потік чималих грошей і зла-
мав усі стереотипи про платні 
пологи,» — розповідає «Вістям» 
Юрій Анатолійович.

За статистикою, вагітні Бори-
спільщини частіше стали народ-
жувати у пологовому ЦРЛ. Так, у 
2016 році у Борисполі на обліку 
по вагітності стояло 1276 жінок, а 
народжувати лишилося 700 осіб, 
решта обрали Київ. А вже у 2017 
році на обліку перебувало 1046 
вагітних, з них тут народжували 
956 породіль. 

Анонімні скарги — 
привід для перевірки 

У міській раді зареєстрована одна 
анонімна скарга на роботу керівни-
цтва пологового і адресована голо-
ві КОДА Олександру Горгану. Підпи-
сана нібито всім колективом поло-
гового відділення ЦРЛ. У зверненні 
йдеться про нібито неадекватну по-
ведінку їхнього керівника пана Чер-
них та його заступниці пані Крижа-
нівської. Далі цитата зі скарги: «…А 
що вони розвели у відділенні? Це 
не тільки діти Черних Ю.А. їздять на 
роликах по відділенню, із відділен-
ня взагалі зробили прохідний двір, 
п’яні, грязні, не переодіті відвідува-

чі сплять прямо в палатах із вагітни-
ми…п’ють пиво з рибою…».

Скарга неграмотно написана. Її 
зміст має бути підтверджений або 
спростований. Однак, схоже, вона 
проігнорована. У міській раді кажуть, 
що є і хороші відгуки про пологовий 
та про його керівництво. Спілкую-
чись із персоналом відділення та й із 
вагітними, які там знаходяться, я чу-
ла лише позитивні висловлювання. 

Перший заступник міського го-
лови Микола Корнійчук ствер-
джує, що перевірки мають відбу-
ватися скрізь: у магазинах, апте-
ках, у поліції, лікарні чи міській ра-
ді. Контроль бажано неочікуваний 
і без будь-яких попереджень, щоб 
скрізь був порядок.

Про мат і хабарі
Секретар Бориспільської міської 

ради Ярослав Годунок був у епіцен-
трі подій у пологовому. Як розпові-
дає пан Ярослав, його дружина на 
момент перевірки знаходилася у 
відділенні, народжувала, а він при-
йшов її навідати. «В одному із кабі-
нетів почув гучну сварку із нецен-

зурною лексикою від жінок, тому 
вирішив подивитися, що там таке. 
З’ясувалося, що це представники 
комісії із Департаменту так «куль-
турно» виражають емоції,» — роз-
повідає секретар міської ради. 

За словами Годунка, перевіряю-
чі не надали документів, які б під-
тверджували законність перевір-
ки. Тому він разом із декількома 
депутатами вимушені були зава-
дити «гостям», перекривши вхід до 
палат. Після прибула поліція і кон-
флікт припинився».

У відповідь на такі його втручан-
ня, як переконує секретар, різні 
українські інтернет-видання опу-
блікували сумнівні матеріали про 
його життя. «Значить, на правиль-
не кубло наступив! Якщо це не вій-
на за гроші та відкати, чому пере-
вірки проходять необ’єктивно,» — 
розмірковує Я.Годунок.

Секретар переконаний, що ко-
лишнім керівництвом пологово-
го відраховувалися хабарі на Київ, 
а із приходом Черних усе зміни-
лося. Тому керівника пологового, 
можливо, хтось хоче прибрати із 
цієї посади. 

ПЕРЕВІРКА ПОЛОГОВОГО 

ЗІ СКАНДАЛОМ
 28 грудня комісія Де-

партаменту охорони здо-
ров’я Київської ОДА наві-
далася до Бориспільського 
пологового відділення 
ЦРЛ. «Вісті» дізнавалися 
подробиці візиту та спілку-
валися із тими, хто зава-
див віднайти «скелети» у 
шафах пологового. 

Директор Департамен-
ту охорони здоров’я Ки-
ївської ОДА Алла Аре-
шкович розповіла «Ві-
стям» про їхнє бачен-
ня причин виникнення 
скандалу навколо пере-
вірки Бориспільського 
пологового відділення. 
За її словами, комісія з 
області приїздила пере-
віряти не лише полого-
ве, а й організацію на-

дання допомоги у не-
врологічному та хірур-
гічному відділеннях та 
відвідала патологоа-
натомічне відділення. 
Головний лікар Бори-
спільської ЦРЛ був по-
передньо поставлений 
до відома про цей візит.
 «Більше того, — розпо-
відає Алла Олександрів-
на, — голова Бориспіль-
ської РДА Олександр 

Туренко також був по-
відомлений про цю пе-
ревірку в районній лі-
карні. До складу комісії 
він ввів свого заступни-
ка. Загалом комісія скла-
далася із обізнаних фа-
хівців, практикуючих лі-
карів», — пояснює пані 
Арешкович.
Оскільки через втру-
чання міських чиновни-
ків акушерське відді-

лення належним чином 
так і не вдалося переві-
рити, станом на 9 січня 
2017 року, комісія про-
водить роботу, опра-
цьовуючи статистич-
ні дані. 
Офіційні ж результати 
перевірки в Департа-
менті охорони здоров’я 
КОДА «Вістям» пообіця-
ли надати, щойно вони 
будуть готові.

ПОЗИЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КОДА

 РАДІСНА ЗВІСТКА

 НОВИНИ КОРОТКО

ЕМІЛІЯ — ПЕРША 
У 2018-му

Ольга КАЦАН, фото автора

Першими в новому році у Бори-
сполі народилися дівчатка. 1 січня 
о 4.55 поповнилася сім’я містян, о 
8-й — мешканців району.

Традиційно представники вико-
навчого комітету Бориспільської 
міськради привітали сім’ю, яка по-
дарувала першого в новому році 
бориспільця. У родині Недільків 
з’явилася дівчинка Емілія. 

Бажання під бій курантів мама 
Олена загадувала вдома, а перший 
день року зустріла вже в пологово-
му. Зізнається, на такий подарунок 
не сподівалася. Каже: хотіли дівчин-
ку, 5-річний син радіє сестричці.

«Довіряю бориспільському по-
логовому. Про нього гарні відгуки. 
Тут народжувала старшого, сюди 
прийшла за меншою», — відпові-
дає Олена на запитання про вибір 
пологового.

Даня, брат новонародженої Емі-
лії, розповів: ім’я обирали разом. «У 

мене є меч вдома, буду її захищати», 
— демонструє малий свою радість. 

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук та його заступник Людми-
ла Пасенко подарували батькам 
квіти, сувенірну продукцію,  торт і 
мультиварку. 

«Радує, що першою народилася 
дівчинка. Це гарна ознака, що зна-
менує мир в Україні», — відзначив 
Анатолій Соловйович.

Акушер з більш ніж 40-річним 
стажем Зінаїда Яківна підтверджує 
слова очільника міста: «Дівчата 
люблять спокій. Раніше у нас на-
роджувалися переважно хлопчи-
ки. Останні два тижні — навпаки».

За перші три дні 2018-го в місь-
кому пологовому на світ з’явили-
ся 10 новонароджених. Серед них 
два хлопчики. 

«Рік почався гарно, — коментує 
завідувач відділення Юрій Черних, 
— ми стіни родзалу в кінці груд-
ня в рожевий пофарбували. Буде-
мо вішати на ліжечка балдахіни, 
іграшки, а потім штори».

• Тато Руслан, мама Олена, син Даня і новонароджена Емілія.

«ЗАПЛОМБУЮТЬ» 
СТОМАТОЛОГІЮ

Тетяна ВАСИЛЬКІВСЬКА

Стоматологічну поліклініку, 
що в Борисполі на вул. Київський 
Шлях, 24, влада хоче закрити. 
Згідно з медичною реформою, 
залишиться тільки екстрене лі-
кування зубів, а також працюва-
тиме дитяче відділення.

 До закладу навідалися депутати 
та представники виконавчого ко-
мітету міської ради. Оскільки при-
міщення поліклініки є комуналь-
ною власністю міста, було виріше-

но віддати праве крило будівлі на 
потреби первинної допомоги. Як 
стверджують у міськраді, на сьо-
годні цей заклад використовуєть-
ся нераціонально. Наприклад, для 
переодягання медперсоналу на-
дано кімнату у 40 кв. м. 

Влада констатує, що навесні роз-
почнуться ремонтні роботи в стомат-
поліклініці за кошти міського бюдже-
ту. Обіцяють замінити старі вікна, 
оновити інтер’єр. На сесії міськради 
мають прийняти рішення про виді-
лення необхідних коштів, про кон-
кретну суму поки не йшлося.

ЗНОВ ШАХРАЙСТВО
У Борисполі з’явилися шахраї, які ходять по квартирах та вима-

гають сплатити їм за перевірку димових та вентиляційних каналів. 

Така інформація прозвучала на щотижневій плановій нараді у місь-
краді 9 січня.

Перший заступник міського голови Микола Корнійчук наголошує, що 
ця сума вже є частиною квартплати. Лише фахівці ЖЕК-1 та ЖРЕУ, які ма-
ють відповідні ліцензії, вправі перевіряти ці канали. За такі дії шахраїв 
буде покарано, вони нестимуть кримінальну відповідальність, якщо по-
ліція їх зможе затримати.

• Я. Годунок нещодавно втретє став батьком. З чим його вітаємо. Під 
час провідування дружини він став свідком перевірки у пологовому .
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 НЕ ВСЕ ГЛАДКО

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ: 
РЕФОРМА ЧИ ІМІТАЦІЯ?

 В Україні відбувається реформа служби зайнятості, зо-
крема, перетворення районних центрів у філії. Чи отримають 
переваги люди, що шукають роботу, та як це позначиться на 
діяльності центрів зайнятості — розбиралися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

Реорганізація Бориспільського 
міськрайонного центру зайнято-
сті стартувала стрімко. Навіть ду-
же стрімко. 21 листопада 2017 ро-
ку фахівцям центру було вручено 
попередження про зміни в органі-
зації виробництва і праці, а вже 22 
грудня колективу представили но-
вого директора філії Київського об-
ласного центру зайнятості. 26 груд-
ня Олена Поправка, яка раніше пра-
цювала в Києві, приступила до ро-
боти, хоча мала вийти не раніше 21 
січня. До закінчення цього терміну 
єдиним легітимним директором, 
згідно із законодавством, є Євгеній 
Самойленко.

«Вісті» намагалися отримати у но-
вої директорки коментар щодо ці-
єї ситуації.

«Это реформа. Читайте газеты. А 
мне разговаривать с вами неког-
да, у меня обед», — російською мо-

вою відповіла пані Олена журна-
лісту «Вістей». 

За словами співробітників міськ-
районного центру зайнятості, в 
установі зараз не зовсім приємна 
атмосфера, яка виникла внаслідок 
пертурбацій і невизначеності що-
до кінцевого результату реформи.

«Вісті» намагалися отримати ко-
ментар у директора Київського об-
ласного центру зайнятості Дениса 
Дармостука, в чому конкретно по-
лягає реформа, чому діючому ке-
рівнику Євгену Самойленку не за-
пропонували посаду директора но-
воствореної філії (як це зроблено, 
наприклад, у Макарівському ра-
йоні), а низці фахівців Бориспіль-
ського міськрайонного центру за-
йнятості взагалі не запропонували 
жодної посади у філії, хоча в ново-
му штатному розписі аналогічні по-
сади передбачені. На жаль, на наші 
телефонні дзвінки пан Дармостук 
не відповідав.

На сайті Державної служби за-
йнятості пояснюють, що «резуль-
татом реорганізації державної 
служби зайня тості має стати її 
перетворення у сучасну сервісну 
установу з високим рівнем довіри 
клієнтів, соціальних партнерів та 
громадськості».

Та чи насправді це так? Отже, від-
слідкуємо основні завдання реорга-
нізації служби зайнятості та їх вико-
нання працівниками Бориспільсько-
го центру. Можливо, зрозуміємо, чим 
вони не догодили авторам реформи?

• Динаміка працевлаштування. 
Зараз на обліку перебуває близь-
ко 400 осіб. Для порівняння — на 
цей період минулого року офіцій-
но зареєстрованих безробітних бу-
ло 800 осіб. Наразі є майже 350 ак-
туальних вакансій. 

У 2017-му році центр зайнятості 
працевлаштував 637 осіб.

Вакансій з мінімальною зарпла-
тою — 30%. Середня зарплата, на 
яку влаштовували безробітних спе-
ціалісти центру — 4910 грн.

Загальна чисельність населен-
ня, яку обслуговує Бориспільський 
міськрайонний центр зайнятості, 
становить 69,1 тис. чоловік, кіль-
кість зареєстрованих діючих під-
приємств і організацій — 8218, в 
тому числі фінансово активних 
юридичних осіб — 4736, та 744 фі-
зичних осіб підприємців.

Двічі на рік у Центрі проводять-
ся великі ярмарки вакансій і про-
фесій, участь в яких беруть по 700 
— 800 чоловік і близько 40 провід-
них роботодавців та 30 навчальних 
закладів столиці та району. Крім то-
го, безробітних організовано спря-
мовують на Дні відкритих дверей 
на підприємствах Бориспільщини 
з метою ознайомлення з існуючи-
ми вакансіями та подальшим пра-
цевлаштуванням.

• Стажування та тимчасова ро-
бота. Центр зайнятості пропонує 
навчання та стажування у робото-
давців. Тимчасова робота вигідна 
для безробітних, які перебувають 
на обліку — вони отримують і до-
помогу по безробіттю, і зарплату. 
За день роботи людина отримує 
200 грн. Таким чином у Центрі пра-
цюють 49 осіб. Перед новорічни-
ми святами відома фірма оголоси-
ла вакансії пакувальників подарун-
ків до Новорічних свят. Зарплата — 
4 тис. грн. Не знімаючись з обліку, 
безробітні мають можливість отри-
мати непоганий заробіток.

• Турбота про учасників АТО. У 
Бориспільському центрі зайнятості 
перебувають на обліку 8 внутрішньо 
переміщених осіб і 23 учасники АТО. 
Роботодавцям, які беруть на роботу 
цих людей, компенсується єдиний 
соцвнесок. На базі центру зайнятості 

функціонують центри перепідготов-
ки та перекваліфікації. Усі курси — 
безкоштовні. Під час навчання люди-
на отримує допомогу по безробіттю. 
Проїзд до місця навчання компен-
сується службою зайнятості. Кожно-
го другого учасника АТО працевла-
штовано. Євгеній Самойленко є ак-
тивним учасником Центру допомоги 
учасникам АТО та членам їхніх сімей, 
що створений при міській раді.

• Людський фактор. Всі, хто пе-
ребував на обліку в Бориспільсько-
му міськрайонному Центрі зайня-
тості, відзначають теплу атмосфе-
ру і турботу. Двері директора Євге-
нія Самойленка завжди відкриті для 
всіх, хто потребує допомоги.

«Втрата роботи — це не лише ма-
теріальні проблеми, а й моральні. 
Відчуваєш себе розгубленою. Але 
співробітники центру допомогли 
мені з цим впоратися. Євгеній Ві-
кторович сказав: «Хочете працюва-
ти? Знайдемо роботу». Пропонува-
ли різні вакансії, ми спільно їх обго-
ворювали, і зрештою знайшли ро-
боту, яка мене влаштовує. Раніше 
я перебувала на обліку в центрі за-
йнятості одного з районів Києва. Є 
з чим порівняти! Це небо і земля», 
— розповіла мешканка Борисполя 
Оксана Лисенко. 

Таких відгуків щодо роботи цен-
тру на чолі з Євгенієм Самойлен-
ком десятки, якщо не сотні.

РОБОТА БОРИСПІЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ 
ЗАЙНЯТОСТІ ДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ

• Ярмарка вакансій. Бориспільський центр зайнятості за керівництва Євгенія Самойленка впроваджує 
ефективні методи роботи з населенням і роботодавцями, його активно підтримує населення, підприємці, 
міська і районна влада, депутатський корпус.

• І таке буває. На другий день роботи Олени Поправки до центру за-
йнятості викликали поліцію. Нова директорка припаркувала своє ав-
то на пішохідному переході та заблокувала вхід до установи, за що її 
оштрафували на 500 грн.

ФОТОФАКТ

• У 2017-му році Бориспільський міськрайонний центр зайнятості пра-
цевлаштував 637 осіб.
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Євгеній САМОЙЛЕНКО —
в.о. директора Бориспільського 
міськрайонного центру зайнятості 

21 грудня 2017 року сесія Бо-
риспільської міської ради ухва-
лила рішення звернутися до 
Прем’єр-міністра України В. Грой-
смана  та міністра соціальної по-
літики України А. Реви  щодо за-
лишення в місті Борисполі центру 
зайнятості зі статусом юридичної 
особи.

У додатку до рішення міської 
ради № 2755-36-VII зазначено: 
«У ході проведення заходів що-
до реорганізації базових цен-
трів зайнятості шляхом створен-
ня філій (не юридичних осіб) Ки-
ївський обласний центр зайня-
тості не здійснив повний аналіз 
ситуації на ринку праці в місті Бо-
рисполі та Бориспільському ра-
йоні, не проаналізував чисель-
ність населення та роботодавців, 
яких обслуговує Бориспільський 
міськрайонний центр зайнятості, 
кількість договорів, що уклада-
ються центром зайнятості, а та-
кож особливості надання соці-
альних послуг.

Бориспільський міськрайонний 
центр зайнятості є важливим те-
риторіальним органом, який бере 
участь у розробленні і виконан-
ні програм зайнятості населення, 
соціально-економічного розвит-
ку міста.

В умовах децентралізації такі 
кадрові рішення з приводу призна-
чення керівників центрів зайнято-
сті одноосібно керівником облас-
ного центру, без погодження з міс-
цевою владою, вважаємо узурпаці-
єю влади з дуже великим ризиком 
можливих корупційних зловжи-
вань», — йдеться в рішенні сесії 
Бориспільської міської ради.

Крім того, до міністра соціаль-
ної політики А. Реви звернувся з 
листом «Про незаконну реорга-
нізацію Бориспільського міськра-
йонного центру зайнятості» голо-
ва Бориспільської районної адмі-
ністрацї Олександр Туренко. Він 

зазначив, «що керівництво центру 
зайнятості має бездоганний авто-
ритет та позитивну оцінку від ро-
ботодавців і працевлаштованих 
громадян. Колектив центру нео-
дноразово нагороджувався по-
дяками голови РДА. В порушення 
норм чинного законодавства ди-
ректором Київського обласного 
центру зайнятості призначено 
директора Бориспільської міжра-
йонної філії Київського обласного 
центру зайнятості без жодних 
погоджень з головою районної дер-
жавної адміністрації. В умовах де-
централізації вважаємо такі ка-
дрові призначення намаганням 
узурпувати владу з дуже високим 
ризиком можливих корупційних 
зловживань».

Втім, це не вплинуло на рішен-
ня Київського обласного центру 
зайнятості. Навпаки, саме в день 
сесії Бориспільської міської ра-
ди Євгеній Самойленко отримав 
офіційне запрошення з'явитися 22 
грудня 2017 року у відділ по робо-
ті з персоналом обласного центру. 
Саме тоді, поки він чекав у Києві у 
порожньому кабінеті, в Бориспо-
лі представляли нового директо-
ра філії Олену Поправку.

Крім того, одразу після ново-
річних свят-2018 у відповідь на 
звернення Євгенія Самойлен-
ка на Урядову гарячу лінію при-
йшов офіційний лист від Дер-
жавної служби зайнятості, де зо-
крема зазначено: «Погодження 
структури філії місцевими орга-
нами влади чи місцевими органі-
заціями не передбачено жодним 
нормативним документом, ре-
організація проходить в межах 
чинного законодавства». Лист 
підписаний в. о. голови Держав-
ної служби зайнятості В. Ярошен-
ко і має дату 29.12.2017 р.

Постає питання: для чого 
або для кого відбуваються такі 
реформи?

— Тепер зрозуміло, чому 
скрізь на місцях обласному ке-
рівництву потрібні «свої» лю-
ди. Новий директор філії укла-
дає договори на прибирання 
центру зайнятості, на які я б ні-
коли не пішов. Працювало у нас 
дві прибиральниці, місцеві жи-
тельки, їхні послуги по догово-
ру нам обходились у 6400 грн 
на місяць. Також був укладений 
договір з КП ЖЕК-1 на обслуго-
вування сантехніки, електрики, 
послуг двірника, косіння трави 
та прибирання снігу. Це кошту-
вало нам 2000 грн. Сьогодні ж 
на ці самі послуги, всім центрам 
зайнятості області, передбача-
ється виділення, в середньому, 

24000 грн на місяць. І обслуго-
вувати установу буде не КП, яке 
платить податки до міцевого бю-
джету, а фізична особа —підпри-
ємець, який за ці послуги отри-
мав за 9 місяців минулого року 
з обласного центру зайнятості 
199673,23 грн (договір, опри-
люднений на Прозоро), і якого 
тепер наполегливо рекомендує 
обласне керівництво всім цен-
трам області. Деякі центри вже 
уклали такі договори. 

Така ж сама ситуація і зі стра-
хуванням майна центрів зайня-
тості на величезні суми, оцінку 
майна яких, з тієї ж наполегливої 
рекомендації обласного центру, 
здійснює київська організація.

По такій же схемі здійснюєть-
ся ремонт і обслуговування орг-
техніки, охорона приміщень та 
низка інших моментів. Все це мо-
жу підтвердити документально.

• Тварин у притулку лікуватимуть та стерилізуватимуть. Дата завершення будівництва невідома.

«РИЗИК 
КОРУПЦІЙНИХ 
ЗЛОВЖИВАНЬ»

ПРЯМА МОВА

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора 

У будівництво спочатку планува-
ли вкласти 10 млн грн. Та після три-
валих депутатських дискусій сто-
совно чималої суми вирішили зе-
кономити на домівці для чотирила-
пих. За попередніми підрахунками, 
об’єкт обійдеться у 7,6 млн грн. Про-
ект притулку розробляла компанія 
«ВОДБУД», а тендер на його будів-
ництво за системою ProZorro вигра-
ло ТОВ «Трест Бориспільсільбуд». 

Договір про початок будівництва 
підписано 27 вересня минулого ро-
ку, незабаром розпочалися і робо-
ти. Перший заступник міського го-
лови Микола Корнійчук провів для 
«Вістей» екскурсію будівництвом.

Нині ділянка обгороджена двоме-
тровим бетонним парканом. Уже за-
лито фундамент для основного при-
міщення, де тимчасово утримувати-
муть та лікуватимуть тварин. Площа 
будівлі становитиме 217,7 кв.м, тут 

знаходитиметься кабінет ветлікаря, 
операційна, кухня із окремим скла-
дом для кормів, котельня та вольєр 
для вигулу котів. А от собаки жити-
муть на вулиці у вольєрах площею 
8х3 метри, де знаходитимуться їх-
ні будки розміром 1х1м. Також про-
ектом передбачено вольєри для ін-
дивідуального утримання тварин та 
ізолятори. Умовних кліток для собак 
буде 45, у кожній з них — по три буд-
ки. За підрахунками у притулку од-
ночасно зможуть перебувати 135 
собак. До речі, опалюватиметься 
притулок дровами, а їжу для тварин 
готуватимуть на газових плитах з ба-
лонами, оскільки газопровід там від-
сутній. Воду до притулку вже підве-
дено від загального міського водо-
проводу. Великою проблемою для 
повноцінного функціонування дому 
для тварин зараз є відсутність елек-
тропостачання в тому районі. Лінію 
електропередач доведеться про-
кладати від УМБ-17 або від військо-
вого містечка.

Притулок не буде призначений 
для постійного утримання тварин, 
тут їх підліковуватимуть та стерилі-
зуватимуть, і небайдужі містяни змо-
жуть взяти додому чотирилапого, 
решту ж відпускатимуть на вулицю. 
«Таким чином із кожним роком по-
пуляція безпритульних тварин змен-
шуватиметься. Така практика існує у 
світі», — говорить Микола Петрович.

Є припущення, що будується при-
міщення для бориспільської гро-
мадської організації захисту тварин 
«Артемон», де нині перебуває 106 
тварин. Але в мерії переконують, що 
спеціально під когось ніхто не під-
лаштовуватиметься і ще не виріше-
но, хто керуватиме притулком. Відо-
мо, що він належатиме до комуналь-
ної власності Борисполя.

До речі, скільки бездомних тва-
рин у місті сьогодні — не відомо, 
їхній облік не ведеться. За мину-
лий рік відловлено та простери-
лізовано понад 300 нічийних тва-
рин, усі вони мають кліпсу на вусі.

ПРИТУЛОК ДЛЯ 
СОБАК І КОТІВ

 ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ

 ГНІВНА РЕПЛІКА

Інна КРИНИЧНА

«Перехід через проїжджу части-
ну дозволено,» —  таку фразу чує-
мо біля окремих переходів Бори-
споля, коли світлофор дає зелене 
світло. Але ці слова для незрячої 
людини можуть бути фатальними.

Підходжу з вул. С. Камінського 
до переходу через вул. Київський 
Шлях. На світлофорі вмикається 
червоне світло і звучить: «Заборо-

нено перехід через проїжджу ча-
стину». Слідом чую: «Перехід че-
рез проїжджу частину дозволено». 
Здалося, що проблеми з динамі-
ком. Але потім здогадалася — це 
вже інший динамік дозволив пере-
хід через вул. С Камінського. 

Це я, зряча, бачу, де горить зеле-
не, а де червоне на світлофорі. А 
як має розшифрувати інформацію 
людина з поганим зором? 

Коли у місті з’явилися перші світ-
лофори із звуковим супроводом, 

інформація звучала чітко: «Перехід 
через вулицю Київський Шлях…» 
Однак кілька місяців тому повідом-
лення зробили універсальним. От 
тільки безпеки це не поліпшило. 
Особливо на перехрестях, де пе-
рехід через перпендикулярні доро-
ги починається в одній точці. Про-
блему  піднімали на одній із плано-
вих нарад у Бориспільського місь-
кого голови. Тільки реакції — нуль. 
Чи варто чекати, доки когось об-
дурить повідомлення на переході?

«ДОПОМОГЛИ» СЛАБОЗРЯЧИМ

 Влітку 2017 року депу-
тати Бориспільської місь-
кої ради прийняли рішення 
виділити із міського бю-
джету кошти на будівниц-
тво притулку для тварин. 
Земельну ділянку, подалі 
від осель, знайшли на 
вул. В. Момота, 63.
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 ВТРАТА НЕВДАЛИЙ СТАРТ

 КОНСУЛЬТАЦІЯ

Юлія ГАМАН, 
фото Сергія КРУЧИНІНА

Здавалося, він  житиме і житиме: 
настільки нестримною і потужною 
була його енергія. Запалом і лю-
бов’ю до життя він заряджав усіх, 
ніби навчаючи: ось, як потрібно жи-
ти, ось, як потрібно брати від життя 
по-максимуму. І це не дивлячись на 
його роки. Наперекір стереотипам, 
що люди «у віці» так не «гасають». 
Він біг життям. Зупиняючись, щоб 
зробити  нові  неперевершені ка-
дри: увіковічнював побачене. Тому 
й здавалося, що він буде жити дов-
го. Та доля розпорядилася інакше…

Звістка про смерть Віктора Юрі-
йовича розлетілася швидко. Адже 
не стало видатної особистості на-
шого краю, яку знав чи не кожен 
корінний мешканець міста і райо-
ну. Кожен сумував, згадуючи мо-
менти, коли життя зводило його 
із ним. Бо не один десяток років, 
будучи кореспондентом «Трудової 
слави», із фотоапаратом у руках він 
торував дороги Бориспільщини. Не 
одне покоління рідного краю почу-
ло його: «Ну ж бо! Привітніше усмі-
хайтеся!» — і спалах його камери. 
Та більше цього не буде. Усе, пов’я-
зане із ним, залишилося в минуло-
му і в пам’яті тих, хто його знав. Та 
окрім цих безцінних спогадів, зали-
шив фотомитець свої знімки. Хоті-
лося б, щоб і вони, як і пам'ять про 
їхнього автора, жили вічно…

Його знімки не знали фотошо-
па, уявляєте? І коли вже весь світ 
перейшов на «цифру», він продов-
жував знімати на плівку! Цифрови-
ком встиг попрацювати небагато 
років. Тому скажу, що у його фото 
була душа, вони живі і справжні. 
Хоча, стоп. Чому «були». Вони бу-
ли, є і будуть! У підшивках газет, на 
шпальтах яких друкувався Віктор 
Юрійович; альбомах людей, яким 
поталанило, щоб він відзняв ра-
дісну подію в їхньому житті, чи ж 
просто момент із життя; в архівах 
профільних журналів республікан-
ського масштабу, куди він надсилав 
роботи; у рамках на поличках чи 
стінах тих, кому Віктор Співак да-
рував знімки…

Скромний і невибагливий у по-
буті, він по-хорошому був вимог-

ливим і прискіпливим у роботі. Не 
тільки до себе. До колег також. А 
особливо — до журналістів-почат-
ківців, яким свого часу пощастило 
бути і мені. Беручи «новенького» 
під крило, тримаючи його при со-
бі на журналістських рейдах, роз-
повідаючи про все і про кожного, 
Віктор Юрійович навчав не просто 
журналістської майстерності, він 
навчав життю.

Вважаю, що то велика удача на 
початку професійного шляху зу-
стріти ось таку людину. Знати її,  
стати її учнем. Завдяки йому стала 
тим журналістом, яким є зараз. Чи 
вдалося б це, якби не зустріла Ві-
ктора Співака, не знаю.

І що б  не казали, що незамінних 
людей не буває, не погоджуся! Бу-
вають! З цієї когорти Віктор Співак. 
Тепер замість нього і без нього — 
порожнеча. Тиха, гнітюча, сумна. 
Бо так, як працював він, не зможе 
ніхто. Такий багаж знань про край 
загалом і чи не про кожного його 
мешканця зокрема, який мав він, 
не має ніхто. Скільки заходів на Бо-
риспільщині тепер проходить без 
нього, скільки подій відбувається 
без його участі. 

Його місце серед колег буде віль-
ним, адже до втрат такого масш-
табу не звикають. Як не вдасться 
звикнути до того, що робити під 
своєю статтею підпис «Фото Вікто-
ра Співака» більше не треба буде. 
Ніколи…

Сергій КРУЧИНІН

Переді мною на столі журнал 
«Спеціальне ревю художньої фо-
тографії» №1 за 1970 рік (відомий 
як «чеське фото»). Часопис вихо-
див чотири рази на рік чеською, 
російською та англійською мова-
ми і розповсюджувався по всьому 
світу. У цьому номері на чотирьох 
сторінках є вісім світлин Віктора 
Співака, включно з трьома відо-
мими в нас роботами з циклу «Ае-
росюіта». Фотограф публікацією у 
авторитетному виданні  пишався. 
У тексті зі слів тогочасного редак-
тора «районки» Новицького діз-
наємося, як почалося професій-
не життя журналіста — а почало-
ся все, коли десятикласник Віктор 
приніс до редакції газети «Трудо-
ва слава»  фотографії і сподобав-
ся там своїми людськими якостя-
ми й творчим пошуком. 

Віктор Юрійович до кінця жит-
тя залишився вірний захопленню 
фотографією. Публікувалися його 
знімки також у відомому, єдино-
му всесоюзному спеціалізовано-
му щомісячнику «Советское фото».

Молодь більше знає Вікто-
ра Співака як фотографа Бори-
спільської міськради. З іншого 
боку — Віктор Співак був, дійс-

но, видатним фотографом-сучас-
ником, знімав цікаві цикли фото-
графій, був особисто знайомий 
з майстрами Литовської школи 
фотографії, яку поважав. На сто-
рінках старих номерів «Трудової 
слави» можна побачити безліч 
чудових добрих портретів про-
стих людей, зроблених ним. 

Здається, всі відзначали, що Ві-
ктор Співак пішов від нас через рік 
за своїм товаришем Олександром 
Зюзькіним, з яким вони познайо-
милися у Великоолександрівській 
школі мистецтв і ремесел на кон-
церті легендарної капели ім.Чубин-
ського. Разом з капелою фотограф 
об'їхав близько 20 країн. 

Творчий доробок фотографа, 
значна частина якого перебуває 
в негативах (величезну кількість 
яких, за словами  майстра, він і 
не бачив), представляє культур-
ну цінність, яких мало. Цінність, 
яку втратити легко, адже негати-
ви псуються без відповідного збе-
рігання. Те, що ще можна врятува-
ти, необхідно сканувати і архівува-
ти. Але це —  важка і копітка пра-
ця. Хочеться, щоб хтось її зробив і 
світ побачила б книга фотографій 
Віктора Співака — його кадрів, не 
дивлячись на те, де і коли знятих і 
чиї б очі не дивилися з них.

ПАМ'ЯТЬ ПРО МАЙСТРА 
 27 грудня 2017 року пі-

шов із життя Віктор Юрійо-
вич Співак — фотомитець, 
відомий не тільки на Бори-
спільщині, а й далеко за її 
межами…

ВІКТОР СПІВАК (1942 — 2017)

• 5 грудня 2011 року. Капела 
ім.Чубинського під керівництвом О. Зюзь-
кіна виконувала «Реквієм» Моцарта. 

Бориспільська міська дер-
жавна нотаріальна контора по-
відомляє про набрання чинно-
сті 08.12.2017 наказу Міністер-
ства юстиції України № 3851/5 
від 04.12.2017 «Про затвер-
дження Змін до Порядку вчи-
нення нотаріальних дій нотарі-
усами України».

 Згідно із внесеними змінами, 
п.1.13 Порядку вчинення нотарі-

альних дій нотаріусами України 
передбачає, що місце відкриття 
спадщини підтверджується довід-
кою про реєстрацію/останнє міс-
це проживання померлого вико-
навчого органу сільської, селищ-
ної або міської ради, що здійснює 
реєстрацію, зняття з реєстрації 
місця проживання особи на тери-
торії відповідної адміністратив-
но-територіальної одиниці, на яку 
поширюються повноваження від-

повідної сільської, селищної або 
міської ради.

Отже, для відкриття спадко-
вої справи та визначення місця 
відкриття спадщини спадкоєм-
цям, які звертаються до нотарі-
альної контори, необхідно нада-
ти довідку Реєстраційної служби 
Бориспільської міської ради про ре-
єстрацію/останнє місце прожи-
вання померлого в місті Бориспо-
лі Київської області.

Також згідно із п.1.13 Порядку 
передбачено, якщо останнє місце 
проживання спадкодавця було на 
території України, де органи дер-
жавної влади України тимчасово 
не здійснюють повноваження, но-
таріусу подається відповідна заява 
спадкоємця.

Державні нотаріуси 
Бориспільської міської державної 

нотаріальної контори

ПРОБЛЕМИ ІЗ 
САДОЧКОМ НА 
ВУЛ. МОМОТА

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

У Борисполі на вул. В. Мо-
мота розпочалося будівниц-
тво дитячого садочка, ши-
роко анонсоване місцевою 
владою. Але проблеми із 
компанією-забудовником 
ставлять під сумнів реалі-
зацію проекту.

Замовником будівництва 
нового ДНЗ є управління ка-
пітального будівництва, а ви-
конавцем робіт стало київське 
ТОВ «ІБК «Укртехспецбуд-ТД», 
яке виграло процедуру тен-
дерних торгів за системою 
ProZorro. Як стало відомо, 
кошторисна вартість будівниц-
тва від початку була розрахо-
вана на 51 млн грн, а запропо-
нована переможцем сума мен-
ша — лише 42,5 млн грн. 

Київське товариство ввійшло 
на будівельний ринок Бориспо-
ля вперше і вже отримало лиху 
славу. Як розповів «Вістям» Ми-
кола Корнійчук, перший заступ-
ник міського голови, будівель-
ники не виконують вчасно обі-
цяну роботу. «Ми обмірковуємо 
потребу подавати до суду через 
несвоєчасне закриття наданого 
нами авансу. Ні будівельні мате-
ріали, ні арматуру досі не при-
дбали, хоча гроші на це отрима-
ли. Через простій роботи і неви-
користання фінансів Державне 
казначейство заблокувало ра-
хунки. Доки не будуть викори-
стані раніше надані суми, ми не 
зможемо брати інші кошти», — 
обурюється М.Корнійчук.

Як повідомляли в міській 
раді раніше, до нового року 
забудовник мав залити фун-
дамент, а за сприятливої по-
годи ще й стіни звести, адже 
кошти на ці роботи перерахо-
вані у повному обсязі. Але на 
сьогодні є лише фундамент і 
не вказані терміни завершен-
ня наступних робіт.

Усі будівельні роботи роз-
раховані на 2017 — 2019 ро-
ки. Планувалося, що у верес-
ні 2019 року заклад мав бу-
ти введений в експлуатацію. 
Розрахований ДНЗ на 165 ви-
хованців і дев’ять груп. Чи 
буде далі ТОВ «ІБК «Укртех-
спецбуд-ТД» будувати на тери-
торії Борисполя і чи зможуть 
вчасно звести дошкільний за-
клад, поки під сумнівом. Пи-
тання лишається відкритим.

НОВЕ В ОФОРМЛЕННІ СПАДЩИНИ

• Літо 2014. Віктор Співак та Олександр Зюзькін.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

м.Бориспіль, вул.Київський Шлях, 41. Тел.: (4595) 5-46-46, 0-67-407-07-58

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’яСамолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА «ВЕГАС» ЦЕ:
Найсучасніше обладнання • Передові технології у діагностиці та лікуванні

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

Сучасні лазерні технології
Видалення небажаного волосся назавжди, безболісно
Сучасні лазерні технології
Видалення небажаного волосся назавжди, безболісно

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

*з 01.07 по 31.07.2017 р.*з 01.07 по 31.07.2017 р.

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Начальника БЗВ
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників

Працівників на 
виробництво 
вібропресувальних 
виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Охоронця   
Електрика з 
кранового 
господарства
Тракториста

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 15 СІЧНЯ

ВІВТОРОК, 16 СІЧНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.55 "Міняю жінку"
16.10 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 21.10 22.15 Т/с "Школа" (16+)
23.15 01.20 Х/ф "Санктум" (16+)
05.00 Мультфільми

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.55 "Міняю жінку"
16.10 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 21.15 22.15 Т/с "Школа" (16+)
23.15 Х/ф "Пришестя диявола" 

(18+)
01.05 Х/ф "Війна богів" (16+)
04.40 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

09.30 03.20 Зірковий шлях

11.40 04.00 Реальна містика

13.45 15.30 Т/с "Даша"

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

23.30 Х/ф "Гладіатор" 16+

04.45 Агенти справедливості 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

04.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.30 04.45 Реальна містика

13.30 15.30 05.30 Агенти 

справедливості 16+

16.00 21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.20 Х/ф "Гладіатор" 16+

05.40 "Мультфільм"
06.15 "Cлідство вели... з Леонідом 

Каневським 2"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.10 12.25 Х/ф "Д'Артаньян і три 

мушкетери"
16.10 "Чекай мене"
18.00 19.00 03.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.20 04.30 "Подробиці"
20.40 Т/с "Мереживо долі" 16+
22.30 "Cлідство вели... з Леонідом 

Каневським"
00.25 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 16+
03.00 "Речдок"

05.40 "Мультфільм"
06.15 22.30 "Cлідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 12.25 20.40 Т/с "Мереживо 

долі" 16+
12.50 Х/ф "Діло було в Пенькові"
14.50 15.45 16.45 03.05 "Речдок"
18.00 19.00 03.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.25 04.35 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Любов на асфальті" 16+
05.15 "Topshop"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф "Дюймовочка"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 02.50 Віталька
16.00 19.00 Одного разу під 

Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф "Холодне серце"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 02.50 Віталька
16.00 19.00 Одного разу під 

Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН

05.00 04.35 Факти
05.25 04.55 Т/с "Відділ 44" 16+
06.10 Громадянська оборона
07.00 Секретний фронт. Дайджест
08.45 Факти. Ранок
09.15 Інсайдер
10.10 Антизомбі
11.15 13.15 Х/ф "Інший світ" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.00 16.15 Х/ф "Інший світ. 

Еволюція" 16+
16.30 Х/ф "Неймовірний Халк" 16+
18.45 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Більше ніж правда
21.20 Скетч-шоу "На трьох"
22.25 Свобода слова
00.30 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+
01.25 Х/ф "Принцеса на бобах"
03.10 Краще не повторюй

05.40 20.15 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.00 13.15 Х/ф "Няньки"
12.45 15.45 Факти. День
14.15 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
16.40 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Два стволи" 16+
01.30 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+
02.55 04.50 Т/с "Відділ 44" 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Т/с "Слідчі" 16+

06.05 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
09.55 "Академія сміху"
10.35 "Зіркове життя"
11.30 "Моя правда"
12.20 Х/ф "Про принцесу Ясочку"
14.05 Х/ф "Лід у кавовій гущині"
15.55 Х/ф "Де 0-42?"
17.15 Х/ф "У смузі прибою" 16+
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Попереду океан"
02.55 Х/с "Запороги"
04.25 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. 

Найчарівніша та 
привабливіша"

09.55 "Академія сміху"
10.35 "Зіркове життя"
11.25 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Смерть індіанця Джо"
13.35 Х/ф "Чорне плаття"
15.25 Х/ф "Блакитна стріла"
17.15 Х/ф "Вантаж без маркування"
19.00 00.30 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Шістнадцята весна"
02.20 Х/с "Запороги"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 "Топ 10: таємниці та загадки"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
18.10 "Найбільш завантажений у 

світі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Найбільш 
завантажений у світі"

14.00 15.10 01.35 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09 07.09 Kids Time
06.10 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
07.10 Х/ф "Крокодил Данді" 16+
09.10 Х/ф "Крокодил Данді 2" 16+
11.20 Від пацанки до панянки
16.10 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.00 Ревізор
22.00 Х/ф "Полтергейст" 16+
00.00 Т/с "Костянтин" 18+
01.50 Х/ф "Копальні царя 

Соломона"

03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Зона ночі
05.25 Абзац
07.19 08.49 Kids Time
07.20 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
08.50 Серця трьох
10.40 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.50 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Мобільник" 18+
00.00 Т/с "Костянтин" 18+
01.50 Х/ф "Аллан Квотермейн. У 

пошуках золотого міста"

07.25 Х/ф "Сказання про двох 
братів-близнюків"

08.55 Х/ф "Максим Перепелиця"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.50 "Свідок"
15.05 Х/ф " Зворотного шляху 

немає"
19.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
21.20 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.50 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.20 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
04.50 "Правда життя. Професії"

06.15 04.10 "Легенди бандитської 
Одеси"

06.45 Х/ф "Чорта з два" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Слід в океані"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
16.50 Т/с "Ставка більша за життя"
21.20 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.55 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.15 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.45 "ДжеДАІ"
11.05 "Загублений світ"
12.25 Т/с "Ментівські війни. Київ 2" 

(16+)
16.25 Х/ф "Бібліотекар: Повернення 

до копалень Царя 
Соломона" (16+)

19.20 Т/с "Команда" (16+)
21.15 23.05 Т/с "Кістки 5" (16+)
00.50 Т/с "Атлантида 2" (16+)
01.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
02.35 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.25 Х/ф "Рожева пантера" (16+)

19.20 Т/с "Команда" (16+)

21.15 23.05 Т/с "Кістки 5" (16+)

00.50 Т/с "Атлантида 2" (16+)

01.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.35 "Облом.UA."

06.25 18.00 Т/с "Коли ми вдома"
07.55 "Все буде смачно!"
08.50 Х/ф "Суєта суєт"
10.40 Х/ф "Справжнє кохання"
12.50 "Холостяк - 6"
15.25 23.15 "Містичні історії-5 з 

Павлом Костіциним"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
19.55 22.40 "Х-Фактор - 8"

06.10 18.00 Т/с "Коли ми вдома"

07.00 "Все буде смачно!"

08.00 "Холостяк - 6"

15.25 23.20 "Містичні історії-5 з 

Павлом Костіциним"

17.30 22.00 "Вікна-Новини"

20.00 22.40 "Х-Фактор - 8"

06.00 17.15 М/с "Чорний Джек"
14.00 Перша шпальта
14.30 РадіоДень
15.00 18.05 21.00 01.55 Новини
15.15 05.05 Розсекречена історія
16.45 Хто в домі хазяїн
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.25 Д/с "1000 днів для планети"
20.25 Д/ц "Незвичайні культури"
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Інтермаріум
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Оповідь"
23.50 01.00 05.00 Погода
00.00 Історія кіно
02.50 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
03.15 Арт-проект. RadioSymphony 

UA
04.50 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"

06.00 17.15 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Х/ф "Пророк Моісей" 2 с.
09.30 11.45 01.00 05.00 Погода
09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 

планети"
10.50 Т/с "Нові світи"
11.55 Д/ц "Смаки Культур"
13.10 14.30 РадіоДень
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Спільноти тварин"
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Оповідь"
00.15 Роздягалка

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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



9№1 (910), 12 січня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 15 - 21 СІЧНЯ

СЕРЕДА, 17 СІЧНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.55 "Міняю жінку"
16.10 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 21.15 Т/с "Школа" (16+)
22.15 02.10 Х/ф "Мовчання ягнят" 

(18+)
00.25 Х/ф "Хічкок" (16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.30 03.35 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.30 04.00 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.45 "Мультфільм"
06.15 22.30 "Cлідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.20 12.25 20.40 Т/с "Мереживо 

долі" 16+
13.00 Х/ф "Якщо йдеш, то йди"
14.50 15.45 16.45 03.20 "Речдок"
18.00 19.00 04.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.20 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Дідька лисого" 16+
02.55 "Скептик"
04.50 "Topshop"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф "Принц-жабеня"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 02.50 Віталька
16.00 19.00 Одного разу під 

Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф "Няньки"
11.00 13.15 Х/ф "Два стволи" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.25 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Секретний фронт
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
22.55 Х/ф "Миротворець" 16+
01.15 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+
02.35 Краще не повторюй
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с "Відділ 44" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.50 "Зіркове життя"
10.40 "Моя правда"
11.30 Х/ф "Шестеро мандрують 

світом"
13.10 Х/ф "Здрастуй, Вам!" 16+
15.10 Х/ф "Якщо є вітрила"
16.30 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.00 00.30 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Без сина не приходь!"
02.20 Х/с "Запороги"
03.50 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Найбільш 
завантажений у світі"

14.00 15.10 01.35 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.45 02.35 Зона ночі
05.20 Абзац
07.14 09.09 Kids Time
07.15 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
09.10 Серця трьох
11.00 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.50 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Відчай" 18+
00.40 Т/с "Костянтин" 18+
02.30 Служба розшуку дітей

06.15 Х/ф "Дике кохання"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф " Без права на провал"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
16.50 Т/с "Ставка більша за життя"
21.20 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.50 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.10 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
04.45 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 13.10 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.25 Х/ф "Ірландець" (16+)

19.20 Т/с "Команда" (16+)

21.15 23.05 Т/с "Кістки 5" (16+)

00.50 Т/с "Легенди 2" (16+)

01.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.30 "Облом.UA."

06.15 18.00 Т/с "Коли ми вдома"
07.35 "Все буде смачно!"
09.25 "Холостяк - 6"
11.55 "Холостяк - 7"
15.25 23.40 "Містичні історії-6 з 

Павлом Костіциним"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
20.00 22.40 "Х-Фактор - 8"

06.00 16.45 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Х/ф "Пророк Моісей" 2 с.
09.30 11.45 01.00 03.45 05.00 

Погода
09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 

планети"
10.50 Т/с "Нові світи"
11.55 Д/ц "Смаки Культур"
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ц "Пліч-о-пліч"
20.25 00.15 Роздягалка
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Оповідь"
00.40 Д/с "Дика планета"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 18 СІЧНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.55 "Міняю жінку"
16.10 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 21.15 Т/с "Школа" (16+)
22.15 Х/ф "Дюплекс" (16+)
00.00 Х/ф "Наїзниці та янголи"
01.45 Х/ф "Пришестя диявола" 

(18+)
04.55 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.30 03.35 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.30 04.00 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.15 22.30 "Cлідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.20 12.25 20.40 Т/с "Мереживо 

долі" 16+
13.00 Х/ф "Двоє під однією 

парасьлкою"
14.50 15.45 16.45 03.15 "Речдок"
18.00 19.00 04.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.15 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Випадковий запис" 16+
02.50 "Скептик"
04.45 "Topshop"

06.00 05.05 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф "Везунчик"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 02.50 Віталька
16.00 19.00 Одного разу під 

Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Антизомбі
12.00 13.15 Х/ф "Миротворець" 16+
12.45 15.45 Факти. День
15.00 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.25 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
23.35 Х/ф "Малавіта" 16+
01.30 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+
02.50 Краще не повторюй
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.25 "Зіркове життя"
09.45 "Академія сміху"
11.15 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Пригоди маленького 

Мука"
14.00 Х/ф "Маша і море"
15.50 Х/ф "Дорога в пекло"
19.00 23.15 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
01.05 Х/с "Запороги"
03.30 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Найбільш 
завантажений у світі"

14.00 15.10 01.35 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

03.00 Зона ночі
04.05 Абзац
06.00 06.50 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"
06.49 08.40 Kids Time
08.45 Серця трьох
10.40 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.10 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Запит у друзі" 18+
23.50 Т/с "Костянтин" 18+
01.40 Х/ф "Полтергейст" 16+

07.00 Х/ф "Двійник"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Із життя начальника 

карного розшуку"
10.45 "Кримінальні справи"
12.40 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
16.50 Т/с "Ставка більша за життя"
21.20 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.50 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.10 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.20 Х/ф "Кілер мимоволі" (16+)

19.20 Т/с "Команда" (16+)

21.15 23.05 Т/с "Кістки 5" (16+)

00.50 Т/с "Легенди 2" (16+)

01.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.30 "Облом.UA."

06.15 18.00 Т/с "Коли ми вдома"
07.10 "Все буде смачно!"
09.05 "Холостяк - 7"
15.25 23.15 "Містичні історії-6 з 

Павлом Костіциним"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
20.00 22.40 "Х-Фактор - 8"

06.00 17.15 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Х/ф "Пророк Моісей" 2 с.
09.30 11.45 16.55 01.00 Погода
09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 

планети"
10.50 Т/с "Нові світи"
11.55 Д/ц "Смаки Культур"
13.10 14.30 РадіоДень
13.55 00.10 Роздягалка
15.10 02.55 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Спринт 7,5 км. Жінки
17.05 Лайфхак українською
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф "Єдине коло"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с "Спільноти тварин"
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Оповідь"
00.40 Д/с "Дика планета"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.50 23.15 "Світське життя"
10.45 Х/ф "Планета мавп: 

Революція" (16+)
13.00 02.00 Х/ф "Тато напрокат" 

(16+)
14.55 Х/ф "Друзі друзів" (16+)
16.30 21.15 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
00.15 "Вечірній Київ "
05.20 Мультфільми

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.55 "Міняю жінку"
16.10 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 "Ліга сміху 2017"
00.25 Х/ф "Друзі друзів" (16+)
02.00 Х/ф "Наїзниці та янголи"
05.15 Мультфільми

07.00 15.00 19.00 01.15 Сьогодні

07.10 05.10 Зірковий шлях

10.15 Т/с "Листи з минулого" 12+

14.00 15.20 Т/с "Горобини грона 

червоні"

17.45 19.40 Т/с "Чоловік на годину"

22.00 Т/с "Кохання як нещасний 

випадок" 16+

02.10 Т/с "20 років без кохання" 

16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.15 Сьогодні
09.30 05.45 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30 04.00 Реальна містика
13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+
16.00 Т/с "На лінії життя" 16+
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 23.30 Т/с "Листи з минулого" 

12+
01.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.40 "Мультфільм"
07.10 "Чекай мене"
08.45 "Подорожі в часі"
09.15 04.00 Д/п "Шалімов. Сто 

років як один день"
10.00 Х/ф "Дорога моя людина"
12.10 Х/ф "На Вас чекає 

громадянка Никанорова"
14.00 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
15.40 "Концерт Олі Полякової"
17.45 20.30 Т/с "Червона королева"
20.00 04.45 "Подробиці"
22.45 Т/с "Особисті обставини"
02.15 Х/ф "Вчитель року"
05.15 "Topshop"

05.55 "Мультфільм"
06.10 22.00 "Cлідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.20 12.25 Т/с "Мереживо долі" 

16+
12.50 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
14.50 15.45 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.15 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Вчитель року"
02.00 Х/ф "Випадковий запис" 16+
04.55 "Topshop"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф "Долина папороті: 

Тропічний ліс"
12.00 Х/ф "Принц-жабеня"
13.00 Готель Галіція
17.00 Х/ф "Молодята" 16+
19.00 Танька і Володька
20.00 Країна У. Новий рік
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

06.00 05.25 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 18.00 Країна У
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 02.50 Віталька
16.00 Казки У Кіно
19.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 М/ф "Пінгвіни Мадагаскару"
22.30 Х/ф "Молодята" 16+
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

05.40 04.50 Скарб нації
05.50 Еврика!
06.00 Факти
06.20 Більше ніж правда
07.50 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу
10.50 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
16.25 Х/ф "Погані хлопці" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Погані хлопці-2" 16+
23.00 Х/ф "Хенкок" 16+
00.35 Х/ф "Саботаж" 16+
02.25 Провокатор

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05 20.15 Антизомбі
12.00 13.15 Х/ф "Малавіта" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.45 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.05 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф "Саботаж" 16+
01.40 Факти
02.00 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+
03.25 Краще не повторюй

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 02.35 "Своя роль"
10.20 "Академія сміху"
11.20 "Невідома версія. Вечора на 

хуторі біля Диканьки"
12.20 Х/ф "Вальчини вітрила"
13.40 Х/ф "Якщо є вітрила"
15.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.00 Х/ф "Зворотної дороги 

немає"
00.55 Х/ф "Золота річка"
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.35 "Зіркове життя"
09.55 "Академія сміху"
11.25 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Король Дроздобород"
13.35 Х/ф "Такі гарні люди"
15.25 Х/ф "Вантаж без маркування"
17.10 Х/ф "Золота річка"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Циганка Аза"
00.40 Х/ф "Вечір напередодні Івана 

Купала"
02.05 Х/с "Запороги"
03.35 Кіноляпи

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 05.50 "Мультляндія"
14.10 "Останній шанс побачити"
15.15 "Концерт "Приречений на 

любов"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.05 05.00 "Вирішальні битви 

Другої світової війни"
19.00 03.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Примари Гойї"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Брудні принади"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 "Найбільш завантажений у 
світі"

14.00 15.10 01.35 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
18.10 04.05 "Найекстремальніші"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.55 "Мультляндія"

03.00 02.50 Зона ночі

05.49 06.49 Kids Time

05.50 М/с "Лунтик і його друзі"

06.50 Ревізор

10.00 Суперінтуїція

17.00 Х/ф "Затура"

19.00 Х/ф "Джуманджи"

21.00 Х/ф "Казки на ніч" 16+

23.00 Х/ф "Нічого собі поїздочка" 

16+

00.50 Х/ф "Мобільник" 18+

03.40 02.40 Служба розшуку дітей
03.45 02.45 Зона ночі
05.15 Абзац
07.09 08.19 Kids Time
07.10 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
08.20 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.10 Таємний агент
17.15 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Легіон" 18+
00.00 Т/с "Костянтин" 18+

06.55 Х/ф "Людина в прохідному 
дворі"

12.00 "Легенди шансона"
13.00 "Свідок. Агенти"
13.40 02.45 "Речовий доказ"
17.10 "Круті 90-ті"
19.00 02.00 "Свідок"
19.30 Х/ф " За двома зайцями"
21.00 Х/ф "Прибульці - 3: Взяття 

Бастилії" (12+)
23.15 Х/ф "Джулія Х" (18+)
01.00 Т/с "Великі почуття" (16+)
02.30 "Випадковий свідок"
03.45 "Легенди бандитського 

Києва"
04.35 Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
05.40 Т/с "Спадщина"

06.30 Х/ф "Вірний Руслан"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "І ти побачиш небо" 

(16+)
10.25 "Кримінальні справи"
12.15 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
16.50 Т/с "Ставка більша за життя"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.45 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.05 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитського 

Києва"

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"
11.00 "Загублений світ"
13.00 Т/с "Ментівські війни. Київ 2" 

(16+)
17.05 Х/ф "Боксер" (16+)
18.50 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)
20.40 Х/ф "Чужі" (16+)
23.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
02.05 "Облом.UA."
05.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

220. Титульний двобій: 
Стіпе Міочич - Франсіс 
Нганну". Пряма трансляція з 
Бостона (США)

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.05 Х/ф "Чужий" (16+)

19.20 Х/ф "Боксер" (16+)

21.10 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.10 "Облом.UA."

05.50 "ВусоЛапоХвіст"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.25 "Х-Фактор - 8"
19.00 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
20.55 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
22.50 Х/ф "Щастя за рецептом"
00.55 Т/с "Коли ми вдома"

06.05 18.00 23.40 Т/с "Коли ми 
вдома"

08.00 Х/ф "Не можу сказати 
"прощавай"

09.50 Х/ф "П'ята група крові"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
20.00 22.40 "Х-Фактор - 8"

06.00 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
09.30 12.00 Х/ф "Пророк Моісей" 2 с.
09.30 М/с "Гон"
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.50 Діти Z
11.20 15.25 Д/с "Щоденники комах"
13.40 17.05 01.00 Погода
14.10 01.35 Біатлон. Кубок світу. VІ 

етап. Гонка переслідування 
10 км. Жінки

15.05 00.40 Д/с "Дика планета"
15.55 02.30 Біатлон. Кубок світу. VІ 

етап. Гонка переслідування 
12,5 км. Чоловіки

17.15 Лайфхак українською
17.25 Д/ф "Таємниці акул"
18.25 Х/ф "Незаймана королева" 1 

с.
20.25 Д/ц "Незвичайні культури"
21.35 05.05 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Оповідь"

06.00 17.15 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Х/ф "Пророк Моісей" 2 с.
09.30 11.45 16.55 01.00 Погода
09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 

планети"
10.50 Т/с "Нові світи"
11.55 Д/ц "Смаки Культур"
13.10 14.30 РадіоДень
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
15.10 02.55 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Спринт 10 км. 
Чоловіки

17.05 Лайфхак українською
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Х/ф "Солдат Джанет"
23.45 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Оповідь"
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с "Дика планета"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ

06.15 05.00 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

07.10 01.55 "Українські сенсації"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

09.00 "Лото-забава"

09.40 М/ф "Маша і ведмідь"

09.50 "Розсміши коміка 2017"

10.50 11.50 12.45 13.40 14.35 "Світ 

навиворіт - 5: Індонезія"

15.15 "Ліга сміху 2017 "

19.30 "ТСН-Тиждень"

21.00 Х/ф "Не можу забути тебе"

00.55 "Світське життя"

06.30 Сьогодні

07.10 Зірковий шлях

10.10 Т/с "Горобини грона червоні"

13.20 Т/с "Чоловік на годину"

17.00 21.00 Т/с "Чужа доля" 12+

19.00 05.30 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

22.45 Х/ф "Терапія любов'ю"

00.45 Реальна містика

02.30 Т/с "20 років без кохання" 

16+

05.45 "Мультфільм"
06.35 Х/ф "Підкидьок"
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 "Фантомас 

розбушувався"
14.00 Т/с "Нехай говорять" 16+
17.45 20.30 Т/с "Червона королева"
20.00 02.35 "Подробиці"
22.45 Т/с "Особисті обставини"

06.00 05.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф "Везунчик"

11.40 Х/ф "Потрійні неприємності"

13.30 Танька і Володька

18.00 М/ф "Пінгвіни Мадагаскару"

20.00 Казки У

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.05 Т/с "Код Костянтина" 16+

08.55 Т/с "Відділ 44" 16+

11.35 13.00 Х/ф "Погані хлопці" 16+

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф "Погані хлопці-2" 16+

17.00 Х/ф "Хенкок" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Кінг Конг" 16+

00.35 Х/ф "Подарунок" 16+

02.20 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 02.15 "Своя роль"
09.30 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
10.15 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
11.30 Х/ф "Між високих хлібів"
13.10 Х/ф "Операція "Святий 

Януарій"
15.10 Х/ф "Буркун"
17.10 Х/ф "Психопатка" 16+
19.15 Х/ф "Усі повинні померти" 

16+
21.35 Х/ф "Інспектор Лосєв"
01.30 Х/ф "Провінційний анекдот"
02.55 Кіноляпи
03.55 Саундтреки

08.00 "Ранок по-київськи"

10.30 "Шеф-кухар країни"

11.00 23.40 "Телемаркет"

14.00 "Паспортний стіл"

14.10 04.20 "Мультляндія"

15.00 "Прогулянки містом"

15.30 "Вікно в Європу"

15.55 01.30 Х/ф "Там, де тече ріка"

18.10 "Концерт "Шлягер року"

21.00 00.40 03.30 "СТН-тижневик"

21.30 01.10 04.00 "СТН-спорт-

тижневик"

21.50 Х/ф "Пекло"

23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 02.10 Зона ночі
06.00 Стендап-Шоу
06.49 10.09 Kids Time
06.50 М/с "Лунтик і його друзі"
08.40 М/ф "Упс. Ний відплив"
10.10 Х/ф "Хранителі скарбів" 16+
12.10 Х/ф "Затура"
14.00 Х/ф "Джуманджи"
16.10 Х/ф "Казки на ніч" 16+
18.00 Х/ф "Мушкетери" 16+
20.00 Х/ф "Геркулес" 16+
22.00 Х/ф "Костянтин" 18+
00.15 Т/с "Костянтин" 18+

09.30 "Україна вражає"
11.20 Х/ф " За двома зайцями"
12.40 Х/ф "Солодка жінка"
14.35 "Легенди карного розшуку"
16.20 Х/ф "Прибульці - 3: Взяття 

Бастилії" (12+)
18.30 "Свідок. Агенти"
19.05 Х/ф "Людина-амфібія"
21.00 "Добрий вечір"
22.50 Х/ф "Друге кохання" (16+)
00.40 Х/ф "Джулія Х" (18+)
02.20 "Таємниці кримінального 

світу"
03.10 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"

06.00 "Змішані єдиноборства. UFC 
220. Титульний двобій: 
Стіпе Міочич - Франсіс 
Нганну". Пряма трансляція з 
Бостона (США)

09.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"
12.00 "Бандерлоги"
13.30 "Помста природи"
16.00 Х/ф "Чужі" (16+)
18.40 Х/ф "Рожева пантера 2"
20.15 Х/ф "Бібліотекар 3: 

Прокляття Юдиного потира" 
(16+)

22.05 Х/ф "Транзит" Черв. Круг
23.45 "Змішані єдиноборства. UFC 

220. Титульний двобій: 
Стіпе Міочич - Франсіс 
Нганну". Трансляція з 
Бостона (США)

01.55 "Облом.UA."

06.00 10.50 Т/с "Коли ми вдома"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Караоке на Майдані"
12.30 "Х-Фактор - 8"
15.05 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
17.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
19.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
09.30 09.30 Х/ф "Пророк Моісей" 2 с.
11.35 Д/ф "Єдине коло"
12.10 Перший на селі
12.40 20.25 Д/ц "Незвичайні 

культури"
13.25 01.35 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Мас-старт 12,5 км. 
Жінки

14.20 23.10 01.00 Погода
14.30 Фольк-music
15.40 02.30 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Мас-старт 15 км. 
Чоловіки

16.55 Д/с "Дива Китаю "
17.25 Д/ф "Таємниці акул"
18.25 Х/ф "Незаймана королева" 2с.
21.35 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
22.15 Д/с "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
23.00 Д/с "Жива природа"
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Оповідь"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 АФІША
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна до-
говірна. Тел.: 0 67 2344349.

Автомобільні шини, 2 шт, 225/55 ZR16 95M 
Master steel, майже нові, ціна договірна. Тел.: 0 
50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.

Акумулятор 6-СТ-60, недорого, м. Бориспіль. 
Тел.: 0 97 5338097.

Багажник на Фіат-Фіоріно. Тел.: 0 67 
2344349.

Гуму на КамАЗ-280. Тел.: 0 67 3671149.

Куплю

Бориспіль

Запорожець ЗАЗ-968М, в гарному стані, або 
кузов від нього, можливо без документів або 
безномерні документи. Тел.: 0 97 2378240.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Банківська вул., 5/9, 39/16/11, після будівель-
ників, 644000 грн (еквівалентно 23000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія». 

Головатого вул., 10/11, 52/20/12, частково 
з ремонтом, 588000 грн (еквівалентно 21000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Котовського вул., 3/5, 36/18/7, житловий 
стан, 420000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

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

Старокиївська 99 вул., 43 кв.м, нові меблі, 
євроремонт, 798000 грн (еквівалентно 28500 
у.о.), є варіанти. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 
6201019. АН «Сектор Груп».

Переяслав-Хмельницький

Оболонна 2-в вул., 7/9, 34,8/17,3/8,5, с/в 
окремо, ціна договірна, господар. Тел.: 0 
67 4982323.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Бежівка вул., 1/5, 52/28/8, житловий стан, 
700000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055
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Гагаріна вул., 2/2, 54 кв.м, житловий стан, 
меблі, техніка, гараж, 540000 грн (еквівалент-
но 20000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

К.Шлях вул., р-н АТБ, 2/9, 52/28/8, потребує 
ремонту, 672000 грн (еквівалентно 24000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Робоча вул., 7/9, 52/28/8, ремонт, 980000 грн 
(еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька 81 вул., р-н школи №3, 4 поверх, 

лічильники, бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в 
разом, 904500 грн (еквівалентно 33500 у.о.). 
Тел.: 0 67 9663374. 

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

К.Шлях вул., р-н р-ку «Зоряний», 5/5, 68/50/8, 
кімнати окремо, балкон та лоджія заскле-
ні, м/п вікна, с/в окремо, 980000 грн (еквіва-
лентно 35000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, 
кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 
1064000 грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

«Супутник» р-н, 60 кв.м, кухня-студіо, но-
вий євроремонт, вбудовані меблі та техніка, 
999600 грн (еквівалентно 35700 у.о.), торг, є 
багато варіантів квартир. Тел.: 0 97 7400044, 
0 50 6201019. АН «Сектор Груп».

БУДИНКИ

Бориспіль
80 кв.м, 3 кімнати, кухня-студіо, під чисто-

ву, в будинку вода, світло, 5 соток, 980000 грн 
(еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

80 кв.м, недобудова, 3 кімнати, кухня, 
с/в, 10 соток, 420000 грн (15000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий 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, га-
зифікований, 4 кімнати, кухня, гараж, сарай, 
підвал, інші приміщення, 15 соток, 5 хв. до зу-
пинки електропоїздів, або обмін на житло у м. 
Донецьк. Тел.: 0 95 0201893.

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

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна 
в будинку, потребує ремонту, газ, свердлови-
на, 6 соток, 672000 грн (еквівалентно 24000 
у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, 
косметичний ремонт, 2 сараї, гараж, 2 по-
греби, 10 соток, 1220000 грн, торг. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Дударків с., будинок, 14 соток, дер-
жакт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 67 
9973979.

Продаю хату у с.Сошників, газ,во-
да,зручності всередині , 32 сотки, надвірні 
забудови. Тел.: 0 95 2000916.

СОШНИКІВ С., ВУЛ. ЛІЧЕНКО, КОМУНІ-СОШНИКІВ С., ВУЛ. ЛІЧЕНКО, КОМУНІ-
КАЦІЇ, ЛІС, ЗУПИНКА, 0,3 ГА, ЦІНА ДОГО-КАЦІЇ, ЛІС, ЗУПИНКА, 0,3 ГА, ЦІНА ДОГО-
ВІРНА. ТЕЛ.: 0 66 2739637.ВІРНА. ТЕЛ.: 0 66 2739637.

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сай-

динг, 1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.
котел, центральна вода+свердловина, своя 
каналізація, 12,8 соток, гараж, баня, сарай, 
теплиця. Тел.: 0 66 7747965, 0 63 6725655.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будин-

ку, гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 
соток, під забудову, 675000 грн (еквівалентно 
25000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж (35 км), приватизований, гарний 

стан, господар, ціна договірна. Тел.: 0 50 
5179696, 0 97 6372345. 

гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 
137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 
0 68 1179106 Ігор.

гараж, цільнометалевий, на вивіз, 5х3,5х1,9. 
Тел.: 0 66 7793781.

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капіталь-

ний, 6х4, оглядова яма, великий підвал, пер-
ший ряд, 82500 грн (еквівалентно 3000 у.о.). 
Тел.: 0 67 7944217.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Ентузіастів 20 вул., 10 соток, світло, по-

руч зупинка, ціна договірна, господар. 
Тел.: 0 66 8508205, 0 66 2853481. 

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під 
забудову, комунікації поруч, держакт, при-
ватизована, господар. Тел.: 0 95 8292052.

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

ШУКАЄМІСЦЕВА ГАЗЕТА 

РОЗПОВСЮДЖУВАЧА
ЧАСТКОВА
ЗАЙНЯТІСТЬТел.: 067-353-62-01

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ «Укройлхім» заявляє про екологічні наслідки будівництвоа газонаповнювальної 

станції на вул. Завокзальна, 15, в м. Бориспіль Київської області.
Газонаповнювальна станція (ГНС) призначена для прийому зрідженого вуглеводневого газу 

(ЗВГ), що надходить залізничним і автомобільним транспортом, зберігання його в резервуа-
рах-сховищах і відвантаження споживачам в автоцистерни-пропановози.

Максимальна річна продуктивність ГНС — 180 000 тонн на рік.
Режим роботи об’єкту двозмінний.
При експлуатації проектованого об'єкту забруднення атмосфери відбувається за рахунок ви-

кидів забруднюючих речовин від технологічного обладнання. Основними джерелами викидів за-
бруднюючих речовин є викиди газу при проведенні наливних операцій, зберігання газу в запро-
ектованих резервуарах, проведення регламентних робіт.

Викиди забруднюючих речовин: пропану 45,985 т/рік, бутану 45,985 т/рік, метилмеркаптану 
0,00018 т/рік. Викиди від допоміжних об’єктів (автотранспорту, дизель-генератора, тепловоза): 
оксид вуглецю 0,088 т/рік, метан 0,0005 т/рік, ангідрид сірчистий 0,016 т/рік, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок (сажа) 0,0103 т/рік, бенз(а)пірен 0,000049 т/рік, речовини НМ-
ЛОС 0,010 т/рік, вуглеводні граничні 0,0032 т/рік, акролеїн 0,0011 т/рік, азоту діоксид 0,034 т/рік 
та парникові гази — азоту (1) оксид (N2O) 0,08 т/рік, діоксид вуглецю — 2,357 т/рік. 

Перевищення нормативів на межі санітарної зони відсутнє.
Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показу-

ють, що прогнозований максимальний рівень забруднення приземного шару атмосфери про-
ектованим об'єктом з урахуванням фону не перевищує ГДК по всіх речовинах. Вклад об'єкта в 
загальне забруднення атмосфери відповідає санітарним нормам. 

Фізичний вплив на навколишнє середовище відповідає санітарним нормам. 
Нормативні розміри СЗЗ витримані.
Для очищення поверхневих стоків проектом передбачені очисні споруди Rainpark потужністю 

40 л/с. Річний об’єм дощових вод 1272,97 м3/рік.
Для очищення побутових стоків, які поступають від адміністративно-побутового корпусу, за-

проектовані очисні споруди біологічної очистки вод «СБО-3» продуктивністю 3 м3/добу. Розра-
хунковий обсяг стічних вод складає 527 м3/рік.

Скид забруднених стічних вод у відкриті водойми відсутній.
Рівень шуму і вібрації не перевищує гранично допустимі значення санітарно-гігієнічних нормативів.
Електромагнітне та іонізуюче випромінювання на даному об’єкті відсутні.
В процесі експлуатації об'єкта утворюються наступні відходи: залишки від очищення фільтр-се-

параторів (код 7750.3.1) — 12,0 т/рік, осад від очищення зливових вод (код 9030.2.9.04) — 0,649 
т/рік, передаються на знешкодження ліцензованим організаціям по договорах. Тверді побутові 
відходи від персоналу (код 7720.3.1.01) — 0,979 т/рік передаються за договором спеціалізованій 
організації, шлам від очищення вод стічних комунальних (код 9030.2.9.05) — 0,108 т/рік, по мірі 
накопичення відкачується за допомогою асенізаційної машини та вивозиться у спеціально від-
ведені місця. 

Вплив на навколишнє соціальне та техногенне середовище визначається як прийнятний. Ве-
личина екологічного ризику від діяльності об’єкту допустима (HQ<1), ризик розвитку шкідливих 
ефектів вкрай малий. Величина соціального ризику є прийнятною.

Обсяг екологічного податку за забруднення навколишнього середовища становить 9962,38 грн/рік.
Виконання технічних і природоохоронних рішень забезпечить надійну роботу проектованого 

об'єкта.
За результатами проведеної оцінки впливів на навколишнє середовище загальний вплив 

об'єкта визначається як прийнятний. 

Прийняті в проекті рішення дозволяють забезпечити стан навколишнього середовища 
відповідно до встановлених санітарних норм і вимог екологічної безпеки. При повному 

дотриманні проектних рішень рівень впливу на навколишнє середовище не перевищить 
встановлених законодавством України норм.
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Профспілкова вул., 12 соток (10+2), прива-
тизована, документи. Тел.: 0 67 9687787, Ва-
лерій. 

Тополева вул., 10 соток, приватизована, по-
руч новобудови, комунікації по вулиці, госпо-
дар, недорого. Тел.: 0 66 4087945. 

Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації по-
руч, приватизована, держакт, 230000 грн, 
господар. Тел.: 0 67 9973979.

Куплю
Бориспіль

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

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, погашення комуналь-
них боргів, окрім останнього поверху, у госпо-
даря, розгляну всі пропозиції, посередникам 
не турбувати, терміновий викуп, іноземний 
інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

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

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, ба-
жано з комунікаціями або зі старим будинком, 
у господаря, розгляну пропозиції, посередни-
кам не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 
0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку в м.Бориспіль, у госпо-

даря, розгляну всі пропозиції, допомога в 
оформленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 96 
0121246.

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

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

кімната в 3-к.кв., К.Шлях вул., меблі, техніка, 
ціна договірна, для пари. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

кімнату в квартирі, новий будинок, меблі, 
пральна машина, телевізор, бойлер, 2500 грн. 
Тел.: 0 96 0121246.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
півбудинку, вул. К.Шлях, окремий вхід, умо-

ви, меблі, ціна договірна. Тел.: 0 66 1367236.
приміщення в оренду, 125 кв.м. Тел.: 0 67 

2340932.
житло для будівельників, Гора с., всі зруч-

ності, поруч зупинка. Тел.: 0 97 0930058.

Найму

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-
ря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

житло у господаря, порядність гарантуємо. 
Тел.: 0 96 0121246.

квартиру або будинок, довгостроково, сі-
мейна пара без дітей. Тел.: 0 97 7400044, 0 
50 6201019. 

квартиру чи будинок у господаря. Тел.: 
0 63 4434722, 0 96 4427277, Людмила. 
АН «Імперія».

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Оголошення та реклама

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ОХОРОНЦІВ
Охорона об’єктів, відділень банків, котеджних містечок, приватних будинків.

Графік роботи: 1/2, 1/3, 2/4, вахта, нічні, денні.
Підбір об’єкта та рівень оплати після співбесіди.

Тел.: (050) 413-72-98, (067) 441-88-93

квартиру у господаря, у м. Бориспіль, до-
помога в оформленні документів. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імпе-
рія». 

Терміновий викуп квартир, будинків, зе-
мельних ділянок. Можливо проблемні, 
неприватизовані, з боргами. Допоможемо 
вам вигідно продати, купити, здати в орен-
ду вашу нерухомість або землю. Наші спе-
ціалісти вже 10 років на ринку. Тел.: 0 97 
7400044, 0 50 6201019. АН «Сектор Груп».

Здам
Бориспіль

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

2-к. кв., бойлер, пральна машина, холодиль-
ник, телевізор, біля зупинки «Авіаторів», 3500 
грн+комунальні. Тел.: 0 96 0121246.

СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 97

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОЕЛЕКТРИКА
• Офіційне працевлаштування • З/п договірна, вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

Водії автобусів категорії «D»
Механік з ремонту авто
Механік з випуску автобусів
Мийники автобусів
Прибиральники автобусів
Слюсарі з ремонту авто
Різноробочі

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

Тел.: 098-215-10-71,
068-104-96-06,
067-915-90-31,
050-687-20-00.

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

будинок для 2 осіб, центр, кімната 16 
кв.м, кухня 8 кв.м душова на вулиці, ме-
блі, водопровід, газове опалення. Тел.: 0 93 
5210123,0972417250, вранці та ввечері. 

будинок, зручності у будинку, ТБ, Інтернет, 
місце для машини, 4000 грн+комунальні. Тел.: 
0 96 0121246.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу 
мийників автомобілів, автослюсарів, офі-
ціантів та припиральниць. Стань частиною 
нашої команди! Тел.: 0 67 9040777.

Бориспільська виправна колонія №119 за-
прошує на постійну роботу (службу) у відділ 
охорони та нагляду і безпеки, г/р доба/три. 
Служба відповідно до ЗУ «Про Національну 
поліцію України». Тел.: 0 67 3201007, 0 97 
4127743, 0 63 2621941.

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні пра-
цівники! Якщо ви цілеспрямована, відпо-
відальна особа з бажанням працювати 
та розвиватися — ми шукаємо саме Вас! 
Запрошуємо до співпраці адміністратора, 
кухаря, механіка, менеджера по чисто-
ті, бармена, офіціанта. Тел.: 0 67 6927708, 
(04595) 47047.

В компанію «Ін Тайм» на постійну роботу 
потрібен вантажник-приймальник, з/п від 
6500 грн. Адреси відправлень: м. Бровари, 
вул. Кутузова, 8-Б. Тел.: 0 67 6162341.

В МАГАЗИН КАНЦТОВАРІВ НА ПОСТІЙ-В МАГАЗИН КАНЦТОВАРІВ НА ПОСТІЙ-
НУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, РО-НУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, РО-
БОТА ПОЗМІННО. ТЕЛ.: 0 67 4401813.БОТА ПОЗМІННО. ТЕЛ.: 0 67 4401813.

В спортивно-оздоровчий комплекс, с. Про-
ліски, потрібен постовий, г/р 2/2. Тел.: 0 99 
4214043.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ 
МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ 
КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 
9179249.9179249.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. 
Щасливе, на склад потрібні вантажник; во-
дій кат. «В», «С» зі своїм вантажним авто 
до 2 тонн. Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

НА АЗС ПОТРІБЕН КАСИР, С. ІВАНКІВ, НА АЗС ПОТРІБЕН КАСИР, С. ІВАНКІВ, 
З/П 4000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 6216547.З/П 4000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 6216547.

На постійну роботу в автотранспортне 
підприємство (неподалік с. Гнідин) по-
трібні автослюсар із ремонту вантажних 
автомобілів, електрозварювальник. Тел.: 
0 67 4430888, (044) 5912567, Василь Олек-
сандрович.

На постійну роботу в спортивно-оздоровчий 
комплекс, с. Проліски, потрібен офіціант, г/р 
2/2. Тел.: 0 66 5977710.

На постійну роботу потрібен продавець у 
продуктовий магазин, позмінно, з/п висо-
ка. Тел.: 0 66 3165781, 0 67 3374611.

НА РОБОТУ В САЛОН КРАСИ «БАГІРА» НА РОБОТУ В САЛОН КРАСИ «БАГІРА» 
ПОТРІБЕН МАЙСТЕР-ПЕРУКАР ТА МАЙ-ПОТРІБЕН МАЙСТЕР-ПЕРУКАР ТА МАЙ-
СТЕР МАНІКЮРУ, НА УМОВАХ ОРЕНДИ. СТЕР МАНІКЮРУ, НА УМОВАХ ОРЕНДИ. 
ТЕЛ.: 0 67 4401813. ТЕЛ.: 0 67 4401813. 

Охоронному підприємству на постійну 
роботу потрібні охоронники, у гарній фі-
зичній формі. Офіційне працевлаштуван-
ня. Наявність медичної справки та справ-
ки про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 
(4595) 50455, (044) 2236768, 0 67 3288818.

Підприємству з виробництва упаковки 
у м. Бориспіль потрібні працівники: опе-
ратор обладнання, водій-експедитор. Без 
ш/з, повний робочий день, навчання. Тел.: 
0 67 5382982.

Підприємству у м. Бориспіль на постійну 
роботу потрібні заступник начальника на ви-
робництво; слюсар; помічник слюсаря; зва-
рювальник; оператор виробничої лінії; водії 
вантажних автомобілів. Тел.: 0 96 3435767, 
Наталія.

Потрібен водій на асенізатор, з/п висока. 
Тел.: 0 67 9619812.

Потрібен на роботу бармен-офіціант у кафе 
в м. Бориспіль (комплекс WOG, перед «Новою 
лінією»). Тел.: 0 99 5509941.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/
ТИЖДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 ТИЖДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 
0855640, 0 99 2964295.0855640, 0 99 2964295.

Потрібні монолітники із опалубкою для пере-
криття та монтажники з/б сходів, різноробочі 
та водії зі своїм авто. Тел.: 0 96 9918144

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

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

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

УМОВИ ПРАЦІ: 
г/р 4/4 (денні, нічні зміни)

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

м. Переяслав-Хмельницький, 
смт Баришівка, м. Київ

Навчання новачків без досвіду роботи 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень 
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання за даною спеціальністю.

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, 

виплата премії за результати роботи, заохочувальні виплати до святкових 
дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22, Ігор Михайлович

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 
Інформація про вільні вакантні посади станом на 09.01.2018 року

Тел.: (04595)6-06-66

КОСТЮЧУК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ку-
хар, з/п 3723 грн.

КОЛЕСНІК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВ-
НА, продавець продовольчих товарів, 
з/п 3723 грн.

ДП «МА «БОРИСПІЛЬ», оператор тех-
нічних засобів контролю на безпеку, з/п 
6743 грн.

ДП «МА «БОРИСПІЛЬ», вантаж-
ник-комплектувальник, з/п 5010,50 грн.

ДП «МА «БОРИСПІЛЬ», інспектор відді-
лу внутрішньої безпеки, з/п 9944 грн.

ДП «МА «БОРИСПІЛЬ», вантажник-во-
дій, з/п 4394,5 грн

У компанію «Ін Тайм» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК-
ПРИЙМАЛЬНИК

Адреса відділення: м. Бровари, вул. Кутузова, 8-Б
З/п від 6500 грн

Детальна інформація за телефоном: 
067-616-23-41

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
КУХОННИЙ ПРЦІВНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ОФІЦІАНТИ   
ОХОРОНЦІ   БАРМЕН

з/п щоденно 

ТОВ «ДДК Трейдінг»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

РІЗНОРОБОЧИХ
КОМІРНИКА

З/п від 5500-6000 грн
м.Бориспіль, вул.Завокзальна, 30

Тел.: (068) 031-49-75, Оксана
(097) 346-20-05, Максим
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
комірники, вантажники, складальники-па-
кувальники, засипальники сировини; хі-
мік-аналітика, з/п висока, стабільна. Тел.: 
0 67 5221290.

Робота в Польщі, Чехії. Все оформлення за 
наш рахунок. Дуже великий вибір вакансій. 
З/п від 17000 грн. Безкоштовне проживання. 
Ліц. АЕ №460927 видана Державним центром 
зайнятості 25.11.2014 р. Тел.: 0 98 1822929, 0 
66 3244522.

РОБОТА! В таксі запрошуються водії зі 
своїм авто. Тел.: 0 50 2527655, 0 96 3362272.

Салон краси Venera запрошує на роботу 
перукарів-універсалів, бажано з д/р від 
1 року. Графік роботи за домовленістю. 
Тел.: 0 97 3156282, 0 93 5172923, Ліна.

Терміново! В придорожнє кафе-їдальню 
«Домашня кухня» потрібен кухар та поміч-
ник кухаря, можливо без д/р, з/п від 300 грн/
зміна. Іногороднім надається житло та харчу-
вання безкоштовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 
2666906.

Терміново! В стоматологічну клініку «Ве-
гас» потрібна сестра медична (фельд-
шер). Тел.: 0 68 6378645, Любов Василівна.

Терміново! У магазин квітів потрібен 
продавець, бажано з д/р, г/р доба/дві, з/п 
висока. Тел.: 0 96 2647721, 0 95 1223870.

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні помічник 
бухгалтера, г/р пн-пт з 9.00 до 18.00; шино-
монтажники, різноробочі, слюсарі, г/р тиж-
день/тиждень. Тел.: 0 96 2499983.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка сто-
лярна сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для 
підлоги. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 
67 7324045, 0 67 3278510.

М/п двері, 2,25х0,67; дорожня панель 1 
шт., гаражні ворота, металеві, б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

Корову із 3 телям, 3 міс. тільності, чорної 

масті, невеликої породи, 10-12 літрів моло-

ка/день, 13500 грн. Тел.: 0 97 6758167, 0 73 

0957974, Леся. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Картопля кормова, 2,00 грн/кг, картопля 

посадкова «Санте», 3,00 грн/кг. Тел.: 0 50 

9695941, Віталій.

РІЗНЕ

Бориспіль

Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського 

виробництва, ціна договірна; балія алюмініє-

ва на 100 л, відчизняного виробництва. Тел.: 

(4595) 69244.

Плитку нову 20х30, 45 грн/1 кв.м; матрац 
1,2х2 м. Тел.: 0 67 1655095.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресу-
вання, від виробника («Старе місто», «кірпи-
чик»). Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 
р. по 11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван+крісла, гарний стан, ціна договір-

на. Тел.: 0 97 7408820.
Стіл кухонний, диван, крісло розкладне, га-

зова плита, дитяче ліжко, все б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Холодильна камера під морозиво на 450 

л, б/в, холодильник «Рось», 2-камерний, зі 
склянними дверима, під кондитерські вироби, 
холодильник «Снайге», 1-камерний, зі скляни-
ми дверима, під напої, ціна договірна. Тел.: 0 
50 1666893, 0 68 4457485.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Дрова садові; скляні банки . Тел.: 0 66 

6442411. 

Пальто драпове, нове, яскраво синього ко-

льору, 46-48 р., 400 грн; жіночі чоботи-ботфор-

ти, натуральна шкіра, чорні, 36 р., 1600 грн; 

шуба із нутрії, темно-коричнева, довга, б/в, 

гарний стан, комір та манжет із песця, 46-48 

р, 6000 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Шуба із хутра чорнобурки, нова, 46-48 р., до-

вга, 2500 грн; плащ шкіряний, новий, чорний, 

довгий, 46 р., 3000 грн; пальто драпове, нове, 

темно-фіолетового кольору, 46-48 р., 600 грн. 

Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Ящики пластмасові 400х300х190, під гри-

би, фрукти, ягоди, самовивіз, 4 грн/шт., 

торг. Тел.: 0 98 4591620.

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

КУПЛЮКУПЛЮ

Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги 
серії «Литературные памятники» та видавни-
цтва «Academia». Тел.: 0 96 5252078.

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

Фотоапарат періоду СРСР та аксесуари. 
Тел.: 0 67 9687787, Валерій.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ

Бориспіль

Бригада будівельників виконує абсолютно 
усі види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; 
бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, 
покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 
68 1269208.

Будівництво приватних будинків, котеджів і 
дач під ключ з доставкою і закупкою матеріа-
лів. (Ліц. АВ №479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 
67 5056064, 0 68 1269208.

«Майстер по виклику»: будівельні роботи, 
електрик, сантехнік, двері, м/п вікна. Тел.: 0 
67 9952786, 0 63 8715695.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Втрачений Державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯД №943509, 
виданий на ім’я Кулішенко Наталії Сергіївни 
управлінням земельних ресурсів у Бориспіль-
ському р-ні 23.11.2007 р., вважати недійсним. 

Втрачений паспорт громадянина України, се-
рія СМ №918833, виданий на ім’я Бабарьова 
Сергія Васильовича Бориспільським МРВ ГУ 
МВС України в Київській обл. 23 березня 2007 
року, вважати недійсним.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для 
ванної кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа 
книжкова, 500 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 
8715695. 

Телевізор «Самсунг», робочий, гарний стан, 
ціна договірна. Тел.: 0 97 6640176.

ТВАРИНИ

Бориспіль

Козу, ціна договірна. Тел.: 099 3829247, 0 99 
5476736.

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

Тел.: 0 67 656�72�01

в м. Бориспіль
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

ПЛОЩА 10; 15 кв.м
в т.ч. меблі, Інтернет, автостоянка, 

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

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ
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кросворд Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. 1. Населення давньої держави у Населення давньої держави у 
Центральній Америці, яке діли-Центральній Америці, яке діли-
ло рік на 18 місяців по 20 днів ло рік на 18 місяців по 20 днів 
кожен і додавало 5 «нещасли-кожен і додавало 5 «нещасли-
вих» днів.вих» днів.

2. 2. Представники давньої цивілі-Представники давньої цивілі-
зації, які ділили час на «сонця» зації, які ділили час на «сонця» 
і провіщали в кінці кожного і провіщали в кінці кожного 
циклу крах людства.циклу крах людства.

3. 3. Римський імператор, який за-Римський імператор, який за-
провадив сонячний календар, провадив сонячний календар, 
пізніше названий його іменем.пізніше названий його іменем.

4. 4. Один з найдавніших календа-Один з найдавніших календа-
рів, складений відповідно до рів, складений відповідно до 
розливів Нілу.розливів Нілу.

5. 5. Як науковці називають час Як науковці називають час 
від одного Нового Місяця до від одного Нового Місяця до 
іншого? іншого? 

6. 6. Як у Давньому Римі називали Як у Давньому Римі називали 
боргові списки зі строками боргові списки зі строками 
сплати боргів?сплати боргів?

7. 7. В якому календарі за кожним В якому календарі за кожним 
місяцем 12-річного циклу закрі-місяцем 12-річного циклу закрі-
плено тварину?плено тварину?

8. 8. Як називається час від одно-Як називається час від одно-
го весняного рівнодення до го весняного рівнодення до 
іншого? іншого? 

ловоолловоо
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Зараз у світі більшість країн живуть за Григорі-Зараз у світі більшість країн живуть за Григорі-
анським календарем. У 1582 році Папа Римський анським календарем. У 1582 році Папа Римський 
Григорій ХIII запровадив літочислення, де рік три-Григорій ХIII запровадив літочислення, де рік три-
вав 365 днів – у звичайні роки і 366 – у високосні.вав 365 днів – у звичайні роки і 366 – у високосні.

В Україні Григоріанський календар почав діяти В Україні Григоріанський календар почав діяти 
за УНР. 16 лютого 1918 р. почали вважати 1 берез-за УНР. 16 лютого 1918 р. почали вважати 1 берез-
ня 1918 року.ня 1918 року.

Це цікавоЦе цікаво
• • Усі календарі були місячними, сонячними, місяч-Усі календарі були місячними, сонячними, місяч-

но-сонячними. Проміжок від одного Нового Місяця но-сонячними. Проміжок від одного Нового Місяця 
до наступного називається синодичним місяцем.  до наступного називається синодичним місяцем.  

Час від одного весняного рівнодення до іншого є Час від одного весняного рівнодення до іншого є 
тропічним роком. Земний рік триває 365 днів 5 го-тропічним роком. Земний рік триває 365 днів 5 го-
дин 48 хвилин і 46 секунд, за цей час наша планета дин 48 хвилин і 46 секунд, за цей час наша планета 
здійснює повний оберт навколо Сонця.здійснює повний оберт навколо Сонця.

• • У 45 р. до н. е. римський імператор Гай Юлій Це-У 45 р. до н. е. римський імператор Гай Юлій Це-
зар запровадив календар, який був більш-менш зар запровадив календар, який був більш-менш 
узгоджений із сонячним. Пізніше його назвали Юлі-узгоджений із сонячним. Пізніше його назвали Юлі-
анським. Він становив 365 із чвертю дні. Це при-анським. Він становив 365 із чвертю дні. Це при-
звело за 1,5 тисячі років до відставання на 10 днів.звело за 1,5 тисячі років до відставання на 10 днів.

• • Ісламський календар Хіджра веде початок з 622 Ісламський календар Хіджра веде початок з 622 
року, коли Мухаммед переселився з Мекки до Ме-року, коли Мухаммед переселився з Мекки до Ме-
дини. Рік у мусульман коротший за християнський дини. Рік у мусульман коротший за християнський 
на 10 днів.на 10 днів.

• • Юдейський календар одночасно світський та Юдейський календар одночасно світський та 
релігійний. Роки відраховують від початку створен-релігійний. Роки відраховують від початку створен-
ня Всесвіту, яке відбулося у 3761 р. до н. е. ня Всесвіту, яке відбулося у 3761 р. до н. е. 

• • Китайський (східний) календар діє у багатьох Китайський (східний) календар діє у багатьох 
країнах Азії. Об'єднав у собі 12-річний цикл, за країнах Азії. Об'єднав у собі 12-річний цикл, за 
кожним роком якого було закріплено тварину, та кожним роком якого було закріплено тварину, та 
10-річний, цикл стихій: дерево, вогонь, земля, ме-10-річний, цикл стихій: дерево, вогонь, земля, ме-
тал, вода. Складений у середині 3000 тис. до н. е.тал, вода. Складений у середині 3000 тис. до н. е.

• • Календар майя бере початок з 3113 року до Календар майя бере початок з 3113 року до 
н. е. Час вони ділили на «сонця». Життя людства три-н. е. Час вони ділили на «сонця». Життя людства три-
вало упродовж 6 циклів, кожен з яких закінчувався вало упродовж 6 циклів, кожен з яких закінчувався 
крахом людської цивілізації. До майя було знище-крахом людської цивілізації. До майя було знище-
но 4 цивілізації. Вони жили під час 5 циклу, про 6 не но 4 цивілізації. Вони жили під час 5 циклу, про 6 не 
мали відомостей, але вважали, що людству ще від-мали відомостей, але вважали, що людству ще від-
міряно 7000 тис. років.міряно 7000 тис. років.

  Всі ми бачимо, що день змінює Всі ми бачимо, що день змінює 
ніч, один місяць плине за іншим, за ніч, один місяць плине за іншим, за 
зимою прийде весна, а потім літо й зимою прийде весна, а потім літо й 
осінь. Усі ці зміни відбуваються упро-осінь. Усі ці зміни відбуваються упро-
довж тисяч років, і наші предки спо-довж тисяч років, і наші предки спо-
стерігали їх так само. Люди усвідоми-стерігали їх так само. Люди усвідоми-
ли і певну циклічність цих явищ. Щоб ли і певну циклічність цих явищ. Щоб 
якось упорядкувати плин часу, пращу-якось упорядкувати плин часу, пращу-
ри вигадали календар.ри вигадали календар.
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Щедрівки для малятКАЛЕНДАР: 
ЯК ВИМІРЮЮТЬ ЧАС

 «А В ЦІМ ДОМКУ, 
ЯК У ВІНКУ»
А в цім домку, як у вінку.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям та й на весь вечір.
А господар, як виноград,
Господинька, як калинка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям та й на весь вечір.
А діточки, як квіточки.
А за цим словом та бувай же здоров,
З сестрами, з братами, з приятелями.

«ЛАСТІВОЧКА 
ПРИЛЕТІЛА»
Ластівочка прилетіла,
Сіла собі на віконці.
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди,господарю,
Подивися на кошару:
Чи ягнички покотились.
У господині чорні брови,
У баранчика круті роги.
З тим бувайте з празником здорові!
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Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

 Чоловік-викладач, до того ж мо-
лодий, у Борисполі — майже ек-
зотика. Андрій Іванович викладає 
в «Евріці» з 2008 року, та новачки 
Центру технічної творчості диву-
ються присутності в закладі креа-
тивного вчителя. 

Виявляється, ще коли він на-
вчався у 6 класі гімназії «Перспек-
тива», відвідував гурток Мико-
ли Чубатюка. На 3-му курсі Націо-

нального університету харчових 
технологій вирішив зробити пода-
рунок дівчині. Звернувся до Ми-
коли Чубатюка з проханням до-
помогти зробити виріб у подару-
нок коханій. Це мала бути компо-
зиція у вигляді дівчини з серцем у 
руках. Однак Андрій допустив по-
милку в технологічному процесі, і 
під час обпалювання виріб розси-
пався на шматки. Неушкодженим 
залишилося тільки серце, та дівчи-
ні, яка нині є його дружиною, воно 
не дісталося: «Лежить у мене вдо-
ма», — каже Андрій. Той випадок, 
зізнається,  повернув його до гон-
чарства. Пан Микола запропону-
вав юнаку стати помічником і на-
брати гуртківців. Сьогодні «Евріка» 
посідає в житті Андрія місце «за су-
місництвом», основний дохід при-
носить інша служба — головного 
механіка аеропорту «Бориспіль». 
Зізнається, копійками, що отримує 
за роботу з дітьми, сім’ю не про-
годуєш, але дітлахів і гончарство 
кидати не збирається. «Я сам тро-
хи дитина. Тому в мене з ними гар-

ний зв'язок, отримую від роботи 
колосальне задоволення», — ка-
же чоловік. 

Виставки власної творчості вдо-
ма на полицях не організовує, 
грандіозними виробами поки не 
переймається. Стверджує: «Робіт 
можна зробити безліч. Я не маю 
хисту продавати. Тож вивести го-
нчарство на перший план у житті 
не можу. Коли їздив на курси під-
вищення кваліфікації до Білої Цер-
кви, познайомився з гончарем із 
Богуславського району. Йому влас-
ний фах приносить дохід. Я ж не 
називаю себе керамістом. Вчу ді-
тей основам, вчуся майстерності і 
сам», — розповідає Андрій.

 До речі, під час візиту на занят-
тя у майстерні Андрія Івановича 
був аншлаг: хтось прийшов упер-
ше, хтось заносив додаткові стіль-
ці з коридору. Викладача постійно 
«смикала» малеча, засипаючи за-
питаннями, а він, часом відриваю-
чись від інтерв’ю, вітався з гуртків-
цями фразою: «Заходьте, якщо ви-
стачає місця».

«ЗАХОДЬТЕ, ЯКЩО 
ВИСТАЧАЄ МІСЦЯ»

 Він молодий, красивий, 
із сучасним ставленням до 
життя. Андрій Германчук 
притягує погляди неорди-
нарною зачіскою і невиму-
шеністю. Побачивши в «Ев-
ріці» молодого викладача в 
оточенні дітей, «Вісті» по-
знайомилися з ним.

 НЕ ПРОФЕСІЯ, А ПОКЛИКАННЯ  ДЕПУТАТ НА ОКРУЗІ

Сергій КРУЧИНІН

Депутат Бориспільської місь-
кої ради Рустам Хамракулов 
поділився досвідом облашту-
вання дитячих майданчиків у 
дворах багатоповерхівок на 
своєму виборчому окрузі.

Нещодавно оновлено кілька 
зон для дитячого відпочинку й 
ігор за адресами вул.Камінсько-
го, 15 — 13 — 11 та вул. Київський 
Шлях, 27 — 31, де дитячі майдан-
чики тепер обгороджено парка-
нами з прозорої металевої сіт-
ки. При вході біля хвіртки — та-
бличка від ГФ «Сектор Безпеки», 
що нагадує про заборону паління 
та розпиття алкоголю в громад-
ських місцях, за огорожею — ла-
вочки, сміттєві урни та спортивні 
тренажери.

«Ідею я запозичив у «Країни 
Мрій». Спочатку боявся, що ді-
ти будуть на такому майданчику, 

як у клітці, але мами ідею оціни-
ли. Тепер алкаші не сидять і соба-
ки не бігають там, де граються ді-
ти. Мама спокійно відпочиває на 
лавочці і не боїться, що дитина 
вибіжить на дорогу. Ми роздали 
ключі мешканцям, на ніч майдан-
чик замикається. На сусідньому 
довелося займатися ремонтом 
— депутат Ігор Шалімов допоміг 
дошками, а облаштування зро-
били своїми силами. Ще в одно-
му дворі майданчика поки немає, 
але хочемо збудувати його, при-
бравши гаражі», — розповідає 
Р. Хамракулов.

Поряд — велике обгородже-
не футбольне поле, яке теж не-
щодавно було відремонтовано та 
підсипано. Прямо у нас на очах 
туди зайшла гуляти жінка з двома 
дітьми й трьома собаками. Тож 
від самих людей і тільки від них 
залежить, чи це буде місце для 
хлопців поганяти м’яча, чи во-
льєр для вигулу собак.

БЕЗПЕЧНЕ МІСЦЕ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

• Мала Вероніка каже, що любить виконувати вправи майже на 
всіх тренажерах, а її бабуся вдячна, що онука має можливість за-
йматися спортом.

• Андрій Германчук — перспективний викладач ЦТТ «Евріка». Його поважають діти.

• Гончар переконаний, що для дітей важливий процес творення, а не результат.
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ЯКІ ПЛАНИ 
ХОЧУТЬ ВТІЛИТИ  

МІСТЯНИ, ЩО ВВАЖА-
ЮТЬ НАЙВАЖЛИВІШИМ 

ДЛЯ СЕБЕ І ДЛЯ БОРИСПО-
ЛЯ У РОЦІ, ЩО МИНУВ, 
ПРО ЩО ЗГАДУЮТЬ «НЕ 

ЗЛИМ ТИХИМ СЛО-
ВОМ». ДІЗНАВАЛИ-

СЯ «ВІСТІ». 

З РОКУ 2017-го 
У РІК 2018-ий

Люди
 ДУМКИ ВГОЛОС

Тамара КАЛІНІЧЕНКО, 
мешканка міста, мама 
учасниці проекту «Україна 
має талант. Діти»: 

— Як водій, маю подякувати 
місцевій владі за ремонт доріг, 
принаймні тих, якими мені дово-
диться користуватися щодня, а 
також за поточний ремонт вулич-
ного освітлення і заміну електро-
опор. Як пішохід — за облашту-
вання тротуарів на вул. Толстого, 
Бежівка. Залишилося виховати 
взаємну культуру і повагу в учас-
ників дорожнього руху: і пішохо-
дів, і водіїв. Ще мені радісно спо-
стерігати за будівництвом нової 
школи. Розчаруванням року для 
мене стало два факти. Перший 
— приміщення нового спорт-
комплексу при ліцеї. Очікували 
маститий спорткомплекс, а от-
римали «теплицю». Хочеться ві-

рити, що таки з'явиться справж-
ній спортивний багатофункціо-
нальний комплекс, придатний як 
для регулярних занять, так і для 
проведення турнірів всеукраїн-
ського значення. Другий — ди-
тяча музична школа. Маючи ква-
ліфікований штат прекрасних 
педагогів, неймовірну кількість 
здобутків, талановитих учнів, за-
клад просто потерпає від неста-
чі достойних приміщень для за-
нять, не кажучи про відсутність 
гарної концертної зали. Та й ін-
струментальний фонд давно по-
требує оновлення і поповнення. 
Подібна проблема і з театром 
«Березіль». Його чудові поста-
новки варті того, щоб їх показу-
вати на великій сцені. Тож вели-
ке побажання до місцевої вла-
ди: інвестувати в дітей, в їхній 
культурний, спортивний і твор-
чий розвиток. Найбільший роз-
пач цього року — місцеве сміт-

тєзвалище. Розум відмов-
ляється сприйняти той 
факт, що всі ми — за-
ручники цієї бомби 
сповільнено дії. Але 
замовчувати цьо-
го не можна. Питан-
ня має вирішуватися 
першочергово, із бу-
дівництвом сміттєпе-
реробного заводу зво-
лікати не можна.

А завершити хочеться 
приємним спогадом — 
святкуванням Дня міста. 
Чудові виступи місцевих 
гуртів, дитячих колек-
тивів і концерт за учас-
тю Ніни Матвієнко, от-
ця Олександра, Аліси 
Петрик та інших — це 
було свято! У новому 
році я хочу побажати 
всім мешканцям лю-
бити своє місто!

«ОЧІКУВАЛИ МАСТИТИЙ 
СПОРТКОМПЛЕКС, А ОТРИМАЛИ 
«ТЕПЛИЦЮ»

Валентина УСТЬЯНЦЕВА, 
лауреат премії 
ім. П. Чубинського, 
студентка КНУ 
ім. Т. Шевченка: 

— Маючи високі бали ЗНО, ку-
пу перемог на Всеукраїнсько-
му рівні і статус лауреата премії 
ім. П. Чубинського, не могла всту-
пити до жодного вишу на бюджет 
через російське громадянство. Ко-
ли допомоги з паперовими питан-
нями на місцевому рівні вияви-
лося недостатньо, врятувала ка-
мера СТБ. Побачила, як чиновни-
ки бояться потрапити в новини, 
побувала на прийомі у міністра 
освіти і вступила на хімфак КНУ
ім. Т. Шевченка. 

Від 2018-го я чекаю пригод та 
відкриттів. Планую піти на робо-
ту, отримати права та мандрувати 
Україною. 

«КУРЙОЗ З АТБ 
У ЦЕНТРІ»

Зінаїда МАРКОВЕЦЬ, 
представниця Молодіжного
парламенту: 

— Можу відзначити асфальтуван-
ня доріг. Для мене важливим було 
відкриття спортивного комплексу 
біля НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» та 
реконструкція стадіону «Колос» зі 
штучним покриттям.

 Відкриття в центрі магазину АТБ 
— для мене найбільший курйоз. 
Найгірше — підняття тарифів. Щодо 
планів у новому році, ще не встигла 
їх набудувати.

«НОВА ШКОЛА, ЯК У США» 

«ДОСЯГНЕННЯ І ВИВЕЗЕННЯ 
ОРГАНІКИ»

Людмила ПАСЕНКО, 
заступник міського голови: 

— Я назвала б 2017-й роком освіти. Пе-
реконана: обсяг виконаної роботи — зна-
ковий для Борисполя, це міцний фунда-
мент на майбутнє. Працювали над зміц-
ненням матеріально-технічної бази кож-
ної школи. 

Відкрито садочок «Віночок», закладено 
фундамент на будівництво ДНЗ на вул. Мо-
мота. Відбулася найактивніша фаза з питань 
будівництва нової школи.

Щаслива, що Центр туризму і краєзнавства 
після міграцій по місту отримав приміщення. 
Проаналізувавши ситуацію з вечірньою шко-
лою, вирішили, що така форма навчання бу-
де актуальною у вигляді вечірніх класів на 
базі ЗОШ № 7. 

Близько 20 років говорили про те, що ліцею 
«Дизайн-освіта» необхідний спортзал. Його від-
крили. Люблю вислів Марка Твена: «Бійтеся мрі-
яти. Мрії здійснюються». Хотілося б, щоб 1-го ве-
ресня діти сіли за парти нової школи. Вона має 
стати закладом, де, за реформою Нової україн-
ської школи, будуть усі умови для здобуття про-
фільної освіти у старших класах. Бачила такі у 
США, вірю, що схожий буде у Борисполі. 

Щодо культурної сфери — на завершально-
му етапі видання фотокниги про Бориспіль і 
четвертого випуску краєзнавчого альманаху 
«Бориспільський край», присвяченого воїнам 
АТО й волонтерам. 

Вважаю, що наступний рік має стати роком 
медицини. Ми зобов’язані створити систему 
якісного медобслуговування, наблизити на-
дання медичних послуг до пацієнта. Йде робо-
та по створенню міських амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини.
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Роман ДМИТРІВ, 
голова Гірської сільради: 

— У 2017 році наше село змінювало-
ся на краще: збудували центральну пло-
щу, провели капремонт на п’яти вулицях, 
побудували тротуар на вул. Центральній, 
провели озеленення, збільшили комп-
лектацію чотирьох спортивно-дитячих 
майданчиків, встановили світлофори на 
вул. Центральній, дорожні знаки і покаж-
чики вулиць, збудували додаткове освіт-

лення. Ми підсилили технікою комуналь-
не підприємство «Горянин»: два тракто-
ри, що були закуплені для КП, довели 
свою ефективність. Скажу відверто, що 
планувалося зробити в 2017 році, реалі-
зовано. Я вдячний небайдужим представ-
никам громади, які підтримували ініціати-
ви та допомагали втілювати їх.

Досягненням вважаю запровадження 
системи вивезення органічного сміття во-
сени та навесні. КП «Горянин» не лише ви-
возило органіку, але й переробляло дрібні 
гілки за допомогою подрібнювача.

«З УКРАЇНСЬКИМ 
ПАСПОРТОМ»
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Алла ЄРМОЛОВА, головний зберігач фондів 
державного історичного музею: 

— За чотири роки проживання в Борисполі, хоча 
домівкою звикла називати місто Луганськ, погляну-
ла на район і місто по-новому. У 2017-му в Бориспо-
лі відбулися зміни для комфорту мешканців: очи-
щення озер, асфальтування, відкриття пам’ятників. 

Про мінуси. Бориспіль некомфортний у плані пе-
ресування: коли ожеледиця, сніг, злива, ходити піш-
ки незручно. Якби була розгалужена система тран-
спортного руху, якби ходили маршрутки за чітким 
розкладом, тоді б лозунг, що місто комфортне для 
проживання, був би більш логічним. Щодо дозвіл-
ля. Треба, щоб люди виходили зі своїх домівок на 
природу. Є озера, але біля них немає гарної інфра-
структури — потрібні велопарковки, майданчики 
для паркування авто, інше. Нехай вони будуть плат-

ними в межах розумного, людина має зрозуміти, що 
є де відпочити і є куди викинути сміття.

Як затятий велосипедист, хочу відзначити, що не ви-
стачає велосипедних доріжок. Якби такі з’явилися хоч 
десь, було б безпечніше і нам, і водіям автівок, які де-
коли бояться, коли бачать велосипедиста на дорозі. 

У 2018-у хочеться придбати квартиру або ділян-
ку, щоб моя родина почувалася впевнено, бо коли 
наймаєш квартиру, є відчуття, що колись тебе ви-
женуть звідси. 

«МАЛЮВАЛИ 
У САДОЧКУ»

Тетяна КУЧМІЙ, художник, 
член Спілки митців Борисполя: 

— Надумала присвятити 2017-й 
творчості для дітей. У травні отри-
мала пропозицію взяти участь у кон-
курсі на кращий проект розпису стін 
нового дитсадочка. Влітку разом із 
чоловіком Юрієм з ранку до вечора 
шість днів на тиждень розписували 
стіни. Працювали в екстремально-
му темпі.

Було запрошення головлікаря при-
красити стіни дитячого відділення ЦРЛ. 
«Поселила» на них і героїв казок мого 
дідуся. До 100-річчя від його дня на-
родження підготувала випуск книги 
«Казки діда Харитона». 

Оформляла стенди для музею під 
відкритим небом на Алеї тисячоліт-
тя, розробляла макет бориспільської 
сувенірної тарілки, працюю над диза-
йном фотокниги про Бориспіль.

Кажуть: «Хочеш насмішити Бога, 
розкажи про свої плани», — тому я 
втримаюсь...

Вікторія МАНОЛЄ, 
режисер театру-студії «RAUS»: 

— Важливо, що наш театр-студія розвива-
ється і приносить задоволення глядачам і лю-
дям, які мене оточують, з якими робимо спіль-
ну справу. Рада, що, окрім нового новорічно-
го репертуару (вистава «Аліса в країні чудес»), 
вдалося відновити «Вечори на хуторі поблизу 
Диканьки». Виносили ідеї й організували шоу 
«Міс Бориспіль», яке сподобалося містянам. 

Найгіршого відзначити не можу, нама-
гаюся уникати слова «погано». Та, що сто-
сується міста, все добре. Під БК прибрали 
смітник — це подія. Не соромно тепер наз-
вати БК культурним центром, прийти про-
вести дозвілля. У 2018-у хочемо поставити 
фестивальну виставу, яку зможемо повози-
ти і по Україні, і за кордоном, щоб вийти з 
рамок Борисполя і показати, на що здатні. 

«ФЕСТИВАЛЬ 
І БК БЕЗ СМІТНИКА»

Підготувала Ольга ОГНЯНИК

«ЗА ВЕЛОДОРІЖКИ І 
МАРШРУТКИ 
ЗА РОЗКЛАДОМ»

НОВІ ЗДОБУТКИ
«КОЛОСКА»

 Команда з хокею на 
траві «Колосок» Бориспіль-
ської ДЮСШ зустрічала ка-
толицьке Різдво у Білорусі 
на Мінськ-арені. Привезли 
подарунки від Діда Мороза 
та нагороди.

Ірина КОСТЕНКО

25 — 29 грудня у Мінську (Бі-
лорусь) проходив міжнародний 
Різдвяний турнір з хокею на тра-
ві серед дівчат 2005 — 2006 р.  н.
У змаганнях серед 18 команд бра-
ли участь дві українські — бори-
спільський «Колосок» та команда 
із Сум «Сумчаночка». Для юних хо-
кеїсток Борисполя це був перший 
турнір високого рівня. Сумчанки 
мають більший досвід участі у по-
дібних змаганнях, але бориспільці 
— достойна конкуренція.

Вихованці «Колоска» опинилися 
в одній підгрупі з командою Мін-
ська — господарями змагань. І за 
результатами спортивного проти-
стояння набрали з ними однакову 
кількість очок та м’ячів. Тож визна-
чати переможця підгрупи довело-
ся за серією булітів. Бориспіль по-
ступився, тому у фіналі «Колосок» 
змагався за третю сходинку п’єде-
сталу. Суперниками були земляч-
ки-сумчанки, яким довелося за-
довольнитися четвертим місцем. 
Перша сходинка у Росії, а друга — 
у Білорусі. Наші хокеїстки привез-
ли бронзові медалі. До Білорусі їз-
дила команда із 10 спортсменок та 
два тренери — Наталія Васюкова 
та Марина Горохова. 

Тренери зізнаються, що по-
їздка фінансувалася майже пов-
ністю за батьківські кошти. Це 
обійшлося приблизно по 3 000 
грн на дитину (за 5 днів). З місь-
кого бюджету такі змагання не 
фінансуються, а із спонсорами 
нині сутужно… 

Та бориспільський «Колосок» 
гучно заявив про себе і має нове 
запрошення до Мінська. 23 — 25 
лютого там проходитиме Міжна-
родний турнір пам’яті Володими-
ра Жмакіна. Змагатимуться хоке-
їстки 2002 — 2003 р. н.

 ЗНАЙ НАШИХ!

 БЕЗ КІНО

• За результатами змагань, 
кращим гравцем команди була 
визнана бориспілька Вікторія 
Колос. 

• Бориспільці привезли «бронзу» із Білорусі.

КІНОТЕАТР ЧЕРЕЗ СУД
Тетяна ВАСИЛЬКІВСЬКА

Приміщення міського кіноте-
атру «Європа» нині знаходить-
ся в приватних руках за дого-
вором оренди, який укладено 
у 2003 році строком на 25 ро-
ків. Тобто, до далекого 2028-го, 
згідно з договором, це примі-
щення належатиме приватному 
підприємцю. 

Однак через безвідповідаль-
ність та бездіяльність орендаря 

щодо стану єдиного  кінотеатру в 
Борисполі міська влада виріши-
ла достроково розірвати договір 
оренди через суд. Депутати місь-
кої ради мають проголосувати за 
виділення бюджетних коштів, які 
необхідні на судовий збір, щоб 
відстояти повернення у розпо-
рядження громади її власності. 
Поки в міськраді готують питан-
ня до винесення на голосуван-
ня, орендар закладу має право і 
надалі заробляти гроші на робо-
ті кінотеатру.
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 ЖИТИ УСВІДОМЛЕНО

 Психологія

КРОКІВ 
ДО СВОЄЇ 
ДИТИНИ

Батьки вже не виховують дітей, а фінансують їх. Однак від того, 
у якому психологічному кліматі зростають діти, залежить їхнє по-
дальше життя, внутрішні установки і успіх. Що варто знати дорос-
лим, щоб реабілітуватися перед власними дітьми за те, що мало 
часу приділяють своїм чадам. Важливо виробити правильну стра-
тегію впливу, якщо ваша вже не діє.

Несприйняття дитини такою, як 
вона є, бажання переробити її характер

Постійні зауваження, повчання, рекомендації — це прямий 
осуд особистості, яка формується, що негативно впливає на неї. 
Перестаньте бути невдоволеними власними дітьми через оцінки, не-
прибрану кімнату чи брудні кросівки. Сприймайте малих як подарунок 
долі, щастя, а все буденне є неважливим. Запитуйте себе: що я формую у 
дитини, засуджуючи її, а що — люблячи. 

Типові закиди: «Ти повинен мене слухати», «Це треба робити», «Я сказала, що так 
буде» — формують гарного підлеглого у майбутньому, про лідерські якості дове-
деться забути через вас.

Що робити. Позбудьтеся критики до себе та своїх нащадків, забудьте про лекції 
моралі — сучасні діти їх ігнорують. Давайте свободу дітям, безпечну для їхнього віку. 
Поводьтеся як друг — не нав’язуйте свою позицію, а озвучуйте її, підказуйте, просто 
дайте змогу дитині говорити про свої проблеми. Пам’ятайте: бунтарська поведінка 
— це нормально, такий психологічний етап становлення людини. Перестаньте ко-
мандувати і керувати. Дитина теж аналізує ваші дії, поведінку, статус.

Через порівнювання дитини з іншими, ви 
підриваєте її авторитет 

«Як добре навчається твоя подруга», «Чому такі успіхи у Микити, а ти все ніяк не 
вивчиш англійську». Меседж таких фраз: ти недостатньо хороший, я сумніваюся, чи 
люблю тебе. Результат: дитина починає сумніватися у своїх силах, проявляє агресію 
до вас і оточуючих.

Що робити. Контролюйте себе у емоціях і висловлюваннях, навіть емоційних. 
Навчіться хвалити дитину, цікавтеся її захопленнями і знайте, що наші діти всотують 
і повторюють наші гарні і погані манери поведінки. Тож виховуйте спочатку себе.

Фізичне покарання ранить найбільше
Ляпас, штовхання, удар — це неприпустима поведінка з боку дорослих. Використо-

вуючи її, ви даєте зрозуміти дитині, що безсилі, безпорадні й жорстокі. Найгірше, як-
що ви виправдовуєте власну ганебну поведінку поганим настроєм.

Що робити. Переглянути принципи власної поведінки, свої реакції. Вибачитися, 
якщо такі випадки траплялися. І ніколи не допускати рукоприкладства. Фізичне по-
карання породжує прірву між вами, у старості ви відчуєте усю зневагу і образу від та-
ких ваших витівок сьогодні. 

Образа на батьків
Дитина сприймає брак явної любові до неї і уваги як потужний стрес, 

чи не найбільший після фізичного покарання. Пізніше підліток не змо-
же полюбити себе й компенсуватиме відсутність теплих почуттів за 

рахунок оточуючих, що призводитиме до розчарування у доросло-
му житті.

Що робити. Попросіть пробачення у дітей за власне невігластво 
у педагогічній справі. Відверто поговоріть про те, що ви далеко не 
ідеальні, тому каєтеся, що припускаєтеся помилок, але готові вчити-
ся, змінюватися і сподіваєтеся на підтримку власної дитини. Зробіть 

крок назустріч. Любити ніколи не пізно.

Надмірна опіка призводить до невизначеності 
у поведінці підлітка і безхарактерності у 

майбутньому
Відома ситуація, коли дорослий чоловік, що уже має власну родину, продовжує слу-

хати маму, бо йому не вистачає рішучості та мужності. Чому? Бо батьки у дитинстві 
не заклали йому цих якостей, натомість усе вирішували за нього: як бути, що робити.

Що робити. Перестаньте контролювати і перевіряти кожен крок підлітка. Однією 
з особливостей підліткового віку є потреба у ризику, часом невиправданому — так 
проявляється бажання самостверджуватися. Варто довіряти майже дорослим дітям, 
ризикуйте разом. Згодом відпустіть своїх дітей у доросле самостійне життя. Це стосу-
ється більше матерів та синів. Матусі, буває, залюблюють синів, а ця надмірна любов - 
прив’язаність не дає сформуватися їм як чоловікам у психологічному аспекті.

5
 Виховання у нинішньому 

суспільстві відійшло на ос-
танній план — батьки пере-
ймаються питаннями вижи-
вання, а школа все менше 
бере на себе роль виховате-
ля. Часу на задушевні роз-
мови у батьків та вчителів з 
дітьми не лишається. Якими 
виростуть наші діти, що їх 
хвилює сьогодні і як заклас-
ти їм добру програму. 

ГАЛИНА ТЮТЮННИК,
практикуючий психолог, 
психотерапевт з Борисполя
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Д
чи

ж

ДО РЕЧІ
Психологами доведено, що з 

14-річного віку діти остаточно по-
чинають нехтувати батьківськими по-

радами, бо перестають сприймати їх як 
авторитет. Нині на Заході модно обира-

ти для підлітків впливових тренерів, учи-
телів-наставників, щоб уникнути згубного 

впливу на дитину з боку вулиці. Така за-
міна батьківського авторитету на вчи-
тельський є нормальною, пізніше ді-

ти повертаються психологічно «у 
сім’ю», коли мине криза під-

літкового віку.
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БУДЬТЕ «СКУЛЬПТОРАМИ»
Якою буде програма вашого чада, залежить 

від програміста,тобто її батьків.
• Розповідайте дітям, якими ви були, коли вам бу-

ло стільки років, як вашій дитині сьогодні. Це збли-
зить вас і дасть зрозуміти, що усі неідеальні, кожен 
має право на помилки та досягнення.

• Озвучуйте дитині перспективні варіанти роз-
витку її життєвого шляху: «Закінчиш школу і поїдеш 
навчатися у омріяний виш», «Ти такий цікавий спів-
розмовник, що сподобаєшся будь-якій дівчині», «У 
тебе все вийде, я вірю в тебе».

• Допоможіть скласти карту бажань. 

• Підсовуйте для прочитання правильні книги. 
Коли не діє, вмикайте аудіозаписи психологічного 
характеру — слухайте самі й зацікавлюйте підліт-
ка. Розвивайтеся і мрійте разом.

• Ніколи не іронізуйте над бажаннями і вподо-
баннями дитини. 

• Будьте оптимістами. Усі зміни, що відбуваються 
з дитиною у процесі дорослішання у духовному та 
фізичному плані, сприймаються нею критично, з 
острахом. Якщо ви застряєте на аналізі таких про-
блем, то ситуація вдома нагадуватиме виробничу 
нараду. Навчіться розслаблятися у родинному колі.

Важливо: Скільки гідності, любові до світу і людей ви заклали дитині, стільки турботи ви тримаєте у 
відповідь, такою буде здатність сина чи доньки бути щасливою й дарувати щастя іншим.

1

«Найкраще, що ми можемо дати нашим дітям, — 
це навчити їх любити себе»

Луїза Хей
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Традиції

 Канун старого Нового року 13 січня має назви: Щедрий 
вечір, Василів вечір чи Меланчин. І хоча надворі 2018 рік, але 
популярність старого Нового року не зменшується, як і обря-
довість, пов’язана з ним. Добре, що живі традиції предків.

Перехід від старого року до но-
вого був через обряд Маланки — 
це карнавал 13 січня з переодяган-
ням і масками відображає світо-
гляд наших предків. Обов'язковими 
учасниками дійства має стати Коза 
або Меланка — символ родючості 
та врожаю. У її образі постає найве-
селіший хлопець на селі, який умів 
«коники» викидати. Є парубоча ря-
жена Меланка і дівоча. Їхня функція 
однакова: вітати з Новим роком, ве-
селитися, «валяти дурня». Уже пізно 
вночі вертепи часто об’єднувалися, 
хлопці та дівчата ходили разом, там 
і знайомилися.

Так, з настанням темряви 13 січня 
ряжена компанія молоді (були там 
«цигани», «євреї», «батюшки» тощо) 

виходила на «промисел». Ходили з 
піснями та жартами від хати до хати 
по селу і балагурили — «допомага-
ли» по господарству і наводили в бу-
динках «лад». Щоб «вгамувати» гос-
тей, голова сімейства мав їх добре 
пригостити і напоїти (недарма ж ве-
чір називається «щедрий»). Гуляння 
повинні супроводжуватися пісня-
ми-щедрівками — побажаннями до-
брого врожаю і достатку господарям 
у новому році. Народний вертеп мав 
сценарій і був пронизаний символіз-
мом. За веселощами учасники пам’я-
тали, що скоро весна, а з нею і робо-
та на полі, тож намагалися вдосталь 
навеселитися, відпочити душею. Ще-
дрування — народний звичай, шано-
ваний донині, але спрощений.

• Веселилися. Вважалося, що на Новийрік до осе-
лі приходить Доля людини і стежили, щоб «злий» не 
зашкодив їй. Тому викупляли те, що «пропало», та ні-
чого не давали і не позичали (окрім вертепу та по-
сівальникам). Всі намагалися бути радісними, весе-

лими і добродушними. Уникали сварок і мирились, 
адже як зустрінеш Новий рік, так його і проживеш!

Також цього дня прийнято обходити сад і сту-
кати сокирою по стовбуру тих дерев, які не дають 
врожаю з погрозою зрубати їх. Кажуть, вони чують. 

ПОРА КОЗУ ВОДИТИ

• Святий Василь є покровителем неодружених дівчат і парубків. Тому з 13 січня на 14 ті молоді осо-
би, які мріяли про велике кохання, просили у Василя світлих почуттів у щирій молитві.  Ніч перед Василем 
називали чародійною, вірили, що відкриваються небеса й усі прохання, звернені до Всевишнього, будуть 
почуті. Така ніч — одна із небагатьох у році, наповнена обрядовістю, чарами і містикою та щедротами.

• Історія свята. У язичницькі часи Новий 
рік відзначався на Русі 22 березня — у день 
весняного рівнодення, і пов’язано це було із 
землеробським циклом. Із прийняттям хри-
стиянства на Русі візантійський календар 
почав витісняти старий, і тоді уже Новий рік 
починався 1 вересня. Тривалий час ще збе-
рігався різнобій, і в деяких місцях Новий рік 
продовжували відзначати навесні. Тільки 
наприкінці XV століття на Русі офіційно ви-
значили початок Нового року — 1 вересня. 

У 1699 р. за наказом Петра I Новий рік 
був перенесений на 1 січня за старим сти-
лем, тобто на 14 січня за новим стилем. Піс-
ля революції в 1918 р. більшовики «скасу-
вали» ще 13 днів у році, які становили різ-
ницю між нашим літочисленням та євро-
пейським. Так утворилися два святкування 
Нового року — за новим і старим стилем. 

• Сію-вію, засіваю… 14 січня хри-
стияни вшановували найменування 
Христа іменем Ісус (що слід було ро-
бити на 8 день від народження дити-
ни) та Св. Василя Великого архієпис-
копа Кесарії Каппадокійської (IV ст.), 
якого вважали покровителем зем-
леробства. Тому основною обрядо-
дією цього дня було засівання осель 
збіжжям із особливими примовлян-
нями-побажаннями.

«Вставай, сину, годі спати, пора 
йти посівати! Спочатку посієш до-
ма, а тоді й до людей підеш!» — так 
казали батьки синам рано вранці у 
день Василя.

Сіяти жито й бажати добра 14 
січня — привілей молодих хлоп-
ців та чоловіків. Старі люди й жін-
ки цього дня у чужі хати не ходили 
— погана прикмета. 

Із самого ранку 14 січня хлопці 
(дівчата не засівали) набирали ки-

шені зерна (жито, пшеницю, овес, а 
коли й гречку) й, дочекавшись закін-
чення ранкової церковної відправи, 
починали засівати. Спочатку влас-
ну домівку, потім у хрещених бать-
ків, родичів, знайомих і сусідів: «Ой 
роди, Боже, жито - пшеницю, всяку 
пашницю! Добридень! Будьте здо-
рові. З Новим роком та Василем! На 
щастя, на здоров'я, на Новий рік!». 
Господар щедро винагороджував 
перших засівальників гостинцями й 
грішми. Ходили інколи і цілі ватаги з 
козою та вертепом. Годилося у цей 
день віншувати Василів. А, загалом, 
це свято проводили благоговійно 
з церковними або домашніми мо-
литвами з проханнями на цілий рік. 

— Сьогодні із українцями, росія-
нами та білорусами Старий Новий 
рік також відзначають казахи, грузи-
ни, македонці, серби, чорногорці і 
мешканці деяких районів Швейцарії.

 • «Щедрий вечір» — це святко-
вий стіл (готували безліч страв, 

різноманітних і ситних, бо 
чим багатший стіл, то щедрі-

шим буде наступний рік. 
Головною стравою, як і на 
Різдво, була «щедра» кутя. 
У неї потрібно додати ро-
дзинки, мед, сухофрук-
ти. На новорічному столі 

неодмінно були страви зі 
свинини, бо ця тварина вва-

жалося символом родючос-
ті й достатку. Були на столі, як 

символи благополуччя, вироби з 
тіста: вареники, млинці, калачі й па-

ляниці. Був узвар, сало, пампушки, часник 
від злої сили й горілочка — щонайменше 12 страв. Українці перед часту-
ванням дякували Богу, що діждали свята й просили наступних свят діж-
датися у здоров’ї та любові. Потім прохання закріплювали чаркуванням. 
За українською традицією, батько родини мав ховатися від дітей за го-
рою пиріжків як символом багатства.

«Ой роди, Боже, жито — пшеницю, всяку пашницю! Будьте здорові. З 
Новим роком та Василем!»

Традиція відзначати старий Новий рік у ніч із 13 на 14 січня вини-
кла в Україні після 1918 року, коли було введено нове літочислен-
ня. Колись цей день припадав на 1 січня і називався днем Василя, 
тепер це 14 січня.

• Дівки-чарівниці. Для дівчат день Василя був важ-
ливим, вважали, що ворожіння у переддень збува-
ються. Гадали так, як і на інші свята передноворічно-
го і різдвяного циклу.

• Наприклад, лягаючи спати, кладуть під подушку 
гребінець і подумки примовляють: «Сужений-ряже-
ний, розчеши мені волосся!». Дівчина мала налашту-
ватися на магічний обряд і тоді, вважалося, їй мав на-
снитися майбутній чоловік.

• Ставили біля ліжка блюдце з водою, а зверху кла-
ли паличку, як місточок, і промовляли: «Ряжений - су-
жений, переведи через місток. З ким вінчатися, з тим 
за руки триматися». 

• У ніч перед Василем дівки наосліп витягували 
дровину. Якщо рівна і довга — гарна жіноча доля 

чекає дівку. Якщо крива — то ні. Тоді ті, кому не 
пощастило, просили Василя помилувати від по-
ганого жениха. 

• Щоб дізнатися, хто у дівку закоханий, вона писала 
на папірцях імена хлопців й клала під подушку, а на 
ранок, ледь прокинувшись, слід витягнути один папі-
рець, прочитати й дізнатися.

• Якщо хочете знати відповіді на питання, що хви-
люють, то у Святий вечір візьміть книгу, бажано кла-
сику, й озвучте питання. Потім назвіть сторінку, ря-
док і кількість речень. Прочитайте. Сприймайте «від-
повідь» як підказку в реальному житті.

• Щоб дізнатися ім’я майбутнього чоловіка, слід по-
гукати у Святий вечір якогось незнайомого чоловіка 
чи хлопця й запитати, як його звуть.

• 14 січня першим на поріг хати мав ступити молодий здо-
ровий чоловік чи юнак, щоб щастило господарям увесь рік. Підготувала Ольга ІВАНОВА.
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ОВНИ. Тиждень обі-
цяє багато перемог, але 
за умови, якщо за них до-

бряче поборотися. Тож будьте го-
тові до серйозного поєдинку. 

ТЕЛЬЦІ. Настав час 
підкорювати гори й бо-
ротися за своє міс-

це під сонцем. Довіртеся інтуї-
ції і йдіть вперед, не звертаючи 
зі шляху. Інакше будете покарані 
депресією.

БЛИЗНЯТА. Розпоч-
нете діяти з вогником! 
Залиште позаду всі кло-

поти і почніть усе із чистого арку-
ша! У більшості ваших історій буде 
щасливий фінал.

РАКИ. Обережно, ри-
зикуєте по вуха закоха-
тися. А ще вам не уник-

нути чудового відпочинку, безлічі 
нових приємних знайомств. 

ЛЕВИ. Десь поруч 
птах фортуни, лишилося 
тільки впіймати його. На 

любовному фронті все буде ста-
більно добре. Навчіться чекати, 
вам це необхідно.

ДІВИ. Вам просто всі 
заздритимуть! Усе на-
стільки вдало складеть-

ся, що здаватиметься, що це все 
— сон. Але ні, це цілком реально. 
Насолоджуйтеся, закохуйтеся й 
не бійтеся говорити правду!

ТЕРЕЗИ. Вам варто 
повчитися стримувати 
свої емоції, і це стосуєть-

ся не тільки конфліктних випад-
ків, а й витримки у стосунках. 

СКОРПІОНИ. Якщо 
хочете досягти вершин, 
єдина порада — це мак-

симум праці і мінімум відпочинку. 
Працюйте над стосунками. Ніхто 
не каже, що буде легко.

СТРІЛЬЦІ. Новий рік 
підніс вам щастя на та-
рілочці. У меню можна 

розгледіти нове кохання, більше 
талану та неочікуваний прибуток. 
Хіба такі сюрпризи не відмінний 
старт у новому році?

КОЗОРОГИ. Це час 
спритності! Хай би скіль-
ки цей підступний тиж-

день приніс неочікуваних випро-
бувань, ви обов’язково впораєтеся. 

В ОДОЛ І Ї .  Сумува-
ти точно не доведеться. 
Фортуна на вашому боці, 

а отже, круті зміни не за горами! 
Не оглядайтеся на старі стосун-
ки, тиждень сповнений новими 
враженнями.

РИБИ. Ви просто ку-
патиметеся в успіхові! 
Вас понесе абсолютно 

новою течією, де виявиться без-
ліч шансів для нових стосунків та 
кар’єрного зростання.

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 15 — 21 СІЧНЯ

 ПІСЛЯ СВЯТ

Ірина КОСТЕНКО

На зеленій зоні перед входом до примі-
щення виконавчого комітету Бориспільської 
міської ради з’явилася молоденька ялин-
ка. Дерево посадили перед Новорічними 
святами.

Перший заступник Бориспільського міського 
голови Микола Корнійчук зауважив, що років 
через 10 воно може стати головною ялинкою 
міста і розповів «Вістям» про ідею.

Виявляється, у Борисполя склалися парт-
нерські стосунки із ТОВ «ЄВА», розташованим 
у с. Віта Поштова, що спеціалізується на виро-
щуванні саджанців. Тут Бориспіль купує де-
коративні дерева для Книшового меморіаль-

но-паркового комплексу та для інших куточків 
міста. Так перед святами із ТОВ «ЄВА» повідо-
мили, що хочуть зробити Борисполю подару-
нок — ялинку. Дерево доставили на евакуато-
рі, оснащеному стрілою. Ялинка із потужною 
закритою кореневою системою вирощувалася 
за спецтехнологією, що гарантує приживання 
на новому місці. Було прийнято рішення виса-
дити її у землю. 

У міськраді кажуть, що це не звичайне де-
рево — ялинка американська колюча, сорту 
Фетальберт. Струнка, рівненька, висотою 4,5 
м. Якщо купувати таку, то вартість дерева ся-
гає 45 тис. грн. Головною святковою ялинкою 
подарунок стати не зможе, адже розташова-
не дерево у зеленій зоні. Хоча над цим влада 
буде думати. 

БОРИСПОЛЮ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЯЛИНКУ УКРАЛИ ЯГНЯ
Інна КРИНИЧНА

Різдвяна шопка із сюжетом народження Ісуса Хри-
ста стала популярним місцем для фотографування 
на Європейській площі Борисполя. Однак невідомі 
поцупили елемент декору.

 Про це повідомив міський голова Анатолій Федорчук. 
За його словами, під час новорічних гулянь із шопки бу-
ло викрадено ягня. «Це не настільки велика фінансова 
втрата, — зазначив очільник міста, коментуючи подію. 
— Однак купити ягня важко, бо композиція продавала-
ся у комплекті. Боляче усвідомлювати, що одні старають-
ся зробити для міста щось хороше, а знаходяться ванда-
ли, яким власні примхи важливіші за потреби громади.» 

P.S. Нині місце ягняти у шопці зайняло біленьке телят-
ко. На щастя, це не суперечить Біблійному сюжету.


