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 ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПРОЕКТ  ПОВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

МАРШРУТ ШВИДКІСНОЇ ЕЛЕКТРИЧКИ 
ВІД АЕРОПОРТУ ЧЕРЕЗ БОРИСПІЛЬ

Оксана КОБЗАР

Оскільки термін початку реалі-
зації проекту має стартувати на по-
чатку червня цього року, то Бори-
спільська міська влада  поквапи-
лася зустрітися із представниками 
ПАТ «Укрзалізниця», щоб обгово-
рити питання зупинки швидкісного 
потяга на території міста з метою 
зручності нового проекту для бо-
риспільців та мешканців  району.

Конструктивний діалог. Факт 
успішної робочої зустрічі «Вістям» 
підтвердив перший заступник 
міського голови Микола Корній-
чук. «12 березня відбулася робоча 
зустріч мера Борисполя Анатолія 
Федорчука з делегацією Півден-
но-Західної залізниці у складі 8 чо-
ловік на чолі з начальником. Про-
хання, на якому наполягає місь-
ка влада, — це внести у маршрут 
електрички зупинку в межах мі-
ста, щоб не доводилося містянам 
їхати в аеропорт скористатися но-
вим потягом», — розповідає Мико-
ла Петрович. 

За його словами, офіційний Бо-
риспіль вважає, що така зупинка 
можлива за будівельним супер-
маркетом «Нова лінія», де пере-
тинаються дороги від аеропор-
ту та у напрямку столиці: там має 
бути міст і зручна транспортна 
розв’язка для під’їзду громадсько-

го транспорту з Борисполя. «Зараз 
є маршрут автобуса до «Нової лі-
нії», можна буде подовжити його 
до зупинки потягу. Коли наші ви-
моги будуть враховані, то місто го-
тове розробити проект автостан-
ції поблизу запланованої зупинки 
і реалізувати його за кошти місь-
кого бюджету. Новий тротуар до 
«Нової лінії» місто реалізує в цьо-
му році», — ділиться планами Ми-
кола Корнійчук. 

Результати перемовин співроз-
мовник оцінює оптимістично, бо, 
каже, гості з розумінням поста-
вилися до вимог міської влади й 
«взяли їх на олівець» у технічному 
плані щодо зупинки, яка раніше 
не передбачалася. Є усі підстави 
сподіватися, що така зупинка буде 
внесена у проект і реалізована до 
листопада цього року.

Деталі проекту. Від терміналу Д 
аеропорту, пересікаючи трасу че-
рез побудовану повітряну колію, 

експрес має з’єднатися із існую-
чою залізничною дорогою і руха-
тися у напрямку столиці — через 
станції «Видубичі», «Дарницю» до 
«Залізничного вокзалу». Планува-
лося, що ця наполовину нова гіл-
ка йтиме нинішньою залізничною 
колією до Борисполя, звідки бу-
де прокладена окрема дорога до 
терміналів аеропорту. Очікується, 
що швидкісна електричка долати-
ме відстань від вокзалу «Київ—Па-
сажирський» до аеропорту «Бори-
спіль» приблизно за 41 хв. Попе-
редня вартість квитка — 100 грн.

Передбачається, що швидкіс-
ний експрес  зможе перевозити не 
менше 2,67 млн пасажирів на рік, а 
реалізація проекту значно розван-
тажить дорожню інфраструктуру 
і має завершитися, за планом,  до 
листопада 2018 року.

Урядовці констатують, що річ-
ний пасажиропотік найбільшого 
аеропорту України — 7—8 мільйо-
нів людей, а  сьогодні пасажири не 

мають зручного способу дістатися 
з аеропорту до столиці і навпаки.

До теми. За розрахунками «Укр-
залізниці», загальний обсяг інвести-
цій у проект становитиме 600—800 
млн грн. У доларовому еквіваленті 
це більш ніж у 10 разів дешевше за 
сумнозвісний проект «Повітряний 
експрес», який розглядався у 2012—
2013 роках і став провальним.

Тому, повідомляють інтер-
нет-видання, нині українські си-
ловики проводять досудове слід-
ство у кримінальному проваджен-
ні за фактом розкрадання 81 млн 
грн держпідприємства «Повітря-
ний експрес», отриманих держа-
вою за кредитним договором від 
Експортно-імпортного банку Ки-
таю. Ці кошти надавались Україні 
китайськими партнерами для бу-
дівництва залізничного пасажир-
ського сполучення Міжнародно-
го аеропорту «Бориспіль» з містом 
Києвом.

 Кабінет Міністрів під-
тримав розроблений ПАТ 
«Укрзалізниця» проект бу-
дівництва швидкісної лінії 
залізничного сполучення з 
ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль».  Які зиски ма-
тиме місто Бориспіль від 
нового проекту?

ОЛЕНА, пенсіонер: 

— Проживаю на вул. Головато-
го. Депутат округу Сергій Пасько. 
У випадках звернень мешканців, 
про які мені відомо, він допомагав. 
Сказати, чи достатньо він робить, 
я не можу. Для оцінки його робо-
ти потрібно знати, скільки коштів 
виділяють на округ, як він реагує 
на усі питання, які цікавлять меш-
канців округу. 

ЛАРИСА, пенсіонер: 

— Депутата округу (Шевченка, 6а) 
знаю — це Михайло Шкоруп. Його 
роботою задоволена. Він допомагав 
із встановленням лічильника на те-
пло, щоб пришвидшити процес. Ма-
ємо дитячі майданчики, які ми фар-
бували разом з дітьми. Якраз із при-
дбанням фарб і всього необхідного 
нам допоміг депутат. Головне, про-
являти ініціативу самим мешканцям.  

ЄВГЕН, архітектор: 

— Депутат мого округу на вул. 
Либідській — В’ячеслав Деркач. 
Працює гарно, мінусів не бачу, 
тільки плюси. Він же не буде під-
мітати вулиці чи прибирати сміт-
тя у під’їзді. Це треба робити усім 
разом. На якому окрузі бориспіль-
ці не байдужі, то там і депутати до-
помагають у вирішенні проблем, 
чим можуть.

ТЕТЯНА, журналіст: 

— Наш депутат — Олег Верес, 
вул. Дем’яна Кошмана, 5. Він моло-
дець, 3 березня, коли замело вули-
цю, то посприяв, щоб її оперативно 
розчистили. Верес ніколи не від-
мовить, якщо потрібна допомога. 
Мені подобається, що він вирішує 
проблеми всіх, хто до нього звер-
неться, і тримає питання на кон-
тролі до повного його вирішення. 

ТЕТЯНА, перукар: 

— Мешкаю на вул. Кошового. Ок-
ругом опікується В’ячеслав Деркач. 
Він багато для нас зробив. Нещодав-
но на окрузі облаштували міні-парк, 
алейки виклали плиткою. Ми його 
інколи викликаємо, якщо у нас щось 
трапляється. Його роботу я оцінюю 
на «добре». Вважаю, що депутати і 
чиновники мають звітувати перед 
громадою про свою роботу.

«Вісті» запитали у перехожих, чи знають вони депутата 
свого округу і як працюють обранці з виборцями? 
Половина із опитаних мешканців не знають прізвища 
свого депутата, тому їм нічого було сказати і вони 
відмовлялися від діалогу та фото. 

Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«КОЛИ ІНІЦІАТИВУ ПРОЯВЛЯЮТЬ 
МЕШКАНЦІ, ТО Й ДЕПУТАТИ РЕАГУЮТЬ»

У КІНОТЕАТРІ 
«ЄВРОПА» ЩЕ 
СТАРЕ КІНО

Оксана ПАВЛЕНКО

Будівля кінотеатру «Європа», 
що в центрі міста, досі перебу-
ває в оренді у підприємця, з 
яким міська влада давно обіця-
ла розірвати договір через суд. 
Чи зрушилася справа з місця?

Як повідомили у виконавчому 
комітеті Бориспільської міської ра-
ди, зараз з їхньої ініціативи пода-
но позов до Господарського суду 
України щодо розірвання позову 
з недобросовісним орендарем. За 
словами першого заступника місь-
кого голови Миколи Корнійчука, 
рішення суду буде винесено після 
розгляду справи, прогнозовано, не 
раніше, ніж через 2—3 місяці.

Далі у планах, як запевнили 
у міськраді, зробити з нині за-
недбаного приміщення кінотеа-
тру зразковий комунальний за-
клад, що стане окрасою центру 
міста: мають розробити проект 
капітального ремонту кінотеатру 
й реалізувати його за кошти місь-
кого бюджету. Точного терміну 
оновлення «Європи» міські уряд-
ники не називають, прогнозують 
— до кінця нинішнього року. Про 
попередню суму витрат на кіноте-
атр теж, кажуть у міськраді, гово-
рити поки зарано. 

• Офіційний Бориспіль просить ПАТ «Укрзалізниця» внести в уже оприлюднений маршрут зупинку в 
межах міста для зручності містян.
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 КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

ТИХЕ РЕЙДЕРСТВО ПРОТИ 
«SAVE YOUR LOCALS»

Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора

У 2017 році в Борисполі було лік-
відовано вечірню школу, яка роз-
ташовувалася у приміщенні ко-
лишньої 2-ої школи та  колишньо-
го міжшкільного комбінату (замість 
неї створено вечірні класи при 
школі №7). Тепер там розміщено 
Бориспільський міський центр ту-
ризму та краєзнавства учнівської 
молоді. З 1990 року на цій великій, 
поки що зеленій території існує 
приватний сусід — художня май-
стерня «Пепса», яку добре знають 
у місті і послугами якої користу-
ються міські підприємства, закла-
ди освіти, художники.

Важлива «Пепса»
Крім виробничої діяльності, «Пе-

пса» завжди була осередком — 
єдиним у місті — альтернативної 
неофіційної культури. Тут на дру-

гому поверсі розміщено і єдину в 
Борисполі (на 60 тисяч населення!) 
галерею, в якій регулярно прохо-
дять різні художні виставки. Музи-
канти народні, естрадні і рок-музи-
канти, художники, керамісти, фото-
графи, — усі творчі люди завжди 
гуртувалися у майстерні та навко-
ло її керівника — Володимира Че-
кулая, відомого як Пепс. Двері за-
кладу завжди були відчинені для 

всіх людей доброї волі. І ось тепер 
у майстерні почалися проблеми — 
ворота з боку вул. С. Криворучен-
ка, через які приїздили замовники 
до майстерні, тепер зачинені. Офі-
ційно таке рішення нібито було 
прийнято в інтересах дітей. Але як 
же бути з майстернею — з приват-
ною власністю, якій таким чином 
заважають проводити нормальну 
і законну діяльність? 

Зберегти майстерню
Якщо згадати закордонний дос-

від (його необхідно згадати), то в 
них є лозунг «save your locals», що 
закликає, у вузькому значенні, під-
тримувати місцевий малий біз-
нес (напр., приватні крамнички) у 
справі виживання поряд з бізне-
сом корпорацій та супермаркетів, 
а в ширшому значенні — зберігати 

щось унікальне і неповторне, що є 
в твоєму місті, селі.  

Так склалася ситуація, що «Пеп-
су», за словами власника майстер-
ні Володимира Чекулая,  фактично 
«виживають», на нього, вважає під-
приємець, у такий спосіб чиниться 
психологічний тиск — каже, місце-
ва влада створила перепони в йо-
го праці.

Картина буде повнішою, якщо 
додати, що в минулому неодно-
разово були спроби звести на цій 
землі, яка сьогодні відноситься до 
управління освіти, багатоповерхів-
ки і ця територія є однією з «точок 
ризику» проектів сумнозвісного 
зонінгу, який ніяк не доопрацюють  
і не затвердять. Стосовно збере-
ження в майбутньому вже створе-
ного «Пепсою» природного парку 
на леваді за майстернею є питання: 
чи вціліє він з новим зонінгом та 
господарюванням. Те ж саме стосу-
ється меж огорожі ділянки та пла-
нів побудови мистецького центру 
на місці розваленої минулого року 
«шевченківської» хати. Тема не ви-
носилася на широке обговорення. 

Крім того, існує думка, що розви-
нене позашкілля Борисполя потре-
бує і заслуговує відповідних умов 
нового масштабного позашкільно-
го центру, кращого місця для якого 
годі й шукати. Міський голова нео-
дноразово запевняв: «Поки я тут, ба-
гатоповерхівок на цій землі не буде». 
А що ж буде і хто це має вирішувати? 
Питання не перший рік без офіційної 
відповіді, на жаль. Тому серед гро-
мадян є різні судження щодо цієї те-
риторії, мовляв, відбувається «тихе 
рейдерство». А спростувати підоз-
ри, виявляється, немає кому.

 Міська територія, де 
розміщена художня май-
стерня «Пепса»,  регу-
лярно привертає увагу 
громадськості через не-
визначеність її подальшої 
долі. Восени там обмежено 
заїзд приватного автотран-
спорту. Факт породив кон-
флікт і домисли. «Вісті» ви-
вчали тему.

«Я не хочу «урвати землі», а хо-
чу використати право громадя-
нина і приватизувати 10 соток, 
на яких стоїть моя майстерня».

«Можна витрачати життя на бо-
ротьбу. Але коли працювати? Я не 
революціонер. Я йду і говорю — 
але люди опускають очі. Я кажу 
— моє право громадянина по-
рушено. Леонтій Сандуляк гово-

рить, що «не той раб, хто в кай-
данах, а той, кому кайдани не му-
ляють». Питання — хто ми такі є в 
цій державі?

Наприкінці 80-х державна май-
стерня, в якій я працював, розва-
лилася. У мене було двоє малих ді-
тей, я вже хотів їхати на заробітки, 
але залишився, знайшов це примі-
щення, яке продавали «в аварійно-
му стані» — так було в оголошенні. 
Був 1990-й рік. Пішов я до тієї вла-
ди — я був музикантом, знайшов 
гроші, заплатив, купив. У 90-і схем 
не було таких, як зараз. 

Це була закинута хатка, подіб-
на до тої, що недавно розвалили. 
Ми її відновили, добудували, поча-
ли працювати. Цікаво, що на цьо-
му місці, де зараз стоїть мій стіл, я 
у 1963 році сидів за партою в тре-
тьому класі. 

Земля під майстернею закріпле-
на, я маю право власності, я платив 
податки за землю. Але потім поча-
ли міняти закони. Нормальна вла-
да, щоб мотивувати громаду, має 
бути зацікавлена допомогти лю-

дям, які тут живуть, бо робота йде, 
територія доглянута, то хай люди-
на працює. А мене порівнюють із 
жуліками. Як трапилося, що в нас 
люди окремо, а влада — окремо? 
Он під парканом лежить алкоголік 
— то «поганий», каже влада. А чо-
му він таким став, звідки ця його 
зневіра? Хто в Україні джерело вла-
ди? Ото джерело влади під парка-
ном лежить! 

Люди зневірені — відібрати 
власність можна в будь-кого. Сьо-
годні це хочуть зробити зі мною. 
Працююча людина довіряє владі, 
довіряє гарантам своїх прав, запи-
саних у Конституції. Я плачу подат-
ки, даю роботу іншим. Гарант — 
президент, міський голова, яких 
для цього обрано. Я не хочу «урва-
ти землі», а хочу використати пра-
во громадянина і приватизувати 10 
соток, на яких стоїть моя майстер-
ня. Я йду до міської ради, там ме-
ні кажуть: «Ви — шанована люди-
на». Де ж я шанована людина, коли 
зі мною таке роблять, прикриваю-
чись дітками?»

«Ворота зачинили задля без-
пеки дітей».

«Ми хочемо мирно співіснувати. 
Нам віддали територію і приміщен-
ня для господарювання. Крім нас, 
тут ще гуртки БДЮТ, є танці, світлицю 
відкрили, міні-спортзал побудували 
— насиченість людьми збільшилася. 

Ми, як дитячий позашкільний 
заклад, є заручниками обставин: 
є дитячий заклад, якому передали 
землю і будівлю для господарюван-
ня. Ми не є власниками, це земля 
громади, це не наші будівлі. Ми — 
комунальний заклад. Абсурдність 
ситуації в тому, що дві будівлі на 
території є приватною власністю 

( крім «Пепси», стоїть багато років 
зачинена будівля, яку свого часу 
за 1500 грн придбав колишній ди-
ректор комбінату — ред.). Хто ство-
рив цю ситуацію? Не ми. Як оце ро-
зібрати тепер?

Ворота зачинили з метою без-
пеки дітей. Звичайно, Володимиру 
Григоровичу некомфортно, бо йо-
му треба, щоб до нього заїжджали 
машини. Ми йому ключ дали — але 
йому незручно бігати відчиняти. 

Якщо, не дай Бог, щось трапля-
ється на подвір’ї, то відповідає ке-
рівник закладу — я. Але господа-
рювати, заїжджати хочуть всі. Я не 
погоджуюсь. Треба зробити доку-
мент, відкрити ці ворота і сказати — 
за все, що відбувається на подвір’ї, 
відповідають однаковою мірою всі 
приватники, орендарі, і я в тому 
числі. У дворі немає освітлення те-
риторії! Двір не пристосований для 
такої кількості машин — зараз ба-
гато гуртків і майже всі батьки при-
возять дітей на машинах.

Я написала листа в управління 
освіти, він потрапив і до міської ра-
ди —  вирішується питання, щоб 
зробити парковку, відгородити при 
заїзді пішохідну зону. Уже приходи-
ли проектанти, які хочуть зробити 
огорожу, автоматичні ворота, що 
пультом відчинятимуться».

«Вісті» спробували поглянути на проблему зачинених воріт і запитали про це  
дві сторони, причетні до невизначеної ситуації навколо майстерні. Однак вони 
не є крайніми у конфлікті, а є заручниками обставин.

ДУМКИ З ПРИВОДУ

Володимир ЧЕКУЛАЙ, 
директор майстерні «Пепса» 

Тетяна РАХУБА, директор 
Бориспільського міського 
центру туризму та краєзнавства 
учнівської молоді 

• Зачинені ворота. Відсутність офіційної інформації щодо планів міської влади на цю територію породжує 
конфлікт і негативні судження.
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 КОМУНАЛЬНА ТЕМА

БОРИСПІЛЬ СОРТУВАТИМЕ СМІТТЯ, 
ШТРАФУВАТИМЕ ПІДПРИЄМЦІВ 
І ПІДНІМЕ ТАРИФИ

Оксана КОБЗАР

Перед професійним святом — 
Днем комунальника України, яке 
відзначається 18 березня, «Вісті» 
поговорили про успіхи і невда-
чі міського ЖКГ з Миколою КОР-
НІЙЧУКОМ, першим заступни-
ком міського голови.

— Лютневі та березневі сні-
гопади викликали бурю нарікань 
на якість розчищення міських 
доріг і тротуарів. Як оцінюєте 
ситуацію?

— Кожен рік виникають подіб-
ні проблеми, коли випадає сніг у 
таких кількостях. Може, не справ-
лялися бориспільські комунальни-
ки належним чином за один день, 
як не справлялися і столичні. Але 
говорити, що місто не чистили від 
снігу — це кривити душею. Якщо 
проаналізувати відгуки у Фейсбуці 
щодо розчищення, то позитивних 
більше, ніж негативних. Гнівні пости 
роблять люди, які хочуть дестабілі-
зувати ситуацію і дострокових ви-
борів міського голови, щоб зайняти 
його місце. А нормальні люди, які 
працюють, щось роблять у цьому 
житті, то розуміють ситуацію. Випа-
ло за п’ять днів понад 35 см опадів. 

Якщо подивитися, як боролися 
із наслідками снігопаду в європей-
ських столицях, то там зупиняєть-
ся робота громадського транспор-
ту, підприємств  і всі виходять при-
бирати сніг. Наше місто не стояло, 
не було зірвано автобусні рейси, 
дороги розчищалися. Були випад-
ки застрягання авто на другоряд-
них шляхах, де приватний сек-
тор. Наші підприємства комуналь-
ної власності — «ВУКГ», «ЖРЕУ», 
«ЖЕК-1» — мають відповідну техні-
ку, нехай і в не такій достатній кіль-
кості, як необхідно. Комунальники 

працювали вночі, з третьої години, 
щоб люди вранці змогли дістатися 
до роботи.

— Чому в Борисполі сніг не ви-
возиться?

— Який сенс? Жодного року не 
практикувалося вивезення сміття 
з міста, тому що потрібні відповід-
на техніка і кошти на неї. 

— Зараз сніг тане і утворю-
ються непрохідні калюжі. Злив-
на система погано працює.

— Зливна система підготовле-
на і справляється з талою водою. 
Сказати, що зараз катастрофічне 
підтоплення міста — це не так. За 
останні роки, де підтоплювалися 
будинки, наприклад на вул. Ма-
тросова, зроблена система водо-
відведення і там сухо. Також на 
вул. Шевченка від перетину із вул. 
Чернігівською зроблено колек-
тор — вода відводиться. Потрібен 
проект на такий же колектор по-
близу багатоквартирного будин-
ку на вул. Шевченка, 6 — уже ви-
ділено кошти на проектні робо-
ти. Тривалий час було підтоплен-
ня вул. Франка, зараз там працює 
нова система водовідведення, як і 
на перетині вул. Небесної Сотні та 
Глибоцької. Пригадуєте, які калюжі 
раніше стояли поблизу колишньої 
ворсової фабрики — вул. Бежів-
ка, 14? Сьогодні там зроблена но-
ва система водовідведення.

— Бориспіль у цей період міжсе-
зоння має брудний і непривабли-
вий вигляд. Чи не здається вам, 
що центр міста потрібно при-
бирати ретельніше? Не видно 
комунальників з мітлами у цен-
тральній частині.

— Я б запросив вас пройтися 
центром о четвертій годині, пере-
конатися, коли працюють кому-
нальники на вул. Київський Шлях. 
Їм приємно, коли в цей час па-
трулює місто поліція, коли їхньою 
роботою цікавляться. Проблема на-
шого міста в тому, що приватники 
не укладають договорів на виве-
зення сміття, а залишають його на 
зупинках чи майданчиках. Легше 
«підкинути» сміття, ніж заплатити 
32 грн за місяць. Щоранку два при-
чепи нічийного сміття трактор ви-
возить з вул. Київський Шлях.

— Що робить міська влада, 
щоб змусити людей укладати 
договори на вивезення сміття? 

— На кожному прийомі міського 
голови чи коли люди з різних питань 
звертаються до влади, навіть щодо 
присвоєння поштової адреси, то пер-
ше прохання: надати договір на ви-
везення сміття. Але є люди, які не по-
важають ні владу, ні себе. Відсоток 
населення, що уклало такі договори 
по місту — 35-37% із 100%. Це мало.

— До сортування сміття Бо-
риспіль ще не доріс?

— Була комісія, є рішення викон-
кому щодо проведення конкурсу 
на роздільний збір сміття. Конкурс 
має відбутися 17 квітня. Ми запро-
шуємо підприємців, які зобов’язані 
будуть, якщо виграють, закупити і 
поставити на сміттєвих майданчи-
ках міста нові контейнери для сор-
тування відходів: скла, пластику і 
паперу. Сортоване сміття повтор-
но перероблятиметься — такі під-
приємства є на території Київщи-
ни. У підприємства має бути сор-
тувальна база. Уже є бажаючі з Ки-
єва зайнятися цією темою. Менше 
відходів вивозитиметься на полі-
гон. Я зустрічався у БДЮТ з пред-
ставниками учнівського самовря-
дування, щоб поговорити про сор-
тування сміття. Знаєте, у нас є май-
бутнє. Діти поставили сценку на цю 
тему і висловили готовність діяти і 
впливати на дорослих, щоб зміни-
ти ставлення до відходів.

— Будівництво сміттєперероб-
ного заводу поки пригальмовує...

— Закордонні інвестори боять-
ся вкладати гроші в Україні. Усе ви-
значає політична ситуація. Амери-
канці, які були готові будувати за-
вод у Борисполі, не відмовляються, 
але очікують, хоча земельна ділян-
ка ними куплена, вона у районі за-
лізничної дороги, за окружною, 
далеко від населених пунктів. Про-
ект передбачає газифікацію сміт-

тя: у реакторі при температурі 1200 
градусів із сміття виділяється газ, 
який направляється через очистку 
на роботу генераторних установок. 
Після переробки відходів лишаєть-
ся попіл. Це дуже сучасна і безпеч-
на технологія. Нам потрібно вирі-
шувати питання із закриттям сміт-
тєвого полігону, багато йде сміття 
зі столиці, львівських відходів у нас 
немає.

— Яка середня платня у кому-
нальника та середній вік праців-
ників галузі?

— Я дякую тим, хто сьогодні пра-
цює у наших комунальних підпри-
ємствах. Середній вік — 56—58 ро-
ків. Молодь не йде у галузь, бо це 
непрестижно і низька зарплата — 
від 4 до 5, 5 тис. грн, дещо вища у 
профільних спеціалістів, які працю-
ють з механізмами, обладнанням.

— Не було ідеї доплачувати 
комунальникам до зарплати з 
бюджету, як часто пропонує се-
кретар ради Ярослав Годунок,  
щоб зменшити плинність ка-
дрів у галузі?

— Ярослав Годунок, певно, не 
знає законодавства, хоча відно-
сить себе до юристів, у чому я сум-
ніваюся. Є бюджетний кодекс, який 
установлює правила гри щодо фі-
нансування комунальних підпри-
ємств. Держава веде то того, щоб 
таких комунальних підприємств, 

 Робота міської  кому-
нальної система копітка, ці-
лодобова і малопомітна, 
коли все працює без збоїв: 
подається тепло, вода, ви-
возиться сміття, здійсню-
ється благоустрій... Спо-
живач не звик дякувати 
спеціалістам служби ЖКГ 
за стабільність і системність 
їхньої роботи, нехай і неіде-
альної з різних причин. Як 
не звик і своєчасно плати-
ти за отримані послуги. Це 
та галузь, якій традиційно 
дістається найбільше нарі-
кань і осуду. Ми забуваємо, 
що у непрестижній сьогодні 
сфері низька платня і вели-
ка плинність кадрів. 

• «У розвинених країнах Європи немає такого поняття, як заборгованість населення за спожиті комунальні послуги. А в Україні є».
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як ЖЕКи, не було, щоб передати усе 
в приватні руки. Розвалити кому-
нальну сферу просто, як зруйнува-
ли колись колективні господарства 
у селах. Зараз фермери вирощують 
зернові, але втрачено галузь тва-
ринництва, триває безконтрольна 
експлуатація родючих земель, пору-
шено сівозміни і грамотне внесен-
ня добрив — гумус виснажується. 
Що буде через 10—20 років? Жити 
лише сьогоднішнім днем — це зло-
чин. Я підводжу до того, що не мож-
на зруйнувати повністю і комуналь-
ні підприємства. Якби, наприклад,  у 
нас не було «ЖРЕУ» та «ЖЕК-1», а ли-
ше управляючі компанії багатоквар-
тирними будинками, то я сумніва-
юся, що вони прибирали б сніг на 
міських дорогах. Ці два підприєм-
ства разом мають 7 одиниць техні-
ки. З цього року, щоб купити техніку 
для підприємства, то місцева влада 
має звертатися до Антимонополь-
ного комітету, який протягом двох 
місяців має розглянути заяву і да-
ти чи не дати дозвіл на придбання 
такої техніки і передачу її на баланс 
комунального підприємства, бо всі 
підприємства мають бути у рівних 
умовах. Так хочуть ліквідувати мо-
нополію комунальних підприємств. 
Минулого року міська влада вклада-
ла мільйони гривень у ремонти ба-
гатоквартирних будинків — майже 
завершено заміну дерев’яних вікон 
на металопластикові у під’їздах. За-
раз у бюджетному кодексі прибрали 
код — капітальний ремонт будин-
ків. Передбачено, що органи місце-
вого самоврядування можуть бра-
ти участь у співфінансуванні таких 
ремонтів, хоча про відсоток не ска-
зано. Міською владою розроблена 
відповідна програма, що буде вине-
сена на сесію 27 березня, щодо умов 
співфінансування. Я за те, щоб влас-
ники квартир брали участь у спів-
фінансуванні капітальних ремонтів 
своїх будинків. Коли ми вводили у 
експлуатацію новий ліфт на вул. Но-
ва, 2, то на питання міського голо-
ви, що люди думають з приводу за-
міни, молода жінка  грубо відповіла: 
«Ви зобов’язані це робити, то й ро-
біть». Ні ми не зобов’язані, а можемо 
допомагати, саме власники повин-
ні проявляти активність, зацікавле-
ність, тоді і ставлення до зроблено-
го буде бережним.

— ОСББ можуть розраховува-
ти на таке співфінансування?

— Так. У законодавстві це перед-
бачено. Люди повинні проявляти іні-
ціативу: створити ініціативну групу, 
провести збори, організувати бу-
динковий комітет, призначити стар-
шого, визначитися з роботами і йти 
з пропозицією та відповідним про-
токолом до влади. Сесія приймає рі-
шення, наприклад, виділити кошти 
для конкретного будинку.

— Жителі приватного сектору 
можуть розраховувати на співфі-
нансування?

— Є примітка у законодавстві, що 
співфінансуванння  для капремонту 
можливо для тих будинків, які були у 
комунальній власності.

— Урядовці анонсують рефор-
мування ЖКГ. Яким ви бачите цей 
процес?

— Новий закон про житлово-кому-
нальні послуги вимагає від власни-
ків квартир самоорганізації і управ-
ління своїм житлом, бо ЖЕКи — не 
панацея. Це правильно. Наші кому-
нальні підприємства теж знищува-
тися не будуть, у них є потрібна ба-
за: відповідні будівлі, техніка, кадри, 
їхня кваліфікація. Якщо їх розігнати і 
залишити натомість якусь управля-
ючу компанію, що зареєстрована у 
підвальному приміщенні, то це не-
правильно буде. Люди бояться ство-
рювати ОСББ, не готові брати відпо-

відальності,  їх влаштовують послуги 
ЖЕКів. Зараз у Борисполі 28 ОСББ — 
це 12 %.  ОСББ створюються у ново-
му житлі, воно буде ефективним, ко-
ли об’єднуються кілька будинків. Має 
бути комбінована система управлін-
ня галуззю ЖКГ.

— Чи не перетвориться рефор-
мування галузі на фікцію, зважа-
ючи на нестабільну ситуацію в 
країні?

— Реформа потрібна, щоб при-
вчати людей до господарювання. 
Однак зважаючи на статки населен-
ня, фінансову і політичну нестабіль-
ність, є підстави побоюватися з при-
воду її втілення.

— Про підвищення тарифів 
ідеться?

— Звичайно. Зараз розробляють-
ся нові тарифи на обслуговуван-
ня багатоквартирного житла — КП 
«ЖРЕУ» вже опублікувало на сайті 
нові ціни: бачимо зростання на 30-
40 %. Згідно із законодавством, та-
рифи мають коригуватися, якщо 
один зі складників — енергоносій 
чи зарплата — виросли на 10 %. Ми 
зобов’язані підвищувати тарифи. Ці-
на на тепло поки буде незмінною. 
Вартість води поки не зростатиме. 

— Як організувати роботу ЖКГ, 
щоб була належна якість послуг?

— В ідеалі — це економічно об-
ґрунтовані тарифи, щоб комуналь-

ники отримували достойну зарпла-
ту. Половина працівників комунсфе-
ри  міста приїздить з району. Тому 
міська рада вирішує покривати ви-
трати на дорогу з прибутку підпри-
ємств, щоб підтримати працівників. 
Якби не змінилася вимога законо-
давства, що 10% квартир забудов-
ник має віддавати на потреби міста, 
то у комунальній сфери з кадра-
ми була б краща ситуація — квар-
тири отримували б не лише кому-
нальники, а  й учителі, медики. Те-
пер забудовники платять лише па-
йову участь.

— Як працює ЖКГ у європей-
ських країнах? Вивчали досвід?

— За кордоном я був давно, але 
міський голова ось недавно вивчав 
досвід у Швеції, то наголошує, що там 
немає такого поняття як «заборгова-
ність населення за комунальні послу-
ги». У лютому я був на міжнародній 
конференції у Яремчі, де порушува-
лися питання ЖКГ, то ми запитували у 
поляків, фінів щодо оплати за спожи-
ті послуги, то вони не розуміють цьо-
го, у них немає поняття, як не запла-
тити за комуналку. У Борисполі зараз 
заборгованість по теплу населенням 
— 35,5 млн грн. Держава не сплати-
ла за субсидії 10 млн грн, підприєм-
ства, які на госпрозрахунку,  забор-
гували 2 млн грн. А ми маємо запла-
тити за газ, його транспортування… 

Решта йде на сплату податків і зарп-
лати комунальникам. Про прибутки 
я вже не говорю. А потрібно оновлю-
вати обладнання. Якби ми з міського 
бюджету не підтримували КП «Бори-
спільтепломережа», то у нас були б 
такі колапси, як у Харкові, коли там 
рвало труби. Тому ми теплові мере-
жі запланували міняти у цьому ро-
ці. У нас є прилади, що виявляють 
пошкодження труби з точністю до 
півметра, а якщо така труба у лотку, 
то порив в одному місці, а вода тече 
через 20 м.

— Яку техніку для КП плануєте 
придбати цього року?

— Я нещодавно був у Броварах, 
то там вісім КДМ (комбінована до-
рожня машина, що взимку розчи-
щає сніг і посипає дороги, а влітку 
працює як самоскид). У Борисполі 
— три такі. Ще потрібна малогаба-
ритна багатофункціональна техні-
ка, але потім треба знайти, хто на ній 
буде працювати.

— Підприємці, які орендують чи 
мають у власності площі для біз-
несу, не звикли прибирати свою 
територію у радіусі 10 м, як то-
го вимагає відповідне положен-
ня. Чому?

— 10 років тому я був у Німеч-
чині, коли був інтенсивний ли-
стопад, то о 5.00 німці уже приби-
рають свої території. У нас тако-
го немає досі. Начальник відділу 
благоустрою міськвиконкому Пар-
хоменко написав заяву на звіль-
нення, плануємо взяти нову люди-
ну, яка б складала протоколи на 
порушників правил благоустрою. 
За період снігопадів було складено 
у Борисполі аж три таких протоко-
ли, у Києві — 150. Але їх скласти не 
так легко, бо слід вносити паспорт-
ні дані особи, яка відмовляється 
пред’являти документ. Тому до 
процесу роботи з порушниками  
варто долучати поліцію. Систему 
контролю слід зробити жорсткою.

Згідно із діючим законодавством, сезон опалення повинен тривати 
з 15 жовтня по 15 квітня. Згідно із розпорядженням Уряду, в цьому ро-
ці опалювальний сезон повністю має завершитися раніше — 1 квітня 
з метою економії.  Хоча прогноз погоди на цей період ще стабільно-
го тепла не передбачає.

ДО ТЕМИ

Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого комітету щиро вітаю вас із професійним святом.
Ваша щоденна і відповідальна праця забезпечує життєво важливі потреби громадян і належне функціо-

нування всіх галузей комунального господарства міста Борисполя та сфери послуг. Сьогодні важко уявити 
життя міста без цілодобової роботи комунальних служб, які піклуються, щоб у домівках була вода, тепло, щоб 

тішили око прибрані вулиці, двори і під’їзди. Ці блага стали настільки звичними, що ми інколи не замислює-
мось, якою працею забезпечується комфорт нашого життя. 

Дякую вам за професійну майстерність, витримку, самовіддану та нелегку працю на благо громади Бори-
споля у непростих умовах сьогодення. У цей святковий день бажаю вам та вашим сім’ям щастя і благополуч-

чя, добра і радості, злагоди і достатку. І нехай частіше лунають слова вдячності від людей за вашу працю.

Шановні працівники житлово-комунального господарства 
і побутового обслуговування населення!

З повагою міський голова  Анатолій Федорчук

Дозвольте щиро привітати кожного з вас — від двірника, водія чи диспетчера  до керівників кому-
нальних підприємств — із професійним святом. Без вашої щоденної праці місто б не функціонувало. 

Спасибі, що ви як справжні патріоти не зраджуєте благородній місії — працювати на благо людей, 
на благо Борисполя. Спасибі вам за вашу нелегку працю.

Від душі бажаю вам міцного здоров’я, задоволення від життя, здійснення задуманого, благополуч-
чя в родинах, високих зарплат і стабільності, вдячності від споживачів. 

Шановні колеги, дорогі працівники комунальної сфери Борисполя!

З повагою перший заступник Бориспільського міського голови Микола КОРНІЙЧУК

• Комунальники працюють фактично цілодобово, але... • ... не все виходить і не все залежить лише від них.
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 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ  ПОСВАРИВ НАКАЗ

Сергій КРУЧИНІН

На лютневій сесії до сесійної 
зали прийшли члени ОСББ «Ща-
сливі метри» з транспарантами, 
написи на яких закликали не доз-

воляти будівництво поряд з їх-
нім будинком. Суперечка з ком-
панією «Бориспільсільбуд», яка 
планує зводити багатоквартир-
не житло, та з її керівником Олек-
сандром Сичем виникла через ді-
лянку землі, на якій зараз розмі-
щено дитячий майданчик і яка 
розташована між землею у влас-
ності забудовника та існуючим 
будинком. Про позицію забудов-
ника «Вісті» детально писали у 
номері від 23 лютого (можна оз-
найомитися на нашому сайті). За 
словами Олександра Сича, він 
продовжує шукати порозуміння з 

мешканцями будинку і зараз роз-
глядається кілька варіантів вихо-
ду із конфлікту — про це  погово-
римо з Олександром Івановичем 
у наступному номері.

На сесії деякі бориспільські по-
літики почали використовувати 
ситуацію для загравань з вибор-
цями, користуючись тим, що лю-
ди не орієнтуються достатньо в за-
конодавстві. Можна констатувати, 
що подібні ситуації продовжують 
виникати в Борисполі через від-
сутність комплексного підходу до 
планування міських територій та 
інфраструктури. 

ЖК «ЩАСЛИВІ МЕТРИ»: 
ПОЗИЦІЯ МЕШКАНЦІВ

 Йдеться про 14-повер-
хівку на три під’їзди на вул. 
Привокзальна, 8 навпроти 
залізничного вокзалу в Бо-
рисполі, що поряд з новим 
дитячим садком «Віночок».

«Є документи, де написано, що 
наш будинок — це три секції і там 
нічого немає про продовження бу-
дівництва. Він здавався в експлуа-
тацію у квітні 2013 року як завер-
шене будівництво, власники орієн-
тувалися на існуючий стан речей: 
є майданчик, є автостоянка. Квар-
тири в будинку продані ще в 2014 
році. А півтора року тому забудов-
ник Олександр Сич  поставив нас 
перед фактом, що він збирається 
добудувати ще дві секції (тобто два 
під’їзди — ред.). Потім усе затихло. 
Ми писали міському голові, ходили 
до нього делегацією мешканців на 
прийом, де пояснили нашу ситу-
ацію. Минулої зими були загаль-
ні збори співвласників — всі про-
ти будівництва, є протокол голо-
сування. Приїздив Олександр Сич, 
йому ця інформація озвучувалася.

Наш будинок за документами 
знаходиться на трьох земельних 
ділянках, і одну з них, де зараз 
дитячий майданчик, передали у 
власність міста, і є намагання цю 

землю віддати забудовникові. Він 
хоче дитмайданчик забрати, по-
ставити два під’їзди з аркою, щоб 
машини могли проїжджати в двір.

Тепер він пропонує інші варіан-
ти —  одну секцію на 14 поверхів, 
9-поверхівку та будинок на 4 по-
верхи. Нас жоден не влаштовує. 
Нехай будує в себе на ділянці, що 
він хоче, але щоб не заходити на 
нашу територію. Однак ділянка в 
нього мала, а треба вирішувати 
багато питань, тому так.

Боремося за те, щоб до нас не 
лізли. Це маніпуляції. Олександр Іва-
нович нічого підписувати не хоче, 
ми просили прислати листи з про-
позиціями — все на словах. Проси-
ли на зборах — він каже, давайте тут 
переговоримо і вирішимо.

За планом, на тій ділянці, яку 
купив забудовник, має бути парк. 
Зрозуміло, що тепер це його влас-
ність і парку там не буде, але в на-
шому районі ніде погуляти.

Обурює те, що все це робиться 
під виглядом медичного центру — 
все для людей — і використовують-
ся непрозорі методи. Лобісти забу-
довника ходили по всьому району 
з листівками і збирали підписи. Там 
йдеться про медцентр — що всі хо-
чуть медцентр, а ми такі погані — не 
хочемо. Цитую: «Бориспільсільбуд» 
хоче збудувати багатоповерхівку, на 
першому поверсі якої запроектува-
ти та передати місту повноцінний 
медичний центр,» — і далі, що «деякі 
мешканці багатоповерхівки по вул.
Привокзальна, 8 написали до Бори-
спільської міської ради звернення з 
проханням НЕ допустити будівниц-
тва». Нижче в листівці є питання, під 

яким пропонується поставити під-
пис: «Чи підтримуєте ви створення 
(будівництво) у вашому мікрорайо-
ні комунального «міського центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги»? — Зрозуміло, хто ж про-
ти? І ми не проти медцентру! Є ба-
гато місця для нього — поряд  чо-
тири 18-поверхових свічки, можна 
його на першому поверсі будь-якої 
з них відкрити. У дворах там є ста-
рий дитячий садочок, де зараз база 
силовиків. Стоїть довгобуд навпроти  
будинку на Головатого, 89, де є два 
поверхи — можна добудувати. На-
впроти нашого будинку жовта заки-
нута будівля стоїть. 

Забудовник погрожував від-
ключити світло. Трансформаторну 
підстанцію свого часу певні люди 
передали чомусь компанії «Бори-
спільсільбуд», а не нашому ОСББ 
—  планувалося давно.

Поряд дитсадок. Ми окремо зі-
брали підписи батьків дітей, які  хо-
дять у новий садочок, і передали 
до міської ради. Ми прийшли на се-
сію. Дізналися новину на сайті місь-
кої ради і побачили, що є проект рі-
шення про дозвіл на внесення змін 
до детального плану території на 
нашій адресі. Ми зверталися до де-
путатів міської ради,  Верховної Ра-
ди. Мер сказав, що він 100% за нас. 
Сподіваємося на допомогу влади. 
У  такій ситуації може опинитися 
будь-який будинок у Борисполі — 
люди не захищені. Закони є, але не 
працюють. Якщо будуть якісь дії без 
нашого відома, ми відстоюватиме-
мо свої права, але хочеться, щоб до 
цього не дійшло».

ДУМКА ГРОМАДИ

Олексій КІРІЛЄНКО,
голова ОСББ «Щасливі метри» 

НЕПОРОЗУМІННЯ 
В ПОЛОГОВОМУ

«За безпеку пацієнтів 
відповідає головлікар 
також»

— Якщо завідуючий проводить 
ремонт у відділенні, не узгоджу-
ючи роботи з головним лікарем, 
це є порушенням. Будь-яка нова 
перегородка, навіть картонна — 
це перепланування, це класифі-
кується як капремонт, для якого 
необхідно виготовляти проект. Усі 
перепланування, які проводили-
ся раніше, відбувалися у рамках 
капремонту, відповідно до проек-

тної документації. Попередній та-
кий ремонт у пологовому прово-
дився у 2015 році. Покрівлю замі-
нювали у 2016 році (після того, як 
трапилося протікання). У цьому 
році передбачено виділення ко-
штів на виготовлення проекту та 
проведення капітального ремонту 
пологового відділення впродовж 
3—4 місяців. У ході капітального 
ремонту замінюватиметься все: 
вентиляція, електрика, сантехніка.  

Не слід забувати, що у полого-
вому діє режим з підвищеними са-
нітарно-епідеміологічними вимо-
гами. І якщо там проводяться ре-
монтні роботи, потрібно закривати 
відділення. Хто погодиться народ-
жувати там, де проводиться ремонт, 
де у повітрі пилюка, пахне фарбою? 
Так, на третьому поверсі, у паузах 
між пологами, робилася кладка.  Це 
правильно?

У зв’язку із майбутнім капіталь-
ним ремонтом усі тимчасові пере-
городки будуть ламатися, усе ро-
битиметься згідно із проектом. То 
навіщо сьогодні щось городити, 
ризикуючи здоров’ям пацієнтів? 
Тому і з’явився відповідний наказ. 
Адже відповідальність за безпе-
ку пацієнтів несе не тільки лікар, 
що супроводжує його лікування, 
та завідуючий відділенням, але і 
головний лікар.

Олександр ЩУР, 
головний лікар 
Бориспільської ЦРЛ

Юрій ЧЕРНИХ, завідуючий 
пологовим відділенням 
Бориспільської ЦРЛ

Ірина КОСТЕНКО

Гнівний пост завідуючого 
пологовим відділенням Бори-
спільської ЦРЛ Юрія Черних на 
сторінці у Фейсбук викликав 
бурхливе обговорення. 

Йшлося про те, що керівник 
пологового власними силами та 

медперсоналу завдяки спонсор-
ській допомозі виконує у відді-
ленні ремонтні роботи. Щоб по-
ліпшити умови для пацієнтів. А 
головний лікар Олександр Щур 
своїм наказом заборонив про-
водити будь-які ремонти. Ситуа-
ція неоднозначна. «Вісті» вивча-
ли питання і надали слово обом 
опонентам.

«Не  розумію, чому є 
спротив моїй роботі?»

— Торік пологове закривали на 
місяць. Відкрили у середині жовт-
ня. Я працюю рік — реальних ре-
монтних робіт у нас не проводили.

Кабінет, у якому ми приймаємо не-
мовлят, зроблений завдяки спонсо-
рам силами наших співробітників. 
Усі пологові зали пофарбовані нами. 
Ми регулярно проводимо поточні 
ремонти з дотриманням наказу 234. 
(На жаль, що то за наказ, які вимоги 
ставить і які роботи дозволяє, спів-
розмовник не пояснив — автор).

Не розумію, яка проблема в тому, 
що ми намагаємося щось покращи-
ти. Грошей з бюджету я на це не про-
шу. Не бачу у наших діях порушень. 

Наприклад, сортування білиз-
ни можна проводити там, де во-

но проводиться реально, а не там, 
де передбачено на папері. Примі-
щення, де офіційно має бути сор-
тування, відгороджено тонкою пе-
регородкою із фанерних листків 
від коридору, що веде до запас-
ного виходу. (Ця перегородка чо-
мусь заперечень не викликає.) А 
його можна переобладнати під пе-
репускну кімнату, де жінки могли 
б роздягтися і залишити у шафках 
верхній одяг. 

Не вважаю, що для таких пере-
городок потрібен проект, адже ми 
не чіпаємо несучих стін. Так само 
не зачіпає їх і стінка із піноблоків 
на третьому поверсі. Було бажання 
відгородити дверима пологовий та 
операційний блоки. Для тих примі-
щень температурні вимоги різні, і 
там, де народжують, тихо не буває. 
Я цю стінку сам стаю і шпаклюю піс-
ля роботи, коли немає пологів.

Якщо людям моя робота потріб-
на, я це буду робити. А якщо по-
трібна така позиція, як у Щура — 
чим гірше, тим краще, то значить 
я не на своєму місці. У нас повні 
пологові зали. Ми єдиний із аку-
шерських стаціонарів Київщини, 
у яких збільшилася кількість по-
логів. Ми надаємо всю необхідну 
допомогу. У нас молоді лікарі, за-
раз здобувають досвід 4 молодих 
інтерни. 

До речі, стосовно результатів 
перевірки департаменту охорони 
здоров’я Київської ОДА, яка мала 
резонанс у Борисполі, я досі не от-
римав відповіді. Не розумію, чому 
є спротив моїй роботі?
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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:

Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників
Збиральника меблів
Начальника будівельної 
лабораторії

Інженера-
кошторисника
Лаборанта
Інженера 
з будівництва
Стропальника

Завідуючого
складом
Машиніста 
мостового крану
Карщика

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 19 БЕРЕЗНЯ

ВІВТОРОК, 20 БЕРЕЗНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.00, 15.25 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30, 4.45 "Секретні матеріали"

21.00 Драма "Cувенір з Одеси"

22.00 "Гроші 2018"

23.15, 0.25 "Голос країни 8"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.05, 15.25 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30, 4.50 "Секретні матеріали"

21.00 Драма "Cувенір з Одеси"

22.00 "Поверніть мені красу - 3"

23.20, 0.25, 1.20 Драма "Інша 

земля"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.15 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 3.10 Реальна містика
13.30 Т/с "По щучому велінню" 1, 2 

с. (12+)
15.30 Т/с "По щучому велінню" 

(12+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Комора життя" 1, 2 с. 

(16+)
23.30 Х/ф "Контрабанда" (16+)
1.45 Телемагазин
4.45 Агенти справедливості-3 (16+)

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості-3 (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Комора життя" 3, 4 с. 

(16+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

5.40 М/ф
6.10, 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.25, 12.25 Х/ф "Д'Артаньян і три 

мушкетери"
16.10 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 3.55 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.10, 5.10 "Подробиці"
20.40 Т/с "Запитайте в осені"
0.20 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
2.50 "Скептик 3"
3.15 "Речдок"

5.50 М/ф
6.10, 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.00 "Новини"
12.50 Х/ф "Діамантова рука"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 3.00, 5.20 "Подробиці"
0.20 Х/ф "Екіпаж"
3.40 "Скептик 3"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 М/ф "Принц Єгипту"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
0.00 Теорія зради
1.00 17+
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 М/с "Енчантімалс"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
0.00 Теорія зради
1.00 17+
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак

5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. Дайджест
12.35, 13.20 Х/ф "Шерлок Холмс" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.20 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Гра тіней" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф "Фантоми" (18+)
2.30 Національний відбір на 

Євробачення- 2018 г.: 
Підсумки

2.45 Труба містера Сосиски (12+)
4.10 Скарб нації

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.25 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" 

(16+)
12.10, 13.20 Х/ф "Мисливці на 

привидів" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.25 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.30 "На трьох" (16+)
23.45 Х/ф "Фантоми" (18+)
1.30 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.15 Труба містера Сосиски (12+)
3.55 Скарб нації
4.05 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Студія Вашингтон

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Іван 

Васильович змінює 
професію"

9.30 "Зіркове життя"
10.25 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
13.05 Х/ф "Танцюй, танцюй"
15.35 Х/ф "Скринька Марії Медичі"
17.20 Х/ф "П'ять хвилин страху"
19.00, 2.35 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Т/с "Інспектор Лосєв"
4.05 Кіноляпи
4.45 Саундтреки
5.15 Телебачення

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
9.50 "Академія сміху"
10.35 "Зіркове життя"
11.25, 0.20 "Моя правда"
12.20 Х/ф "Шестеро мандрують 

світом"
13.35 Х/ф "Маша і море"
15.25 Х/ф "Повернення немає"
17.20 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Ровесниці"
1.15 "Позаочи"

7.00, 19.25 "Дива природи"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

7.00, 19.25 "Дива природи"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі
4.55 Абзац
6.49, 8.05 Kids Time
6.50 М/с "Луні Тюнз шоу"
8.10 М/ф "Король Лев"
10.00 Х/ф "Перстень Нібелунгів"
13.40 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
15.45 Х/ф "Гаррі Поттер і таємна 

кімната"
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.15 Таємний агент. Пост-шоу
0.10 Х/ф "Внизу" (18+)
1.55 Служба розшуку дітей

3.00, 2.05 Зона ночі

3.55 Абзац

5.45, 6.45 М/с "Луні Тюнз шоу"

6.40, 7.59 Kids Time

8.00 Т/с "Мерлін"

10.50 Т/с "Друзі"

12.50 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.10, 19.00 Дешево та сердито

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.05 Від пацанки до панянки (16+)

6.45 Х/ф "Дот"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.00 Х/ф "Акція"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40, 19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Я - охоронець" 

(16+)
1.40 "Скарби власноруч"
3.10 "Речовий доказ"
4.55 "Правда життя. Професії"

6.30 Х/ф "Полювання за тінню"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Чорта з два" (16+)
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 16.55 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Я - охоронець" 

(16+)
1.35 "Скарби власноруч"
3.10 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"
5.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00, 1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
10.30 Х/ф "Володар морів: На краю 

світу"
13.00 Т/с "Команда" (16+)
16.35 Х/ф "Атлантичний рубіж" 

(16+)
18.15 "Спецкор"
18.45 "ДжеДАІ"
19.20, 20.20 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)
21.20 Т/с "Кістки 9" (16+)
22.55 Т/с "Кістки 8" (16+)
0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 1" 

(16+)
2.20 "Облом.UA."

6.00 М/ф
8.00 Т/с "Атлантида" (16+)
8.55, 2.20 "Облом.UA."
9.45, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.45 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.55 "Помста природи"
15.40 Х/ф "Атлантичний рубіж 2" 

(16+)
19.20, 20.20 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)
21.20 Т/с "Кістки 9" (16+)
22.55 Т/с "Кістки 8" (16+)
0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 2" 

(16+)
1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.25, 15.30 "Все буде добре!"
8.10 "Все буде смачно!"
9.20 Х/ф "Міміно"
11.15 Х/ф "Джентльмени удачі"
13.05 "Битва екстрасенсів 18"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.35 "Один за всіх"
2.50 "Найкраще на ТБ"

6.50, 15.30 "Все буде добре!"
8.35 "Все буде смачно!"
9.40 "МастерШеф - 7"
13.25 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 "Наречена для тата"
22.45 "Давай поговоримо про секс"
0.40 "Один за всіх"

6.30, 7.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Щоденник Паралімпіади
9.50 XII Паралімпійські зимові ігри.

Церемонія закриття
11.35, 13.35, 16.25 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.15, 4.00 Лайфхак українською
15.20 М/с "Гон"
15.35 М/с "Чорний Джек"
16.50, 1.50 Розсекречена історія
17.50, 23.50 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.10 Війна і мир
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралімпійські зимові 

ігри. Післямова

6.00, 15.35 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
10.35, 16.25 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Спільноти тварин"
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
12.30, 1.10 Церемонія зустрічі 

Національної 
паралімпійської збірної 
України

15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.15, 4.00 Лайфхак українською
15.20 М/с "Гон"
16.50 Світло
17.50, 23.50 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний синдром
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралімпійські зимові 

ігри. Післямова

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
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СЕРЕДА, 21 БЕРЕЗНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.05, 15.25 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

21.00 Драма "Cувенір з Одеси"

22.00 "Одруження наосліп 4"

23.35, 0.25, 1.45 Комедія "Сусіди на 

стрьомі"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості-3 (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Комора життя" 5, 6 с. 

(16+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

6.00 М/ф
6.10, 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
13.00 Х/ф "Час гріхів"
14.50, 15.45, 16.45, 3.20 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.15, 5.15 "Подробиці"
0.20 Х/ф "Танцюй"
2.55 "Скептик 3"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Йоринда і Йорингель"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
0.00 Теорія зради
1.00 17+
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак

5.40, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" 

(16+)
12.10, 13.15 Х/ф "Мисливці на 

привидів-2" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.25 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.35 "На трьох" (16+)
23.45 Х/ф "Ромео повинен 

померти" (16+)
1.50 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.25 Труба містера Сосиски (12+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.30 "Зіркове життя"
9.55 "Академія сміху"
11.20, 0.15 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Смерть індіанця Джо"
13.35 Х/ф "Здрастуйте Вам!" (16+)
15.35 Х/ф "Висота"
17.25 Х/ф "Міцний горішок"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Непіддатливі"
1.05 "Позаочи"
3.25 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00, 19.25 "Дива природи"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі
4.30 Абзац
6.24, 7.44 Kids Time
6.25 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.45 Т/с "Мерлін"
10.30 Т/с "Друзі"
12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Суперінтуїція
1.50 Служба розшуку дітей

6.40 Х/ф "Ніагара"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "34-й швидкий"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.30, 0.40 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Я - охоронець" 

(16+)
1.30 "Скарби власноруч"
3.05 "Речовий доказ"
4.45 "Легенди бандитського Києва"
5.35 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида" (16+)

8.55, 12.55, 1.30 "Нове Шалене 

відео по-українськи"

9.45, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.35 Х/ф "Гарячі голови"

19.20, 20.20 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 9" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 2" 

(16+)

2.20 "Облом.UA."

6.40, 15.30 "Все буде добре!"
8.25 "Все буде смачно!"
9.25 "МастерШеф - 7"
12.45 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 "МастерШеф. 

Кулінарний випускний"
0.10 "Один за всіх"

6.00, 15.35 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40, 19.25 Д/с "Пригоди Остіна 

Стівенса"
10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Спільноти тварин"
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15, 4.00 Лайфхак українською
15.20 М/с "Гон"
16.50 Війна і мир
17.35, 2.40 ТАКАШОТАМ #
17.50, 23.50 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Пліч-о-пліч"
20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралімпійські зимові 

ігри. Післямова

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 22 БЕРЕЗНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.05, 15.25 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30, 4.25 "Секретні матеріали"

21.00 Драма "Cувенір з Одеси"

22.00 "Міняю жінку - 13"

23.00, 0.20 "Право на владу 2018"

0.45 Комедія "Дуплекс"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.20 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.00 Агенти 

справедливості-3 (16+)
16.00 Історія одного злочину -2 

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Комора життя" 7, 8 с. 

(16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
1.50 Телемагазин

5.50 М/ф
6.10, 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.55 Х/ф "Любов на асфальті"
14.50, 15.45, 16.45, 3.10 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.05, 4.35 "Подробиці"
0.20 Х/ф "Кохати не можна забути" 

(16+)
2.45 "Скептик 3"
5.15 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Братик і сестричка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" 

(16+)
12.10, 13.15 Х/ф "Ромео повинен 

померти" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.25 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 "На трьох" (16+)
23.40 Х/ф "Здоровань" (16+)
1.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.20 Труба містера Сосиски (12+)
3.55 Скарб нації
4.05 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.25 "Зіркове життя"
9.55 "Академія сміху"
11.15, 0.25 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Пригоди Тома Сойєра"
13.55 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
15.40 Х/ф "Ровесниці"
17.10 Х/ф "Висота"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..."
1.15 "Позаочи"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

7.00, 19.25 "Дива природи"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"
6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00, 1.55 Зона ночі

3.45 Абзац

5.35, 6.35 М/с "Луні Тюнз шоу"

6.34, 7.49 Kids Time

7.50 Т/с "Мерлін"

10.40 Т/с "Друзі"

12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00, 19.00 Хто зверху (12+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Варьяты

1.50 Служба розшуку дітей

6.45 Х/ф "Тихе слідство"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Свавілля" (16+)
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.55, 16.55 "Легенди карного 

розшуку"
14.40, 19.30, 0.40 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Я - охоронець" 

(16+)
1.30 "Скарби власноруч"
3.05 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"
5.15 "Мисливці за привидами"
5.40 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида" (16+)

8.55, 12.55, 2.20 "Облом.UA."

9.45, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.35 Х/ф "Гарячі голови 2"

19.20, 20.20 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 9" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 2" 

(16+)

1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.25, 15.30 "Все буде добре!"
8.10 "Все буде смачно!"
9.10 "МастерШеф - 7"
12.30 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40, 23.00 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"
0.00 "Один за всіх"

6.00, 15.35 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40, 19.25 Д/с "Пригоди Остіна 

Стівенса"
10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Спільноти тварин"
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 До справи
14.30 Радіо. День
15.15, 4.00 Лайфхак українською
15.20 М/с "Гон"
16.50 Твій дім
17.20, 2.40 ТАКАШОТАМ #
17.50, 23.50 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Пліч-о-пліч"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралімпійські зимові 

ігри. Післямова

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.45 "Життя без обману"

11.20, 23.15 "Світське життя 2018"

12.25 "Голос країни 8"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал 

2018"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.15 "Вечірній київ"

5.15 "Розсміши коміка"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 

ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.05, 15.25 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.15 "Ліга сміху 2018"

22.20 "Ігри приколів 2018"

23.20, 0.15, 4.55 "Розсміши коміка"

1.10 "Вечірній київ"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.15, 5.30 Зоряний шлях
8.30 Т/с "Комора життя" 1, 7 с. 

(16+)
15.20 Т/с "Комора життя" 8 с. (16+)
16.25 Т/с "Провінціалка" 1, 2 с. 

(12+)
19.40 Т/с "Провінціалка" (12+)
21.00 Шоу Братів Шумахерів
23.00 Т/с "Ключі від щастя" 1, 3 с. 

(16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Ключі від щастя" (16+)
4.00 Реальна містика

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.10 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості-3 (16+)
16.00 Історія одного злочину -2 

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
20.55 Футбол. Товариський матч. 

Україна - Саудівська Аравія
23.20 По слідах
0.00, 2.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)

5.40 Х/ф "Москаль-чарівник"
7.00 М/ф
7.30 "Чекай мене"
9.00, 5.25 Док.проект "Людмила 

Гурченко. По той бік 
карнавалу"

10.00, 2.45 Х/ф "Кохана жінка 
механіка Гаврилова"

11.30 Х/ф "Вокзал для двох"
14.20 "Легенда. Людмила Гурченко"
15.50 Х/ф "Любов та голуби"
18.00, 20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
20.00, 2.15 "Подробиці"
0.30 Х/ф "Гра у схованки" (12+)
4.55 "Top Shop"

5.50 М/ф
6.10, 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Запитайте в осені"
12.50 Х/ф "Все можливо"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 3.30 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Афера 

по-американськи" (16+)
2.10 Х/ф "Жіночі радощі та печалі" 

(16+)
5.10 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/с "Енчантімалс"
11.25 Х/ф "Каштанчик: герой 

Центрального парку"
13.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Гірше не буде"
16.00 Готель Галіція
21.00 Х/ф "Люди - Ікс: Перший 

клас" (16+)
23.30 Теорія зради
0.30 17+
1.30 БарДак
2.30 Віталька
5.40 Корисні підказки

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Принц-жабеня"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "Люди - Ікс: Початок. 

Росомаха" (16+)
23.00 Х/ф "Гірше не буде"
1.00 17+
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак

5.10, 4.50 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.30 Факти
5.50 Більше ніж правда
7.40 Я зняв!
9.35 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.25 Х/ф "РобоКоп" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Годзила" 2014 г. (16+)
22.35 Х/ф "Годзила" 1998 г.
1.05 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.30 Провокатор (16+)

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 17.35 Т/с "Менталіст" (16+)
12.15, 13.15 Х/ф "РобоКоп" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.25 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30, 22.50 Дизель-шоу (12+)
23.55 Х/ф "Мисливці на привидів" 

(16+)
1.50 Х/ф "Мисливці на привидів-2" 

(16+)
3.30 Труба містера Сосиски (12+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.35 "Своя роль"
9.30 "Академія сміху"
10.05 "Невідома версія. Дівчата"
10.55 Т/с "Банкірші"
14.30 Х/ф "Зіта і Гіта"
17.30 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.10 Х/ф "Закляття Долини Змій"
23.10 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
1.00 Х/ф "Постріл в спину"
4.00 Саундтреки
4.50 Телебачення

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.35 "Зіркове життя"
9.55 "Академія сміху"
11.30 "Моя правда"
12.25 Х/ф "Пригоди маленького 

Мука"
14.20 Х/ф "Така пізня, така тепла 

осінь..."
16.05 Х/ф "Міцний горішок"
17.25 Х/ф "Непіддатливі"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Час бажань"
0.35 Х/ф "Пізня зустріч"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки

7.00 "Мультляндія"
8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Україна - моя родина"
16.25 "Крок до зірок. 20 років"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 2.50 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15 "Столичні телевізійні 

новини"
21.25 Х/ф "Божевільні від кохання"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"

7.00, 19.25, 4.15 "Дива природи"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 1.40, 2.00 Зона ночі
5.10 М/с "Лунтик і його друзі"
6.54, 8.55 Kids Time
6.55 М/с "Луні Тюнз шоу"
9.00 Ревізор. Крамниці
11.00 Таємний агент
12.30 Таємний агент. Пост-шоу
14.20 Х/ф "Амулет Земномор'я" 

(16+)
17.50 М/ф "Шрек 3"
19.45 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і в'язень 

Азкабану" (16+)
23.45 Х/ф "Зловісні мерці" (18+)

3.00, 2.10 Зона ночі

3.45 Абзац

5.35, 6.35 М/с "Луні Тюнз шоу"

6.34, 7.49 Kids Time

7.50 Т/с "Мерлін"

10.40 Т/с "Друзі"

12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.10 Хто зверху (12+)

2.05 Служба розшуку дітей

7.35 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 2.10 "Речовий доказ"
15.15 "Кличко. Світло у вікні"
15.50 "Бокс. Найкращі бої братів 

Кличків"
17.05 Х/ф "Одиночне плавання"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Засуджений"
21.20 Х/ф "Ханна. Досконала 

зброя" (16+)
23.20 "Міжнародний турнір зі 

змішаних бойових мистецтв 
WWFC 10"

2.50 "Випадковий свідок"
4.20 "Легенди бандитського Києва"
5.10 "Правда життя. Професії"

6.50 Х/ф "У смузі прибою"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40, 19.30, 0.40 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Я - охоронець" 

(16+)
1.35 "Скарби власноруч"
3.05 "Легенди бандитської Одеси"
4.05 "Правда життя. Професії"
5.10 Х/ф "Було у батька три сини"

6.00 М/ф

8.00 Бушидо

9.00 "Загублений світ"

12.00 Т/с "Безсмертний" (16+)

13.40 Т/с "Команда" (16+)

17.10 Х/ф "Універсальний агент" 

(16+)

18.55 Х/ф "Подвійний дракон" (16+)

20.45 Х/ф "Перевізник 2"

22.15 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

0.10 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

1.50 "Облом.UA."

6.00 М/ф
8.00, 12.55 "Відеобімба"
9.45, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.45 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
14.50 Х/ф "Володар морів: На краю 

світу"
19.20 Х/ф "Сталевий світанок" 

(16+)
21.15 Х/ф "Бої в бронежилетах" 

(16+)
23.05 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC"
1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.10 "Облом.UA."

6.55 "Хата на тата"
9.00 "Все буде смачно!"
10.45 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний"
14.05 "Холостяк - 8"
17.00 Х/ф "Дівчата"
19.00 "Світами за скарбами"
22.30 "Вечір з Наталею Гаріповою. 

Людмила Шупенюк"
23.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

6.45 "Моя правда. Альона 
Курилова. Місія здійсненна"

7.45 "Моя правда. Хаял Алекперов. 
Кавказький полонений"

8.40 Х/ф "Мама мимоволі"
11.10 Х/ф "Провідниця"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 "Холостяк - 8"

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.35 М/с "Гон"
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак українською
10.45, 13.50, 15.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.05 Д/с "Незвідані шляхи"
12.00 Х/ф "Святе сімейство"
14.15 Д/с "Спільноти тварин"
15.50 Д/с "Африка. Небезпечна 

реальність"
18.55 Концертна програма 

"Відкривай Україну"
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф "Велика краса"
0.40 Новини (повтор від 21.00)
1.10 ТАКАШОТАМ #
1.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
4.10 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
4.40 Д/с "Розповіді про Хансік"
5.30 Д/с "Орегонський путівник"

6.00, 15.30 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40, 19.25 Д/с "Пригоди Остіна 

Стівенса"
10.35, 13.35, 16.20 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Спільноти тварин"
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.30 Радіо. День
15.15 М/с "Гон"
16.35 Фольк-music
17.50, 23.50 Інформаційна година
19.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралімпійські зимові 

ігри. Післямова
22.05 Д/с "Як працюють міста"
23.00 Т/с "Імперія"
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6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
9.50 "Розсміши коміка. Діти 2018"
10.50, 12.10 "Світ навиворіт - 3: 

Танзанія, Ефіопія"
13.25 Драма "Cувенір з Одеси"
17.10 "Ліга сміху 2018"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
0.10 "Ігри приколів 2018"
1.10 Драма "Хічкок"

6.50 Сьогодні
7.45, 3.35 Зоряний шлях
9.15 Т/с "Провінціалка" (12+)
13.00 Т/с "Квиток на двох"
17.00 Т/с "Соломонове рішення" 1, 

2 с.
19.00, 2.45 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Соломонове рішення"
23.00 Т/с "Салямі" 1, 3 с.
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "Салямі"
4.00 Історія одного злочину (16+)

6.10 Х/ф "Дівчина з гітарою"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.10 Х/ф "Пік-пік"
13.50 Х/ф "Скупий"
16.20 Х/ф "Кавказька полонянка, 

або Нові пригоди Шурика"
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.00, 2.35, 5.20 "Подробиці"
20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
0.45 Х/ф "Ім'я" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Мураха Z"
11.15 Х/ф "Йоринда і Йорингель"
12.30, 2.30 Панянка-селянка
14.30 Х/ф "Люди - Ікс: Перший 

клас" (16+)
17.00 Х/ф "Люди - Ікс: Початок. 

Росомаха" (16+)
19.00 Готель Галіція
0.00 Теорія зради
1.00 Х/ф "Хор. Живий концерт"
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.35 Інсайдер
7.25 Т/с "Код Костянтина" (16+)
9.20 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.15, 13.00 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Годзила" 1998 г.
16.15 Х/ф "Годзила" 2014 г. (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Піднесення Юпітер" 

(16+)
23.05 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+)
0.50 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.20 Провокатор (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 1.55 "Своя роль"
9.30 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
10.15 Т/с "Банкірші"
14.05 Х/ф "Вусатий нянь"
15.25 Х/ф "Живе такий хлопець"
17.20 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Невловимі месники"
22.25 Х/ф "Застава у горах"
0.20 Х/ф "Затока щастя"
2.35 Кіноляпи
3.40 Саундтреки
4.50 Телебачення

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Україна Михайла 

Поплавського"
15.35 "Ситуація"
15.50 "Служба порятунку"
16.20, 1.30 Х/ф "Червоне та чорне"
18.50 Х/ф "Доброго ранку, В’єтнам"
21.00, 0.40, 3.50 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.20 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Лінія нападу"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.40 "Мультляндія"

4.50 Стендап-Шоу
5.44, 8.15 Kids Time
5.45 М/с "Луні Тюнз шоу"
8.20 Х/ф "Мільйонер мимоволі" 

(16+)
10.20 Х/ф "Помста пухнастих"
12.10 М/ф "Шрек 3"
14.00 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
15.15 Х/ф "Гаррі Поттер і в'язень 

Азкабану" (16+)
18.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Келих 

вогню"
21.00 Х/ф "Час відьом" (16+)
23.00 Х/ф "Не стукай двічі" (18+)
0.50 Х/ф "Зловісні мерці" (18+)
2.40 Зона ночі

6.10 Х/ф "Сімнадцятий 
трансатлантичний"

7.55 Т/с "Темні лабіринти минулого" 
(16+)

11.40 Х/ф "Золота міна"
14.15 Х/ф "Скарби стародавнього 

храму"
16.50 Х/ф "Ханна. Досконала 

зброя" (16+)
19.00 Х/ф "Кубанські козаки"
21.05 Х/ф "Без особливих прикмет" 

(16+)
23.00 Х/ф "Азіат" (16+)
1.00 "Міжнародний турнір зі 

змішаних бойових мистецтв 
WWFC 10"

3.40 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 Бушидо

9.00 "Помста природи"

10.20 "Загублений світ"

14.15 Т/с "Безсмертний" (16+)

15.55 Х/ф "Сталевий світанок" 

(16+)

17.50 Х/ф "Ікар" (16+)

19.30 Х/ф "Американець" (16+)

21.30 "ПРОФУТБОЛ"

23.20 "Змішані єдиноборства. UFC"

1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

7.50 "Холостяк - 8"
9.00 "Все буде смачно!"
10.25 "Караоке на Майдані"
11.30 "Світами за скарбами"
15.00 "Наречена для тата"
17.00, 23.35, 23.50 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"
19.00 "Битва екстрасенсів 18"
21.20 "Один за всіх"
22.35, 0.50 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40 Новини
9.30 Х/ф "Святе сімейство"
11.20, 14.05, 15.50 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.40 Д/с "Двоколісні хроніки"
12.10 Перший на селі
12.40, 1.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
14.20 Фольк-music
15.25, 1.10 Д/ф "Спадок на кінчиках 

пальців"
16.10 Д/с "Африка. Небезпечна 

реальність"
19.55 Д/с "Імперія"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15, 3.00 Д/с "Весняний 

фестиваль"
23.10 Д/с "Жива природа"
23.30 "Гордість світу"
0.20, 3.50 ТАКАШОТАМ #
4.10 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
4.35 Д/с "Розповіді про Хансік"
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 АФІША

НАЙМАСШТАБНІШЕ ЦИРКОВЕ ШОУ У ЦИРКУ «КОБЗОВ»!
Найбільший цирк України, Цирк «Коб-

зов», готовий дивувати, радувати і руйнува-
ти стереотипи!

Ми відкриваємо для вас світ надзвичайних 
можливостей, драйву, пригод та веселощів. 
Видовищне шоу у виконанні найкращих цир-
кових артистів світу. Нове шоу — це не про-
сто шоу для всієї родини, це справжні рекорди 
людських можливостей. Ексклюзивне за сво-
єю масштабністю, яскраве феєричне дійство, 
яке не має аналогів у світі.

Неперевершене екстремально-циркове дій-
ство, де надзвичайні трюки вас здивують та зму-
сять засумніватись у законах фізики. Не про-
пустіть шоу, яке змінить ваш світогляд і дасть 
можливість незвичайно провести час з родиною.

НА ВАС ЧЕКАЮТЬ:
Канатоходці з Латинської Америки — без-

страшні артисти, переможці Міжнародного ци-
ркового фестивалю в Монте-Карло — пройдуть 
канатом на висоті 7 метрів та покажуть вража-
ючі трюки без страховки під куполом цирку.

Колесо смерті з Колумбії — дуже адреналі-
новий номер. Величезна металева конструкція 
випробує на міцність та сміливість і артистів, і 
глядачів. Кожен оберт колеса — загроза жит-
тю акробата.

Тесла-шоу — унікальне видовище, яке мож-
на побачити лише в цирку Кобзов! Людина під-
корює розряди п’ятиметрових блискавок.

Клоун-акробат та його унікальна Бусінка — 
незвичайна собачка клоуна Буби має надзви-
чайну можливість — вона розрізняє кольори!!! 
А Буба вразить дорослих і малят смішними та 
водночас спортивними витребеньками.

Герої всесвітньо відомих мультфільмів, які 
розважатимуть інтерактивними іграми та кон-
курсами малечу протягом усього шоу, а піс-
ля шоу всі охочі зможуть сфотографуватися з 
ними абсолютно безкоштовно.

А також акробати, еквілібристи, повітряні гім-
насти і вражаюче вогняне шоу та сучасний балет.

Акомпанемент цьому захоплюючому дійству 
складуть сучасний світловий і звуковий супро-
від, спецефекти, а також ексклюзивні костюми 
від відомих дизайнерів.

Все це варто побачити на власні очі! Адже 
цирк «Кобзов» — єдиний в Україні цирк без 
тварин, який показує та доводить, що справж-
нє циркове мистецтво може бути цікавим, ви-
довищним та масштабним за будь-яких умов.

Крім того, на території циркового містечка 
працюють цікаві виставки:

«Трансформери» — унікальна колекція су-
пергероїв із відомих і всіма улюблених блок-
бастерів. Їх зріст сягає 2-3 метрів, а вага кож-
ного — близько 150 кілограмів.

«Кімната сміху» дозволить поглянути на са-
мого себе під іншим ракурсом, посміятися від 
душі й зробити оригінальні фото.

«Міньйони» — зустрінься з жовтими чудер-
нацькими героями мультфільму «Посіпаки» та 
їхнім ватажком-злодієм Грю. Відвідай лабора-
торію та розглянь їх зблизька.

А також — зона відпочинку та фудкорт — де 
вся сім’я може відпочити в антракті та поласу-
вати смаколиками.

Поринути у справжню циркову казку ви змо-
жете під сучасним та комфортабельним купо-
лом Цирку «Кобзов» з м’якими сидіннями та 
опаленням. А масштаби вас просто вразять — 
300 тонн обладнання, 20 метрів — висота ку-
полу, 1200 глядацьких місць.

Цирк «Кобзов» — завжди більше, 
ніж просто цирк!

Дітям до 3-х років вхід на шоу 
БЕЗКОШТОВНИЙ.

Бровари 24.03 та 25.03 на території 
ТРЦ «Термінал».
Бориспіль 27.03 та 28.03 на території 
ТРЦ «Aeromall».
Переяслав-Хмельницький 01.04 
на території київського майданчика 
на вул. Шкільна.

Придбати квитки і отримати більш детальну 
інформацію про шоу можна в касах цирку, роз-
ташованих у місті. Слідкуйте за новинами Ци-
рку «Кобзов», підписавшись на наші сторінку у 
соціальних мережах — ми є у Facebook, ВКон-
такте, Instagram, Twitter і YouTube.
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Трактор Т-16, гарний стан, 1995 р., ціна до-

говірна. Тел.: 0 50 0427030.
Автомобільні шини, 2 шт, 225/55 ZR16 95M 

Master steel, майже нові, ціна договірна. Тел.: 0 
50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.

Запчастини до трактора Т-25, б/в: колінвал, па-
ливний насос, стартер, генератор, бортова, корзи-
на зчеплення, переднє колесо, форсунки, головки, 
нш-10, оптова ціна 17000 грн. Тел.: 0 96 0158374.

Куплю
Бориспіль

Будівельна фірма купить газон, екскаватор та 
іншу спецтехніку для будівельних робіт. Тел.: 0 
96 9918144.

Запчастини нові та б/в до КамАЗів, ЗІЛ, 
МАЗ, УАЗ, ГАЗ-66, тракторів МТЗ, ЮМЗ, 
ДТ, причепи та вакуумні насоси. Тел.: 0 63 
5689368, 0 97 6901927.

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

Мотоцикл у будь-якому стані та запчастини 
до нього. Тел.: 0 66 3883391.

Здам
Бориспіль

Здам в оренду Деу-Ланос. Тел.: 0 66 4512208.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 2/9, 36/18/8, ремонт, 559000 грн 

(еквівалентно 21500 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Головатого вул., 4 поверх, 30 кв.м, ціна до-
говірна, терміново. Тел.: 0 97 7496411, 0 99 
9029054.

К.Шлях вул., 2/5, 36/18/8, гарний стан, р-н АТБ, 
поруч школа, дит.садок, 572000 грн (еквівалент-
но 22000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

К.Шлях вул., 4/4, 30/17/8, ремонт, поруч «ЕКО», 
школа, дит.садок, 572000 грн (еквівалентно 
22000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Камінського вул., 4/5, 36/19/8, гарний стан, по-
руч школа, дит.садок, 572000 грн (еквівалентно 
22000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

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

центр, 3/5, 34/17/8, гарний стан, 572000 грн 
(еквівалентно 22000 у.о.), є інші варіанти. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія». 

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 4/5, 52/28/9, житловий стан, 

780000 грн (еквівалентно 30000 у.о.), є інші варі-
анти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Екскаваторна вул., 2/2, 45,2/28,9/9,9, житло-
вий стан, кімнати суміжні, газова колонка, бал-
кон засклений, вільна, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7000343, 0 63 7715171.

К.Шлях вул., р-н 4 школи, 8/9, 52/30/7, житловий 
стан, 728000 грн (еквівалентно 28000 у.о.), є інші 
варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Соцмістечко вул., 1/3, 52/28/9, ремонт, 702000 
грн (еквівалентно 27000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська вул., центр, 9/9, 78/47/11, після буді-

вельників, автономне опалення, якісний будинок, 
926500 грн (еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 0 50 
3304299.

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», 
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 засклені, м/п 
вікна, с/в окремо, 980000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Соборна вул., 3 поверх, лічильник на газ, 
вбудована кухня, 896000 грн (еквівалентно 
32000 у.о.). Тел.: 0 97 7496411, 0 99 9029054.

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

4-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Згурівка смт, 70 кв.м, 3/5, центр, індивідуальне 

опалення, євроремонт. Тел.: 0 66 6776538.
К.Шлях вул., центр, 3/5, 78/45/11, гарний стан, 

р-н 4 школи, 832000 грн (еквівалентно 32000 
у.о.), є інші варіанти. 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

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

27.03.2018 року о 10.00 годи-
ні відбудеться винесення меж 
земельних ділянок у натуру за 
адресою: м. Бориспіль, пров. 
Леся Курбаса, 10. Просимо у 

вказаний час прибути власни-
ків суміжних земельних ділянок 

за цією адресою.

ДП ЖЕП «Агробудмеханізація- 
Житлосервіс» ставить до відома 

мешканців про встановлення 
тарифів на комунальні послуги 

по будинку 6, провулок 
Старовокзальний, м. Бориспіль.

Тариф становить: 1 поверх — 
4,17 грн, вище першого поверху — 

4,79 грн.
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БУДИНКИ

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, са-

рай, 2 погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 
97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, гази-
фікований, 4 кімнати, кухня, гараж, сарай, під-
вал, інші приміщення, 15 соток, 5 хв. до зупинки 
електропоїздів, або обмін на житло у м. Донецьк. 
Тел.: 0 95 0201893.

Воровського вул., 70 кв.м, 3 кімнати, гарний 
стан, сарай, погріб, 10 соток, поруч школа, дит.
садок, ринок, 728000 грн (еквівалентно 28000 
у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Головатого вул., 75 кв.м, 3 кімнати, гарний стан, 
сарай, погріб, 10 соток, 754000 грн (еквівалентно 
29000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Коцюбинського вул., 80 кв.м, 2 поверхи, недо-
будова, 10 соток, 390000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, по-
гріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.

Спортивна вул., новий будинок, 95 кв.м, 3 кім-
нати, кухня-студіо, під чистову, 5 соток, 910000 
грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Ціолковського вул., 80 кв.м, 4 кімнати, кухня, 
коридор, гарний стан, 9 соток, 780000 грн (екві-
валентно 30000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна в 
будинку, потребує ремонту, газ, свердловина, 6 
соток, 594000 грн (еквівалентно 22000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, косме-
тичний ремонт, 2 сараї, гараж, 2 погреби, 10 со-
ток, 1220000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

Баришівка
1/2 будинку, законно оформлена, потребує 

ремонту, батареї в будинку, комунікації по-
трібно проводити після розподілу будинку, 
сарай, колодязь, асфальтована доріжка, по-
руч магазин, 182000 грн (еквівалентно 8000 
у.о.), торг. Тел.: 0 68 5872535, Олеся. 
Бориспіль

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, 
гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, 
під забудову, 675000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.), торг. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 

140000 грн (еквівалентно 5000 у.о.), торг. Тел.: 0 
68 1179106 Ігор.

гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 
розташування, господар. Тел.: 0 50 5179696, 
0 97 6372345. 

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, ціна 

договірна. Тел.: 0 67 5056064.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 

3278353.
Ентузіастів 20 вул., 10 соток, світло, поруч 

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

Ентузіастів вул., 2 ділянки, 10 та 9 соток, госпо-
дар. Тел.: 0 63 3529749.

Козацька вул., 10 соток, газ, світло біля ділян-
ки, фундамент бетонний, 405000 грн (еквіва-
лентно 15000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Франка вул., 10 соток, р-н центру, приватизова-

на. Тел.: 0 96 2215052.
Харківська вул., 10 соток, ціна договірна. Тел.: 

0 66 0822304.
Шкіля вул., центр, під забудову, тиха вулиця, 

обгороджена, молодий сад, поруч школа №4, 
світло, газ. Тел.: 0 67 4665419, Михайло. 

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних
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Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, ді-
лянка поруч теж продається, можливий варі-
ант купівлі відразу двох ділянок, 420000 грн/
одна ділянка (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 
0 50 3838611, Наталія. 

Бориспільський сад р-н, 10 соток. Тел.: 0 66 
4094765.

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

Рогозів с., 0,10 га, для індивідуального садів-
ництва, держакт. Тел.: 0 66 7052042.

Рогозів с., 0,16 га, для будівництва і обслугову-
вання житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд, держакт, асфальт, газ та світло по 
вулиці. Тел.: 0 66 7052042.

Сеньківка с., 15 соток, під будівництво, дер-
жакт, комунікації поруч. Тел.: 0 67 7967565.

Старе с., 0,12 га, для садівництва, держакт. 
Тел.: 0 66 7052042. 

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у го-
сподаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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

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, посередникам 
не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку у власника. Тел.: 0 97 

2385142, 0 63 4645142, Світлана.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 96 

0121246.

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».

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

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на при-
ватний будинок у м.Бориспіль, можливо без ре-
монту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В їдальню на території аеропорту потрібен 
кухар, з/п договірна, робота позмінна. Тел.: 
0 67 9867169.

В магазин запчастин потрібен працівник зі 
знанням запчастин. Тел.: 0 67 7886792.

Вакансія у салон краси перукаря, майстра ма-
нікюру, д/р від 1 року, напрацьована клієнтура, 
висока з/п. Тел.: 0 99 2924315.

Гіпермаркет «Фозі» запрошує на роботу 
приймальників товару, вантажників, обро-
блювача риби, мерчендайзера, продавців. 
Розвозка до місця роботи, офіційне пра-
цевлаштування, кар’єрне зростання. Тел.: 0 
44 5930914, 0 93 9730326, 0 66 4560831, 0 67 
2236927.

Запрошуємо на роботу у м-н «Єва» (смт. 
Згурівка) адміністратора торгівельного 
залу, продавців-касирів, приймальника то-
вару (прийом та розвантаження). Тел.: 0 63 
7257083, 0 73 2626438.

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні приби-
ральниці службових приміщень, двірник, кухарі, 
кухонні працівники, робітник по обслуговуванню 
службових приміщень. Тел.: (4595) 62348, 0 67 
4570661, 0 93 8601014.

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

КОМПАНІЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТЕРМІ-КОМПАНІЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТЕРМІ-
НОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА НОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА 
АВТО КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БО-АВТО КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БО-
РИСПІЛЬ ТА КИЇВ, З/П ВІД 7000 ГРН. ТЕЛ.: РИСПІЛЬ ТА КИЇВ, З/П ВІД 7000 ГРН. ТЕЛ.: 
0 50 4410766, 0 96 1440766.0 50 4410766, 0 96 1440766.

На автомийку (м. Бориспіль) потрібні мий-
ники, з/п 10000-12000 грн. Тел.: 0 68 5059939. 

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПО-НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПО-
ТРІБЕН ТЕХНІК-МЕХАНІК (КВПІА), Г/Р 2/2, ТРІБЕН ТЕХНІК-МЕХАНІК (КВПІА), Г/Р 2/2, 
З/П ВИСОКА, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. З/П ВИСОКА, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. 
ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766.ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766.

Оголошення та реклама

Здам
Бориспіль

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

1-к.кв., центр, житловий стан, необхідні меблі, 
техніка, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

1/2 будинку, К.Шлях вул., окремий вхід, 2 кім-
нати, кухня, зручності у будинку, меблі, бойлер, 
місце для авто. Тел.: 0 67 4451820.

3-к.кв, без меблів, бойлер, 4500 грн без кому-
нальних. Тел.: 0 96 0121246.

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПО-НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПО-
ТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, ТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, 
СОРТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬ-СОРТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬ-
СЯ ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕН-СЯ ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕН-
НЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. НЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. 

На постійну роботу в продуктовий мага-
зин потрібен продавець, зручний г/р, ба-
жання працювати, поряднісь, з/п 6000 грн. 
Тел.: 0 66 5452055.

На постійну роботу потрібен офіціант, г/р 2/2. 
Тел.: 0 66 5977710, 0 73 1406055.

На постійну роботу потрібен продавець 
у продуктовий магазин, позмінно, з/п від 
6000 грн. Тел.: 0 67 3374611.

НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИ-НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИ-
СПІЛЬ ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/СПІЛЬ ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/
ТРИ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТРИ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.

На роботу на виробництво меблів потрі-
бен менеджер-консультант, бажано д/р. 
Тел.: 0 67 2614039, 0 97 9197923.

На тимчасову роботу (чистку горіхів) потрібні 
робітники, з/п від виробітку — 25 грн/1 кг. Тел.: 
0 63 6236237.

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-
КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИ-КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИ-
КИ, УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИ-КИ, УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИ-
КИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. КИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. 
ТЕЛ.: 0 97 2298827.ТЕЛ.: 0 97 2298827.

Організація запрошує на роботу водія кат. 
«Е» на вантажний автомобіль. Тел.: 0 66 
1858654, 0 67 4685850.

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

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» 
ІЗ Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТО-ІЗ Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТО-
МОБІЛЯ, З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБ-МОБІЛЯ, З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБ-
ЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 3996710.ЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 3996710.

ТЕРМІНОВО
на роботу потрібні 

АДМІНІСТРАТОР 
ПОВАР 
КУХОННИЙ 
ПРАЦІВНИК 
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕН 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

з/п щоденно 
Тел.: 099-544-47-97, 

063-636-36-08

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, кух-
ня 8 кв.м душова на вулиці, меблі, водопровід, га-
зове опалення. Тел.: 0 93 5210123, 0 97 2417250, 
вранці та ввечері. 

будинок, зручності у будинку, ТБ, Інтернет, міс-
це для машини, 3500 грн+комунальні, торг. Тел.: 
0 96 0121246.

врем’янку на тривалий термін, зручності на 
вулиці, гаряча вода, свердловина. Тел.: 0 99 
1357806, 0 73 1590155.

Гараж, вул. Лютнева, 68, цегляний, зручний 
під’їзд, вуличне освітлення. Тел.: 0 98 4591620.

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.

Найму
Бориспіль

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

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

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

Міняю
Бориспіль

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на зе-
мельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варі-
анти. Тел.: 0 67 5056064.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Потрібен кухар, кухонний працівник, м.Бори-
спіль, вул.Запорізька, 2, маршрут №5. Зверта-
тися після 15.00. 

Потрібен на роботу бармен-офіціант, повар у 
кафе в м. Бориспіль (комплекс WOG, перед «Но-
вою 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.

Провідна сервісна компанія запрошує 
на роботу в супермаркет в м. Бориспіль 
прибиральниць, візочників, двірників і т.і. 
Можливість підібрати зручний для вас гра-
фік роботи. Гідну та стабільну оплату праці 
гарантуємо. Тел.: 0 68 0017299. 

Провідному автопідприємству в м. Бори-
спіль потрібні водії автобусів категорії «D», 
механік з ремонту авто, механік з випуску 
автобусів, мийники автобусів, прибираль-
ники автобусів, слюсарі з ремонту авто, різ-
норобочі. Гідну та стабільну оплату гаран-
туємо. Тел.: 0 98 2151071, 0 68 1049606, 0 67 
9159031, 0 50 6872000.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
комірники, вантажники, складальники-паку-
вальники, засипальники сировини, з/п висо-
ка, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

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

Салон краси You & Me запрошує на робо-
ту перукарів, майстрів манікюру на вигідних 
умовах, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 31-а. 
Тел.: 0 67 3038386, 0 93 3038386. 

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запро-
шує на роботу автомаляра, зварювальни-
ка-рихтувальника, автоелектрика, слюсаря 
з ремонту автомобілів (ходовик, моторист, 
шиномонтажник), майстра стенду роз-
вал-сходження, з/п від 8000 грн, для немісце-
вих кімната в гуртожитку. Тел.: 0 50 3328704, 
Іван Сергійович, 0 50 3574386, Анатолій Во-
лодимирович. 

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

Терміново! Прибиральниці в цех. Тел.: 0 67 
3398194, 0 99 0712140, Ольга.

ТОВ «Агро-Рось» — виробник курчат 
бройлерів запрошує на роботу вантажни-
ків, з/п 7000 грн; комірників, з/п 9000 грн; 
водіїв, з/п від 8000 грн, с. Щасливе Бори-
спільський р-н. Тел.: 0 67 4069621, Мар’яна. 

ТОВ «Альт Енерго Експорт» на постійну ро-
боту потрібні водій далекобійний (DAF), водій 
вантажного самоскида (ГАЗ-3307), началь-
ник виробництва паливних пілет, начальник 
виробництва паливних брикетів, різноробочі 
виробничого цеху. Офіційне працевлашту-
вання, надаємо житло. Тел.: 0 67 4484929, 
Олександр. 

ТОВ «ВКФ «Лігена» запрошує на роботу 
(м. Бориспіль) техніків-доглядачів, покоїв-
ок, мийників посуду, швейцарів. Тел.: 0 50 
3521592, Сіран Саркісівна. 

ТОВ «КТА». Запрошуємо на роботу в наш 
дружний та стабільний колектив у м. Бори-
спіль водія категорії «С», «D», менеджера з 
логістики, менеджера ВЕД, помічника друка-
ря (флексодрук навчаємо),оператора вироб-
ничого обладнання. З/п висока, після співбе-
сіди, офіційне працевлаштування, своєчасна 
з/п. Тел.:0 44 4997063, 0 63 8221909.

ТОВ «Полімершпагат» у зв’язку з розши-
ренням виробництва запрошує операторів 
виробничого обладнання, механіків, слюсаря 
К.В.П. та А., вантажника, охоронця. Вироб-
ництво у м. Бориспіль. Пропонуємо офіцій-
не працевлаштування, навчання, сучачну 
оплату. Тел.: 0 4595 52571, 72495, 52033, 0 67 
3128822.

У кафе «Маріанна» потрібні кухарі, офіці-
анти, бармени, мангальщики, прибираль-
ниці, посудомийниці, адміністратори, охо-
ронці, різноробочі. З/п гідна, вчасно. Тел.: 
0 98 6744412. 

У приватний дитячий садок «Дзига» (м. Бо-
риспіль) потрібен вихователь, помічник ви-
хователя, медична сестра, охоронець. Тел.: 
0 66 8654613, 0 68 9433044.

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні бухгалтер з 
д/р 1С.8, г/р пн-пт з 9.00 до 18.00; шиномонтаж-
ники, різноробочі, слюсарі, г/р тиждень/тиждень. 
Тел.: 0 96 2499983.

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Помічниця по дому якісно прибере квартиру, 
будинок, догляне за рослинами та домашніми 
улюбленцями, є рекомендації. Тел.: 0 95 8092042.

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

У компанію «Ін Тайм» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК-
ПРИЙМАЛЬНИК

Адреса відділення: м. Бориспіль, вул. Броварська, 46
м. Бровари, вул. Кутузова, 8-Б

З/п від 6500 грн
Детальна інформація за телефоном: 

067-616-23-41

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

Водія категорії «С» «D»
Менеджера з логістики
Менеджера ВЕД
Помічника друкаря  
(флексодрук, навчаємо)
Оператора виробничого 
обладнання

З/п висока, після співбесіди, офіційне 
працевлаштування, своєчасна виплата з/п
З/п висока, після співбесіди, офіційне 
працевлаштування, своєчасна виплата з/п

(044) 499-70-63, (063) 822-19-09

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

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 13.03.2018 року

1. ТОВ «СТАНДАРТ ВУД ЛІМІТЕД», під-

собний робітник, з/п 6000 грн.

2. ТОВ «СТАНДАРТ ВУД ЛІМІТЕД», зато-

чувальник деревообробного інструменту, 

з/п 6000 грн.

3. ТОВ «СТАНДАРТ ВУД ЛІМІТЕД», ме-

ханік з обслуговування деревообробних 

верстатів, з/п 6000 грн.

4. ТОВ «СТАНДАРТ ВУД ЛІМІТЕД», вер-
статник деревообробних верстатів (пило-
рамник), з/п 6000 грн.

5. ТОВ «Марбет» », начальник групи ре-
монту, з/п 10000 грн.

6. КПТМ «Бориспільтепломережа», 
прибиральник службових приміщень, 
з/п 3723 грн.

7. ТОВ «Фенікс-Ф», кухар, з/п 5000 грн.

8. ТОВ «Фенікс-Ф», бухгалтер, 
з/п 5000 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

Тел.: (098) 674-44-12Тел.: (098) 674-44-12

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех
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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

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.

Плити перекриття, нові, у використанні не 
були, 6,3 м, 4,8 м, 2,4 м, ціна договірна. Тел.: 0 
66 0824618. 

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. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кролі породи гіганська шиншила. Самці репр-

родуктивного віку і поросні самки.Ціна договірна 
Тел.: 0 50 1590197, 0 98 7652593.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картопля кормова, 2,00 грн/кг. Тел.: 0 50 

9695941, Віталій.
Кормові буряки, картоплю, капусту, с. Воронь-

ків. Тел.: 0 93 7400555.

РІЗНЕ

Бориспіль
Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського 

виробництва, ціна договірна; балія алюмінієва 
на 100 л, відчизняного виробництва. Тел.: (4595) 
69244.

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

Сентизатор «Ямаха» PSR-630, гарний стан. 
Тел.: 0 63 6088478, Віталій. 

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

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

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.

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчи-
щення, планування та озеленення ділянок. Де-
монтажні роботи. Земельні роботи: виконуємо 
копання траншей та ям. Тел.: 0 96 9918144.

Плиточник, укладка плитки, недорого. 
Тел.: 0 68 3805470.

Ремонт квартир, будинків, балконів; пе-
репланування, підвісні стелі, гіпсокартон, 
опалення, тепла підлога, водопровід, ка-
налізація, електрика. Будівництво — бу-
динки, лазні, прибудови, гаражі, павіль-
йони, навіси, альтанки, ворота, паркани. 
Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 
66 8393483.

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

(063) 711-99-77www.pamyat-ritual.com
м. Бориспіль, вул. Польова, 121

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

НА АВТОМИЙКУ ПОТРІБНІ 
(м. Бориспіль)

МИЙНИКИ
З/п 10000-12000 грн. 

Тел.: 068-505-99-39

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль

Газовий котел «Wisman», скло рефлене 5 шт., 
150х83. Тел.: 0 95 5541354, Юрій. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Продам відеокамеру,фотоапарат,факс,рацію 
Тел.: 0 50 4111649.

Холодильник «Атлант», б/в, однокамер-
ний, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 66 
5278072.

Магазин «Электродом» пропонує: інстру-
мент «Дніпро-М», кабель, провід, LED освіт-
лення, електрофурнітура, електромонтажні 
роботи, м. Бориспіль, вул. Франка, 5-в. Тел.: 
0 73 4166973, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 31-а. 
Тел.: 0 96 6375545, elektrodom14

Рушниця ІЖ-12, 12 калібру, гарний стан 
(Дозвіл №1399). Тел.: 0 50 3348191.

ТОВ «Альт Енерго Експорт»

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ

ТОВ «Альт Енерго Експорт»

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Тел.: (067) 448-49-29, ОлександрТел.: (067) 448-49-29, Олександр

Водій далекобійний 
(DAF)
Водій вантажного 
самоскида (ГАЗ-3307)
Начальник виробництва 
паливних пілет
Начальник виробництва 
паливних брикетів
Різноробочі 
виробничого цеху

Водій далекобійний 
(DAF)
Водій вантажного 
самоскида (ГАЗ-3307)
Начальник виробництва 
паливних пілет
Начальник виробництва 
паливних брикетів
Різноробочі 
виробничого цеху

ТОВ «ВКФ «Лігена»

Тел.: 050-352-15-92, Сіран Саркісівна 

ТЕХНІКІВ-ДОГЛЯДАЧІВ 
ПОКОЇВОК 
МИЙНИКІВ ПОСУДУ 
ШВЕЙЦАРІВ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ (м. Бориспіль)

Сертифікована станція технічного 
обслуговування «Автопостач» 

(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

З/п від 8000 грн, житло для немісцевих 
(кімната в гуртожитку) 

Тел.: 050-332-87-04, Іван Сергійович, 
050-357-43-86, Анатолій Володимирович

АВТОМАЛЯРА 
(помічника автомаляра, арматурника)

ЗВАРЮВАЛЬНИКА-
РИХТУВАЛЬНИКА
АВТОЕЛЕКТРИКА 
(проведення комп’ютерної діагностики) 

СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТОМОБІЛІВ 
(ходовик, моторист, шиномонтажник)

МАЙСТРА СТЕНДУ 
РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ

Сантехніка, опалення від 400 грн, водопоста-
чання від 300 грн, водовідведення від 250 грн. 
Тел.: 0 93 8704637, Олександр. 

Фундаменти, власна опалубка, кладка газоб-
лока професіоналами, перекриття, профі. Якість 
гарантуємо. Тел.: 0 68 6071394, Андрій.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Втрачений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯБ №305261, виданий 
на ім’я Євтушенко Любові Олександрівни Бори-
спільською райдержадміністрацією 28.07.2006 р., 
вважати недійсним. 

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА

Обухів

Жінка, 50 років, познайомиться з чоловіком 
для створення сім’ї, без ш/з, з житлом. Тел.: 0 97 
4161050.
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Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. У норі вона ночує,
Вдень на зайчика полює.
Ох і хитра ця сестричка.
Звуть її руда ….

2. Засвітився у травичці
Вогник, ніби маячок.
Це з ліхтариком на спинці
Умостився …

3. Довгі ноги, довгий ніс —
Птах цей на обід приніс
Смачних зелених жабенятД-
ля своїх дітей-малят.

4. На голові його росте гілля,
Копита топчуть в лісі зілля. 
На спині плями видно вдень,
Тварину звати цю…

5. Мочать у болоті 
Зелененькі лапки.
 Квакають завзято
Веселенькі …

6. Вдень спить, вночі кричить.
Між деревами літає,
Здобич собі добуває.
У дуплі живе сама,
А ім’я її…

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

1

2

3

4

5

6

Лабіринт

Театр ляльок — це вистава, в якій 
діють ляльки, руху і голосу їм на-
дають  лялькарі. Зазвичай, людей 
не видно, однак іноді вони діють 
поряд із маріонетками. За допомо-
гою ляльок лялькарі створюють ха-
рактерні образи, передають люд-
ські риси, грою показують взаєми-

ни у родині і суспільстві. Існує  без-
ліч різновидів лялькового театру, 
а його коріння у глибокій давнині.

Історія театру ляльок
Відомості про театр ляльок зу-

стрічаються ще в античній літера-

турі.  Також у Давньому Єгипті були 
театралізовані вистави релігійно-
го змісту з використанням ляльок 
богів. Здавна лялькові вистави ві-
домі також у країнах Сходу — в Ки-
таї (куй-лей-сі), Японії, Індії, Індоне-
зії тощо.

У  Європі у давнину люд на пло-
щах завжди розважав  розумний, 
дотепний представник народу: 
Пульчінела в Італії; Полішинель у 
Франції; Вольтьє у Бельгії; Пікель-
ґерінґ у Голландії; Панч у англійців; 
Кашпарек у Чехії; Каспер та Ган-
свурст у німців; Ян Классен  у Нідер-
ландах; Копельняк у поляків; укра-
їнці шанували дотепного козака та 
роботящого селянина. 

Український вертеп
 Вертепні вистави з’явилися в 

Україні в першій половині 17 сто-
ліття та поширилися по всій кра-
їні. Перша документальна згадка 
про вертеп належить до 1667. Це 
явище цілковито самобутнє, наці-
ональне. Мандрівні дяки, студен-
ти-бурсаки, мандруючи  Україною в 
17—18 століттях, заробляли гроші 
приватним навчанням. Вони влаш-
товували театральні вистави, ходи-
ли з вертепом.

Вертеп поєднував риси релігій-
ної християнської різдвяної драми 
й світської гри, елементи усної на-
родно-поетичної творчості.

Вистави вертепу відбувалися у 
спеціальному двоповерховому бу-
диночку — ніби на своєрідній дво-
ярусній сцені. Дійство починало-
ся на верхній сцені, де грали герої 
біблійних легенд, потім переходи-
ло на нижню сцену, де розігрува-
лися комічні народно-побутові сце-
ни з реального життя. Вертепник, 
пересуваючи на дротиках дерев’я-

ні ляльки, змінюючи відповідно го-
лос, говорив за кожну дійову осо-
бу. Вистави показували на ярмар-
ках, міських площах, по хатах селян 
і міщан.

Наш час
Перший професійний театр ля-

льок в Україні  — в Чернігові бу-
ло засновано у 1921 році Віктором 
Швембергером. У Києві  такий (те-
пер Київський державний акаде-
мічний театр ляльок) було засно-
вано 27 жовтня 1927 року як філію 
Театру юного глядача. 

Розвиток лялькарського мисте-
цтва в містах України набував знач-
ної динаміки з утворенням дер-
жавних закладів — театрів ляльок, 
у 1950-ті, 1970-ті і в 1990-ті (вже за 
незалежної України).

Нині в Україні функціонує близь-
ко тридцяти державних і комуналь-
них театрів ляльок та декілька при-
ватних, практично в кожному об-
ласному центрі та інших найбіль-
ших містах країни.

 Ідея святкувати  Міжнародний день лялькаря належить 
відомому діячу лялькового театру Дживадо Золфагаріхо 
(Іран). 21 березня 2003 року на світовому рівні цей день від-
значили вперше. Головною  рисою будь-якої лялькової ви-
стави є вміння розважити глядачів, а часто й поміркувати 
над важливими речами. 
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 ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ

Про творчість у її житті, поняття таланту і розвитку, погляди на розвиток сучасних дітей — у розмові з «Вістями».

ОЛЕНА ІЩЕНКО ПРО…
Ольга ОГНЯНИК

… перший вірш
— Мені було цікаво читати, з ди-

тинства ніхто не примушував сі-
сти за книжку. У 5 класі вчитель 
української мови та літератури 
дав завдання спробувати напи-
сати вірш. Усі принесли до школи 
римований, а я — білий. Учитель 
був для мене авторитетом. Він оці-
нив цю спробу, і я цей вірш зачи-
тувала. Спробувала писати —ви-
ходить. Відтоді писала постійно і 
українською, і російською. Була й 
проза, оповідання надрукували в 
піонерському журналі.

… народження збірки
— Коли син був маленьким, за-

колисуючи його склала колиско-
ву. Записала, прочитала домашнім 
— їм сподобалося. У той період 
племінник засипав різноманітни-
ми питаннями. Так і з’явилася дитя-
ча книжка: подумала, що маю її ви-
дати, адже вклала у тексти багато 
любові, енергетики материнської 
і людської. Це було моє перше ви-
дання і вийшло, як млинець. Зараз 
готуюся цю збірку перевидати. Є 
новий матеріал, ілюстрації, про що 
я мріяла давно, бо дитяча книжка 
без ілюстрацій не може існувати.

 

… «Ковзанку в небо»
— Це перша книга така, яку ме-

ні хотілося мати. Схарактеризува-
ти свої поезії не можу, бо пишу те, 
що лягає мені на душу. Якщо бо-
дай один рядок співпаде з настро-
єм або переживанням іншої люди-
ни, я буду щаслива. І це найкраща 
оцінка. 

… вміння взяти ручку 
вчасно

— Я не сідаю писати, коли треба, 
наприклад, тиждень не писалось 
— візьми ручку і твори. Якщо щось 
у такий спосіб заримую, відчувати-
меться інтелектуальна діяльність. 
Рими можуть бути досконалі, але 
штучні. Я відчуваю, коли треба взя-

ти ручку. Буває текст «іде», і якщо 
ти не візьмеш ручку (чи то серед 
ночі, чи то коли суп вариш), не за-
пишеш — цього не пригадаєш.

… псевдонім
— Це ступінь захисту. Не хоті-

ла пов’язувати першу спробу із 
власним прізвищем, адже не зна-
ла, як сприймуть книгу. Нині дитя-
ча книга, що перевидається, вий-
де під моїм прізвищем. Не заріка-
юсь, що не буду використовувати 
псевдонім. Він пішов у світ, люди 
про нього знають, та наразі мені 
комфортно під своїм батьківським 
прізвищем.  

 … мову і повалення 
пам’ятників

— Зараз стільки речей, з яки-
ми треба боротися і не пускати 
у своє життя. Але ми не робимо 
нічого. Так, ми хочемо плекати 
українську культуру, але  на ділі 
ми це робимо чисто ззовні. Ко-
ли держава молода і ми хочемо, 
щоб нашою мовою милувалися, 
то не можна її засмічувати.  А це 
робиться інтенсивно. Низка слів 
у сучасній мові спілкування має 
свої літературні відповідники. 
Молодь їх не вживає. Мова засмі-
чується... Але це проблема не мо-
лоді. Мають працювати інститути 
мовознавства, як у Франції, інших 
європейських країнах.

Жодна європейська країна не 
дозволяє собі зносити пам’ятни-
ки. Чому в нас по-іншому? На шля-
ху з Києва до Білої Церкви є цвин-
тар німецьким солдатам. Німеч-
чина заплатила кошти, викупила 
територію, і цей цвинтар догляну-
тий. Німці віддають дань своїм, хоч 
і відчувають провину. Від того, що 
ми поллємо щось фарбою — мі-
нус нам. Сили треба зараз віддати 
Україні не на балаканину, а на ре-
альну роботу, щоб щось робило-
ся насправді.

… сучасний «Буквар» 
— Раніше «Буквар» був один для 

всіх. Зараз їх повно, і це класно: 

кожен батько може обирати «Бу-
квар» для дитини. Однак у школі 
всі діти мають іти по одному під-
ручнику, який зроблений з лю-
бов’ю і враховує інтелект дитини, 
аби їй не було нудно на уроках. Ба-
чила букварики першокласників. 
Діти ними кидаються не тому, що 
вони нечемні, а тому що на фоні 
того, що вони читають, на фоні ін-
формаційної наповнюваності, їм 
нудно. До того ж, тема України по-
дається не в найкращому варіан-
ті. А дитині 7 років і вона думає: 
«Україна — це нудно,» — і згортає 
книжку. Виходить: всі знають, що 
треба вчити англійську, але ніхто 
не знає, що треба вчити свою мо-
ву. Якщо про це говориться, діти 
відчувають фальш. Вони чітко ба-
чать життєві процеси. 

… розвиток дитини
— Сина до 5 років ні в чому не 

обмежувала, окрім того, що могло 
зашкодити його здоров’ю. Він ро-
бив усе, що хотів. Хотілося змішати 
гречку з рисом — будь ласка. Дити-
ні дай волю — і вона зробить щось 
незвичайне. 

Я не тисла на особистість сина. 
Моя дитина любить, щоб до неї ста-
вилися, як до дорослої, щоб їй дали 
висловити думку. І якщо її не слуха-
ють, нервує. Дитина думає, що во-
на гідна, щоб її послухали. Це сто-
сується всіх дітей, і так є насправді. 

Принцип підходу до дітей у ме-
не такий: немає речей, які дити-
на не може зрозуміти. Їх немає у 

мистецтві, не кажу про «дорослі» 
закони фізики, але якщо і їх дити-
ні правильно подати, то їй буде ці-
каво. Треба вірити в свою дитину 
і усвідомлювати, що вона розуміє 
більше, ніж ми. Головне — не зава-
жати. Коли вони маленькі, не тис-
нути на них досвідом, він не завж-
ди дитині треба. Дитину треба лю-
бити. Це пов’язано з фізіологією, 
бо після 6-ти дитина мислить як 
доросла. Не треба вважати, що їй 
зарано щось пояснювати, бо не 
буває зарано.

… культуру
— Не сприймаю запозичених 

свят. Той же Хелловін. Американ-
ська культура — мультимедійна, 
це не культура одного народу, од-
нієї нації, вона змішана.  Якщо мо-
лодь виростає на маскультурі ін-
шої держави, ця держава може з 
легкістю нею управляти. Я б пле-
кала нашу культуру, святкувала б 
Андрія, Івана Купала на держав-
ному рівні. 

… Бориспіль
— Подобається, що зараз у мі-

сті молоді комфортніше, ніж тоді, 
коли я була у юному віці. Моло-
дим людям є куди піти —творчих 
зон багато. Імпонує робота біблі-
отеки, музею, те, що тут прово-
дяться заходи. Є театр, в який не 
соромно зайти. Я люблю камерні 
театри, бо там творчість акторів 

негіперболізована, видно при-
родну гру, все добре чути і не по-
трібно в монокль зазирати. Місто 
йде в ногу з часом: пройшов чу-
довий конкурс краси, маємо що-
річний поетичний фестиваль. Те, 
що на заході від початку до кінця 
присутній мер, говорить про йо-
го культурний рівень. Я бувала на 
схожих подіях в інших містах, там 
начальник управління культури 
зазирав на 10-15 хв., щоб вручи-
ти грамоти. Добре, що в нас під-
тримують талановиту молодь: 
та ж премія ім. Чубинського. Як-
би така підтримка була на рівні 
держави! Зараз розвиток талан-
ту дитини на плечах батьків. Якби 
був якісний відбір у всіх сферах за 
здібностями, це зміцнило б еліту 
держави. Ми згадуємо, що хтось з 
іноземних чемпіонів колись жив в 
Україні. Чи варто цим пишатися? 
А от виграв, наприклад, шаховий 
турнір бориспілець — інша спра-
ва. Хтось з батьків свою дитину в 
таку секцію віддасть. Тоді у людей 
з’являються інші мрії, суспільство 
зміниться.

Олена ІЩЕНКО  (псевдо-
нім Гелена Мальва) — поетеса, 
журналістка, педагог, громад-
ська діячка. Член Національної 
спілки журналістів України, се-
кретар Асоціації поетів-ронде-
лістів України по роботі з моло-
дими літераторами. 

• Народилася 22 грудня 1979 р. 
у Борисполі.

• Закінчила Київський на-
ціональний педуніверситет 
ім. М. Драгоманова.

• Працювала педагогом, теле-
журналістом, ведучою Держав-
ної телерадіокомпанії «Всесвіт-
ня служба УТР», редактором від-
ділу газети «Київське слово», у 
прес-службі Київської ОДА. 

• Публікувалася у часописах 
України і Словаччини. 

• Автор збірок «Алфавіт для 
юних літ», «Зорію у любов», 
«Ковзанка в небо». 

ДОСЬЄ

• Міська літературна тусовка. • Загадкова і романтична поетеса.

• Її книги
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 ЕКОСИСТЕМА

 ПРОЕКТ

ОПЕРАЦІЯ «ПЕРВОЦВІТ»: 
БРАКОНЬЄРИ, СТЕРЕЖІТЬСЯ!

Тетяна ХОДЧЕНКО

Провісників весни у ДП «Бори-
спільське лісництво» Київсько-
го обласного управління лісово-
го та мисливського господарства, 
кажуть лісничі, давно ніхто не ба-
чив. Чи через їхню відсутність че-
рез несприятливі для них умови у 
цій місцевості, чи завдяки «праці» 
браконьєрів. 

«Я не пригадую у наших лісах 
пролісків, хоча працюю у лісни-
цтві давно. На сьогодні у лісі ле-
жить до півметра снігу, тому по-
ки про весняні рослини зарано 
говорити»,  — ділиться із «Вістя-

ми» Анатолій Гусак, старший ліс-
ничий ДП. 

До чого призведе свавілля. В 
Україні та й усьому світі існує забо-
рона зривати перші весняні квіти. 
Однак у нас «антиприродні бізнес-
мени» здобувають весняний заро-
біток на стихійних ринках, майже в 
усіх підземних переходах, біля вхо-
дів у супермаркети. Букет проліс-
ків цього року може коштувати не 
менше 50 грн, кажуть екологи. 

Торгівля червонокнижними кві-
тами карається декількома стат-
тями Кодексу України про адмі-
ністративні порушення: стаття 
88-1 «Порушення порядку при-
дбання чи збуту об’єктів тварин-
ного чи рослинного світу» перед-
бачає накладення штрафу від ста 
(1 700 грн) до двісті п’ятнадцяти (3 
655 грн) неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян; ст. 90 КУ-
пАП «Порушення вимог щодо охо-
рони видів тварин і рослин, зане-
сених до Червоної книги України» 
накладається штраф від двадцяти 
(3 400 грн) до тридцяти (5 100 грн) 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян із конфіскацією не-
законно збутого природного май-
на;  ст. 159 та ст. 160 КУпАП «Пору-

шення правил торгівлі на ринках 
і торгівлі з рук у невстановлених 
місцях». Крім того, згідно з Поста-
новою Кабінету міністрів України 
від 7 листопада 2012 року №1030, 
передбачено чималі штрафи за 
кожну зірвану рослину окремо-
го виду, що занесена до Червоної 
книги України. 

Проте штрафи не лякають про-
давців-порушників, навпаки їх стає 
все більше. За підрахунками еко-
логів, минулої весни в Україні зни-
щено понад 20 млн червонокниж-
них  первоцвітів. За кілька останніх 
років українські ліси втратили тре-
тину квіткового запасу через пору-
шення законів. 

Чимало видів весняних рослин 
зникли із місцевих лісів через не-
правильне збирання квітів, коли 
первоцвіт зривають разом із ци-
булинкою задля довшого збере-
ження живої квітки та її товарно-
го вигляду.

Операція «Первоцвіт-2018». 
Охорона первоцвітів проводиться 
завдяки Державній екологічній ін-
спекції України із залученням пра-
цівників Нацполіції, лісової охоро-
ни та представників органів вико-
навчої влади. 

«Цієї весни операція «Перво-
цвіт» має розпочатися найближ-
чими днями. Працівниками Дер-
жавної екологічної інспекції Ки-
ївської області будуть проводи-
тися виїзні рейди. Минулого року 
на квіткових браконьєрів складе-
но більше 100 протоколів, ці осо-
би сплатили чималі штрафи», — 
пояснює інспектор з охорони до-
вкілля екоінспекції.

Бізнес по-домашньому. Бага-
то бізнесменів почали вирощува-
ти первоцвіти на власних ділянках. 
Завдяки цьому навіть з’являються 
нові штучно виведені декоратив-
ні сорти. У  спритників часто вини-
кають проблеми із законом. Адже 
для вирощування рослин, які за-
несені до Червоної книги, потріб-
на відповідна ліцензія. В Україні во-
на надається тільки ботанічним са-
дам і пройти процедуру отриман-
ня складно.

Що зробити для первоцвітів.
• Екологи радять: якщо поміти-

ли продавця із весняними квітами, 
зверніться до поліції за номером 
102 чи на гарячу лінію Державної 
екологічної інспекції України за те-
лефоном: (044) 521 20 38. 

• Пам’ятайте, стаття  88-1 КУпАП 
передбачає штраф не лише за про-
даж червонокнижних квітів, а й за 
їх купівлю. 

• Починати треба із себе, сво-
їх дітей. Добре було б проводи-
ти у школах екологічні заходи і 
роз’яснювальну роботу, виховува-
ти розуміння бережного ставлення 
до довкілля. 

Популярні первоцвіти. До ран-
ніх квітучих весняних рослин від-
носять понад 500 видів, проте ли-
ше невелика частині із них внесе-
на до останнього видання Червоної 
книги України у 2009 р. Серед них 
жертвами браконьєрів стають ци-
кламени, проліски, крокуси, конва-
лії, сон-трава. 

До Червоної книги України за-
несено три види пролісків: ельве-
за (Galanthus elvesii), складний 
(Galanthus plikatus) та білосніжний 
або звичайний (Galanthus nivalis). 
Перший поширений в Одеській 
та Миколаївській областях, дру-
гий — у Кримських горах, а ще у 
Холодному Яру на Чигиринщині. 
Третій вид зустрічається по усій 
Україні, але через масове знищен-
ня цю квітку побачити в природі 
можна все рідше.

 Із початком весни в укра-
їнських лісах зустрічають-
ся «нелегали», які для зба-
гачення свідомо знищують 
червонокнижні первоцвіти: 
проліски, крокуси, сон-траву, 
конвалію. Операція «Перво-
цвіт», яка триває з лютого по 
травень включно, дає шанс 
цим рослинам вціліти.

• Різновиди червонокнижного проліска.

 Сергій ФЕДОТОВ

Влада міста ініціювала ство-
рення  ландшафтного парку. Йо-
го облаштують на базі діючого 
лісопарку. Після звернень яго-
тинців упродовж багатьох років 
та за сприяння депутата ВР від 
нашого округу Сергія Міщенка 
територію передали у власність 
громади. 

Парк назвуть на честь Гетьмана 
Кирила Розумовського, який і за-
клав  цей мальовничий куточок у 
XVIII ст. Площа парку 131,5673 га. Є 
в ньому і  Круглий острів, який за-
ймає 6,7651 га. Створений об’єкт 

має стати місцем для активного від-
починку не лише яготинців, а й гос-
тей міста. Там планують розмістити 
інформаційні таблички, велодоріж-
ки тощо. Парк також слугуватиме 
для збереження в природному ста-
ні типових природних комплексів. 
Ініціативу вже підтримали яготин-
ські депутати. Вони звернулися до 
Департаменту екології та природ-
них ресурсів Київської ОДА з кло-
потанням щодо створення об'єкта 
природно-заповідного фонду. 

Якщо все заплановане зро-
блять, то в місті з’явиться ще один 
культурний об’єкт, який дасть 
поштовх розвитку туризму в Яго-
тині. Адже безпосередньо на те-

риторії парку є цікаві історичні 
пам’ятники, наприклад, садиба 
Рєпніних, а також палацово-пар-
ковий комплекс, закладений геть-
маном України К. Розумовським.

До теми. Поряд знаходиться 
шикарний комплекс відпочинку 
загальною площею 1100 га, який 
прилягає до великого озера Су-
пій. На його території є внутріш-
нє озеро,  великий фруктовий 
сад, стайня з відкритим і закри-
тим манежами, контактний зоо-
парк, професійні тенісні корти, по-
ле для міні-футболу, мотузковий 
парк, СПА, відкриті альтанки, кафе 
для сніданків. 

В ЯГОТИНІ БУДЕ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК

• Завдання: зберегти природу в межах міста.
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— Інформаційна війна  як ча-
стина гібридної війни — це бо-
ротьба за мозок і серце людей. 

Можна згадати радянські часи. 
Вся радянська естрада була па-
тріотичною. Було тисячі пісень 
патріотичного характеру. Чому 
сьогодні про це забули на дер-
жавному рівні? Адже ця сфера 
мистецтва важлива в гібридній 
війні. А через те, що українська 
влада практино самоусунулась 
від неї, цю місію взяли на себе пе-
ресічні громадяни, інформаційні 

волонтери у фейсбуці і твіттері, 
на інтернет-радіо та інтернет-сай-
тах. Волонтерське мистецтво я 
розглядаю як необхідну самоді-
яльність в інформаційній полі-
тиці України, але з обов'язковою 
умовою. Ця самодіяльність не по-
винна бути відкинута або не по-
мічена тими, хто формує держав-
ну інформаційну політику держа-
ви. На мій погляд, у незалежній 
Україні не було і,  на жаль, немає, 
циклу сучасних патріотичних пі-
сень. Це прикро.

Інформаційний фронт 
 ПАТРІОТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ

«МІРКО САБЛІЧ»: «ШКВАРИТИ 
ВАТНИКІВ І ОКУПАНТІВ 
ПОЛІТИЧНИМ ГУМОРОМ І САТИРОЮ»

Наталія ДОЛИНА

«Ви встояли, та не 
вистояв бетон»

Вперше я зустрілася з цим про-
ектом на YouTubе на початку ро-
сійської агресії. Це був виступ 
гурту «Аліса». «О, мама, мама, нет 
войне», — співав Костянтин Кін-
чев, підтримуючи Україну в її бо-
ротьбі за незалежність. «Який мо-
лодець, не побоявся висловити-
ся!» — подумала тоді. Кліп, голос, 
манера співу — ну точнісінько 
Кінчев! А згодом зрозуміла, що 
це зовсім не російський рок-му-
зикант засуджує російську агре-
сію. Це талановитий проект укра-
їнських патріотів.    

Одна з перших пісень «Мірко Са-
бліча» — «Сповідь казака-окупан-
та» —  відразу отримала  250 тисяч 
переглядів і 3 тисячі коментарів на 
YouTube. Її було записано на почат-
ку січня 2015 року на мотив старо-
винного казацького романсу «Не 
для мене прийде весна». Герой піс-
ні — донський казак, який, наслу-
хавшись пропаганди, пішов вою-
вати за  ДНР/ЛНР. 

 «Донбас повстане, повстане 
Донбас. Почуй нас, Челябінськ, 
почуй нас, Кавказ. Ні п'яді не ма-
тимете нашої землі, валіть в Мо-
скву, москалі», — замріяно співає 
член «Єдиної Росії» Микола Рас-
торгуєв. Ні, політичні погляди ліде-
ра «Любе», улюбленої групи Воло-
димира Путіна, не змінилися. Кліп 
змонтований учасниками україн-
ського гурту «Мірко Сабліч».

Ролик супроводжується доку-
ментальними свідченнями. Гранді-
озна «Донбас-Арена», Донецький 
аеропорт світового рівня, який 
Україна побудувала до Євро-2012,  
Донецьк, який називали «містом 
троянд» — і те, що з ними стало-
ся зараз, після російської агресії. 
Знищені будинки, зруйнований 
вщент аеропорт, сльози жінок і ді-
тей. «Гімн Донбасу», перш ніж йо-
го заблокували, набрав за 30 годин 
понад 120 тисяч переглядів. Про-
те зараз він вже знову доступний 
на YouTubе.

Одна з найбільш зворушливих пі-
сень, слухати яку неможливо без 
сліз на очах — «Темна ніч». У роли-
ку — кадри з фільму «Два бійці». 
Солдати в перерві між боями пи-
шуть листи своїм коханим. Бернес 
під гітару співає: 

«Темная ніч. Тільки «Гради» 
свистять вдалині,
Без зупинок і без вихідних лупить
арта скажена,
В цей пізній час ти, кохана, 
в Фейсбуці сидиш,
Видивляєшся вістки з АТО,
Молиш Бога за мене.
Нечисть повзе, вже осілася 
міцно в Криму, 
Пошматовано рідний Донецьк,
Біль у душах стражденних.
Так, як колись мій дідуня 
фашистів смалив,
Так і я за поребрик зжену 
окупантів мерзенних.»

Автори ролика створили відео-
ряд: кадри зі старого фільму пере-
межовуються світлинами молодих 
хлопців у камуфляжі, знімками бій-
ця, який у  відпустці обіймає свою 
новонароджену дитину, маленько-
го хлопчика, що допомагає своєму 
батькові збиратися на війну, фото 
захисників аеропорту, що загину-
ли. Слова, музика, візуальний ряд 
— гармонійний твір, пряме попа-
дання у душу глядачів. 

«Вже багатьох не побачиш у 
нашім строю,
Тіло в землі, але пам'ять про 
них нетлінна.
Низько вклонись всім загиблим 
в нерівнім бою,
Всім, хто тіло і душу поклав 
за твою Україну.»

Тематика пісень різна,  всі вони 
виконуються в різних жанрах, про-
те спільним для них є тонкий тролінг 
новин, які активно вкидаються в укра-
їнський інформаційний простір ро-
сійською пропагандою. Наприклад, 
відповіді українців ксенофобу Таба-
кову, Стасу П'єсі «Коли везли ми гум-
конвой», Калягіну, музичне «привітан-
ня Пореченкова з днем народження», 
«Гімн Новоросії», «Идут по Украине 
солдаты группы «Центр» тощо.

У березні цього року  група «Мір-
ко Сабліч» видала черговий тематич-
ний хіт — про загиблих у Сирії «їх-
тамнєтних». Цинічні заяви керівни-
цтва «братньої» держави про те, що 
їхні військові не беруть участь у війні 
на Донбасі і в Сирії спростовуються  
повідомленнями про загибель росі-
ян на чужій землі. Саме про це і спі-
вають музиканти. Цікаво, що «сусіди» 
за поребриком дуже гостро прореа-
гували на цей кліп. Як тільки його ви-
клали на YouTubе, щогодини з'явля-
лося понад 300 дизлайків, аби забло-
кувати кліп. Але він і досі там!

 Наша країна пишається  волонтерами, які воюють, допо-
магають грошима і речами воїнам. Але музичних волонтерів, 
які борються на фронті інформаційної війни п'ятий рік по-
спіль — обмаль. Група українських патріотів, яких знають як 
«Мірко Сабліч»,  виконує пісні про АТО та російську агресію 
в специфічному, невідомому до цього стилі. Це  військова 
народна музична публіцистика.  Як створювався проект — 
ексклюзивна розповідь її учасників «Вістям». 

Клубок в горлі і мурашки по шкірі 
— так зазвичай описують вплив ве-
ликої музики, тим більше, коли вона 
є живою ілюстрацією героїчної епо-
хи в житті країни. У роки війни па-
тріотичні пісні піднімали дух насе-
лення і солдатів у бою, допомагаю-
чи долати негаразди і труднощі. На 
фронтах не замовкала музика, а ви-
їзні бригади музикантів співали па-
тріотичні пісні, надихаючи солдатів 
на перемогу. Пісня може вражати 
ворога, як і будь-яка зброя.

На жаль, попри те, що проти 
України ведеться потужна інфор-
маційна війна, державні інституції 
не змогли дати відсіч російській 
пропаганді. Міністерство інфор-
маційної політики, яке в народі 
охрестили МінСтець, виявилося 
непрофесійним і неефективним. І 
тоді на поле бою в інформаційній 
війні вийшли волонтери. Не ви-
падково цей проект працює під 
гаслом «Сам собі МінСтець». Гру-
па «Мірко Сабліч» була створена 

навесні 2014 року. Це музично-пу-
бліцистичний проект, метою яко-
го є критика військової, політич-
ної, культурної окупації України.

«Мірко Сабліч» не існує поза Ін-
тернетом. Це група української 
молоді з різних регіонів України, 
які усе роблять на волонтерських 
засадах. 

Зараз кількість переглядів хі-
тів «Мірко Сабліча» — мільйони.

«Вістям» вдалося поспілку-
ватися з «Мірко Сабліч» у Фей-
сбуці. Ось що вони розповіли:

— Проект визрівав давно. Дехто з 
нас був активним симпатиком Май-
дану, а дехто тримався осторонь. 
Усіх нас згуртувала окупація Криму 
і війна на Донбасі — це такий пере-
ломний момент, коли вже було со-
ромно просто сидіти і бідкатись. Хто 
ми? Пересічні громадяни. Серед нас 
немає ні професійних співаків, ні му-
зикантів, ні поетів, ні режисерів мон-
тажу. Все робимо від душі. Коли по-
трібно заспівати особливим голо-
сом — розшукуємо співака серед 
прихильників. Ми абсолютно неза-
лежні від жодної партії. На кліпах не 
заробляємо. До нас уже долучила-
ся істотна кількість людей, які зна-
ють наші пісні і відповідають ними 
в соцмережах на антиукраїнські по-
сти. Це ніби дрібниця, але з таких мі-

кро-справ і тчеться загальна «маску-
вальна сітка» нашого ідеологічного 
захисту. Ми радо вітаємо нових при-
хильників, і кожен новий учасник 
може вважати себе «Мірком Саблі-
чем». Ми переспівуємо совєцькі хі-
ти, вкладаючи в уста виконавців ан-
тивоєнні тексти. В Україні цей жанр 
започатковано Орестом Лютим. На-
ше завдання —  шкварити ватників і 
окупантів політичним гумором і са-
тирою. Орієнтовно, раз на місяць ми 
випускаємо новий ролик, він прив’я-
зується до котроїсь актуальної по-
дії. Наприклад, постріляв Поречен-
ков у Донецькому аеропорту — ми 
написали пісню; зморозив Табаков, 
що українці — недонація, ми напи-
сали пісню. Ми працюємо без гро-
шей: тексти, запис, монтаж, виконан-
ня, аранжування і розповсюдження 
кліпів — усе здійснюється на волон-
терських засадах. Часто навмисно 
співаємо пісні російською мовою, 

щоб донести інформацію російсько-
му слухачеві. Коли учасники проек-
ту публікують у соцмережах саму 
пісню, вони мають на меті пошири-
ти контрпропагандистське послан-
ня саме серед аудиторії, яка склада-
ється з прихильників російського 
телебачення.

«Смалимо піснями» — під таким 
гаслом працюють українські музич-
ні волонтери. Про що промовчав 
Юрій Шевчук із ДДТ, заспівав «Мір-
ко Сабліч» у ролику «Побратим»:

«Гори, душа, гори!
Прапори догори!»

Сила духу дає українським вої-
нам віру і надію: «Побратиме, пе-
реможем, будем жить!»

Кожен ролик, незалежно від 
змісту, завершується словами: 
«Крим повертається — проект 
припиняється».

Сам собі МінСтець

«Смалимо піснями»

В'ячеслав ГУСАРОВ,
експерт групи 
«Інформаційний спротив»

• До дати. 14 березня — день добровольця.
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 ХРИСТИЯНСЬКА ШКОЛА

«Якби в пості все 

діло було в їжі, то святими 

були б корови,» — писав 

Іоанн Дамаскін.

ПІСТ:  СМИРИТИ ПЛОТЬ 
І ОЧИСТИТИ ДУШУ

 Протягом перших століть становлення Церкви для ду-
ховного вдосконалення християн були встановлені пости. 
Піст існував у Старому заповіті,  багато свідчень про ньо-
го є в Новому заповіті. Про що слід знати сьогодні вірянам 
у період Великого посту, розповів «Вістям» протоієрей Ми-
хаїл Гуменюк, клірик Свято-Миколаївського храму, що в 
Борисполі на території Книшового паркового комплексу.

Святе письмо 
гласить 

Перше пряме свідчення Ісуса 
Христа про значення посту: «Цей 
рід (бісівський) не може вийти 
інакше, як від молитви і посту» 
(Мк. 9, 29). Друге — пророкуван-
ня про піст для усіх християн: 
«Прийдуть дні, коли віднімуть у 
них жениха, тоді будуть постувати 
у ті дні» (Лк. 5, 33-35). Третє — Го-
сподь показує, яким має бути піст: 
«Коли постуєте, не будьте сумні, 
як лицеміри, бо вони приймають 
похмуре обличчя, щоб на людях 
бути такими, що постяться. Істин-
но кажу вам: вони вже мають на-
городу свою. А ти, коли постишся, 
помасти голову твою і вмий ли-
це твоє, щоб явитися постником 
не перед людьми, а перед Отцем 
твоїм, Котрий втаїні, і Отець твій, 
Який бачить таємне, віддасть то-
бі явно» (Мф. 6, 16-18). Четверте 
— Господь попереджає про не-
безпеку об’їдання: «Зважайте на 
себе, щоб серця ваші не обтяжу-
вались об’їданням та п’янством 
і житейськими турботами, і щоб 
день той не спіткав вас несподі-
вано... Отже, пильнуйте повсяк-
час і моліться, щоб ви сподобили-
ся уникнути всього того, що має 
бути, і стати перед Сином Люд-
ським» (Лк. 21, 34). П’яте — Сам 
Господь постував 40 днів, пока-
зуючи приклад духовного посту 
й перемоги над дияволом (Мф. 
4). З цього видно, що піст в жит-
ті християнина має займати важ-
ливе місце, без нього смирити 
плоть і очистити душу для прими-
рення з Богом та щирої молитви 
неможливо.

Християни у період Великого посту повинні докласти зусилля, щоб 
стати більш духовними: ставитися з любов’ю до людей, тримати в чи-
стоті думки, уважно і часто молитися, зробити якнайбільше добрих 
справ і якнайменше нагрішити. І досягнути цього допоможе відмова 
від скоромної їжі та шкідливих звичок. Хоча їжа не є основною, але  
необхідною складовою посту.

• «Користь посту не має вимірюватися лише утримуванням від 
страв, бо справжнім постом є бути вільним від гріхів, позбутися 
будь-якого зв'язку з беззаконням, вибачати кривду ближньому і від-
пускати борги. Не дотримуйтеся посту задля сварки й суперечок. Не 
їси м'яса, а тим часом пожираєш свого брата. Утримуєшся від вина, а, 
проте, кривдиш ближнього. Горе п'яним не від вина. Гнів духу є пияц-
твом, що відбирає розум не менше, ніж вино.» (Гомілія 10.4. Про піст).

• «Піст — це, перш за все, рух, активність духа, боротьба із млявістю, 
лінощами, розслабленням волі і тіла. Це боротьба за життя, за свободу 
духа від звичайного рабства.»  (Митрополит Антоній).

Історія. Великий піст вважаєть-
ся головним постом у церковному 
православному календарі, який є 
підготовкою  до настання головно-
го свята — Великодня.

Він був встановлений Православ-
ною Церквою в пам'ять про піст 
Спасителя в пустелі, який тривав 40 
днів. Цьому періоду відповідає Свя-
та Чотиридесятниця, яка триває до 
свята Входу Господнього в Єруса-
лим. Після — починається Страсна 
седмиця, під час якої Церква згадує 
євангельські події, пов'язані з ос-
танніми днями земного життя Хри-
ста і Його хресними стражданнями.

Що їсти. У час посту, згідно з 
традиціями Православної Церкви 
та церковного Уставу, християни 
обмежують себе в їжі, намагають-
ся уникати того, що віддаляє лю-
дину від Бога. Потрібно намагати-
ся не вживати в їжу продукти тва-
ринного походження: м’ясо, моло-
ко, яйця та вироби, що їх містять. 
У час суворих постів, до яких від-
носиться  Великий піст, не можна 
вживати рибу. Обмежується вжи-
вання олії. 

Для кого є винятки. Але є  низ-
ка обставин, які дозволяють люди-
ні послаблювати свій піст: хворо-

ба, важка фізична праця, похилий 
вік, перебування в дорозі. У таких 
випадках суворість посту може бу-
ти послаблена: наприклад, можна 
вживати молоко. Однак для цьо-
го необхідно звернутися за благо-
словенням до священика, разом з 
яким визначити міру послаблення 
посту. Також від посту звільняють-
ся вагітні жінки, малі діти та ті, хто 
з вагомих причин не має можливо-
сті  обирати, чим йому харчувати-
ся, наприклад, особи, які перебува-
ють у відрядженні.

Замінники — не бажані. У піст 
дозволяється вживати продук-
ти рослинного походження, але в 
наш час на полицях магазинів є ба-
гато таких продуктів, які створені 
для заміни багатьох скоромних на-
їдків (м’ясо, масло, сир, яйця тощо: 
ця їжа називається скоромною — 
не пісною).  Для прикладу: пісний 
майонез, соєва тушонка, ковбаса. 
Ці продукти не варто вживати лю-
дям, які постять, адже ми повинні 
відмовитися від усього забороне-
ного, а не замінити його чимось.

Святкування у піст. Якщо вас 
протягом посту запросили на від-
значення дня народження або ін-
ше святкування, пов’язане зі свят-
ковим столом, і ви не можете від-
мовитися — по можливості попе-
редьте господарів про те, що ви 
дотримуєтеся посту. Якщо цього 
не можна зробити, намагайтеся їс-
ти тільки ті страви, які дозволені 
в піст, а якщо таких немає, то зов-
сім небагато тих, які стоять поруч 
з вами. Під час святкової трапези 
не потрібно без прохання інших 

розповідати про те, що ви пости-
те, привертати увагу до цього або 
дорікати іншим за недотримання 
церковних уставів.

Відмовитися від спокус.  Тре-
ба пам’ятати, що піст не обмежу-
ється їжею. «Якби в пості все діло 
було в їжі, то святими були б коро-
ви,» — писав Іоанн Дамаскін. По-
трібно відмовитися від того, що ми 
надто  любимо, від того, що нами 
володіє і без чого можна обійтися: 
по-перше, це відмовитися від шкід-
ливих звичок (алкоголь, цигарки), 
відмовитися на час посту від соці-
альних мереж, комп’ютерних ігор, 
перегляду розважальних програм 
і фільмів по телевізору,  веселощів, 
прослуховування музики… Кожна 
людина повинна знати, чим вона 
зловживає, і відкинути це, навіть 
якщо йдеться про надмірне спожи-

вання кави чи чаю. Якщо ми щось 
надто часто робимо, то це ознака 
залежності від цього. Земні звич-
ки необхідно відкидати,  адже ми 
цей світ  рано чи пізно залишимо, 
і ніякі пристрасті не повинні пере-
шкоджати нашій душі увійти в Цар-
ство Небесне.

Якщо піст перервано. Піст — це  
боротьба людини з собою, зі сво-
єю плоттю. Сатана спокушає лю-
дей, але з Божою допомогою ми все 
зможемо зробити, і навіть якщо ста-
неться, що  ми порушимо піст і згрі-
шимо, Бог нас не залишає. Щоб ви-
правити все, потрібно одразу пока-
ятися, взяти себе в руки та продов-
жувати поститися. Далі при першій 
можливості прийти в храм і покая-
тись у вчиненому на таїнстві Спові-
ді. Православний християнин по-
винен починати і закінчувати піст 

участю в таїнстві Сповіді, оскільки 
людини без гріха немає і всім треба 
каятися і виправлятися.

 Призначення посту — викорінен-
ня пристрастей і похотей. Досягнен-
ня стриманості й помірності. Приго-
тування до загробного рівноангель-
ського життя. Якщо ми спрямуємо на 
це волю і докладемо зусиль, то Го-
сподь обов’язково нам допоможе, і 
ми досягнемо основної нашої мети 
та отримаємо небесні блага, до яких 
покликана кожна людина.

Без сексу. На час посту ті, хто 
перебувають у шлюбі, повинні 
утриматися від статевих відносин. 
Піст тіла є їжа для душі (Святий Іван 
Золотоустий).

Віруючі люди у піст утримуються 
від плотських утіх. Але таке утри-
мання має відбуватися за обопіль-
ною згодою подружжя. Бог ніколи 
не забороняв людям любити один 
одного. Для неосвячених церквою 
стосунків — сексуальна близькість 
у піст — табу. Для тих пар, які він-
чалися, інтимні справи у піст — не 
гріх. Однак багато християн все ж 
утримуються від сексу в цей час. 
Важливо утриматися від плотських 
задоволень у перший та останній 
тиждень, присвячуючи час молит-
ві та смиренню. 

Клірик Свято-Миколаївського 
храму протоієрей
Михаїл ГУМЕНЮК

Відвідувати церкву. Необхідно щонеділі бути зранку на Боже-
ственній літургії, а по можливості відвідувати й інші богослужіння, 
розклад яких ви можете довідатися в храмі. Бажано було б про-
тягом посту щодня бувати у храмі, хоча б на короткий час — для 
того, щоб помолитися і попросити у Бога допомоги у проходжен-
ні духовного і тілесного подвигу.
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Затишок
 ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ

ДО КВІТКИ З ЛЮБОВ'Ю
 Недарма в українській мові слова «квітка», «весна», 

«природа» жіночого роду. Адже жінка несе творчу енергію, 
яка пробуджує до нового життя усе в  навколишньому сві-
ті. Коли за вікном ще похмуро, а душа бажає тепла і світла, 
увагу жінки привертають кімнатні квіти. Хоч вазончик чи 
два стоять на підвіконні справжньої господині. Жінка квітку 
обирає собі до душі. А те, до чого лежить душа, обов’язко-
во треба доглядати. Це своєрідний обмін енергією.

 
День уже довший, світла більшає — квіти ідуть в ріст. Основний догляд за 

кімнатними рослинами в цей час 
— полив, підживлення, обрізка, пересадка, притінення, обприскування.

• Пересаджування кімнатних рослин якраз починають у березні. 
Якщо квітка гарно росте чи викинула цвіт, то її можна «перевалити» 
або взагалі не чіпати. «Перевалити» — рослину разом із землею  пер-
есадити у більшу ємність, досипавши свіжого грунту. В усіх горщиках 
можна замінити верхній шар землі.

Молоді рослини в невеликих горщиках необхідно пересаджувати  
раз на рік, більш дорослі або посаджені у великі ємності — раз на два 
роки, але при використанні добрив — раз на чотири чи п’ять років.

Пересаджені рослини ставлять у затінку, зменшують полив. При по-
яві нових пагонів квітку виставляють назад на світло, підживлюють і 
гарно поливають.

• Рослини, які викинули цвіт, не чіпають. В усіх інших гострим ножем 
вирізають старі та хворі стебла.  Потім — приблизно на одну або дві 
третини довжини над брунькою, зверненою назовні, — сильні. Зрі-
зи присипають товченим деревним вугіллям. Обрізані пагони вико-
ристовують як живці. Таким чином можна розмножити багато сортів 
кімнатних рослин.

• Навесні кімнатні рослини поливають рясніше. Роблять це теплою 
відстояною водою. Раз чи два на тиждень, як комфортно вашим кві-
там, їх обприскують теплою відстояною водою.

• Коли помітили шкідників, то вазон треба ізолювати від здо-
рових. Гладке листя протерти ганчіркою, змоченою у водному 
розчині господарчого мила. Волохате листя краще обробити 
хімічними препаратами, наприклад карбофосом.  

• Підживлювати квіти потрібно раз на два-три тижні.  
Роблять це збалансованим розчином мінеральних до-
брив (4 г аміачної селітри, 5 г суперфосфату і 1 г калійної 
солі на 1 л води) або готовими сумішами, придбаними в 
магазині. Ефект буде кращий, якщо перед «підгодівлею» 
квіткові вазони полити. Щойно пересаджені та вражені 
шкідниками чи хворі квіти підживлювати не слід.

 
• Для деяких кімнатних рослин весняне сонце є занадто 

яскравим, тому їх слід переставити в затінене місце. Напри-
клад, кактуси і сукуленти добре почуватимуться на столі пода-
лі від вікна. Цикламени також відцвітають навесні, тому їх обрізу-
ють і ставлять у прохолодне затінене місце. Поливають, але нечасто.

ФІАЛКА
Цю чудову квітку ще називають сенполі-
єю. Атмосфера у будинку, де росте фіал-

ка,  доброзичлива, без серйозних сварок 
і непорозумінь між членами родини. Че-

рез те, що сенполія при правильному 
догляді може цвісти цілий рік без пере-
рви, її дарують рідним людям як сим-
вол вічної любові. 

У догляді ця квітка не дуже вибагли-
ва, однак для її нормального розвит-

ку потрібні певні умови: непряме світ-
ло упродовж усього дня, полив відстоя-

ною теплою водою (не на поверхню землі, 
а у піддон). У горщику із фіалкою має бути 

гарний дренаж — застій води для квітки оз-
начає хвороби і смерть. Не любить фіалка су-
хого повітря, тому при високій температурі  
біля неї потрібно розпилювати воду, яка од-
нак не має потрапляти на листя.
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КАКТУС
Ця рослина несе у собі жіночу та чоловічу енергію. Завдяки своїм го-

лочкам кактус не лише відганяє погану енергетику, але й перетво-
рює її на позитив. Рослину дарують сімейним людям. Самотнім 

не можна тримати більше одного кактуса вдома, щоб друга по-
ловинка завернула і в їхню хату. Не варто селити цю рослину у 
спальні та в дитячій кімнаті, адже сон може бути неспокійним.

Ставити кактус краще на підвіконня. Взимку у кактусів на-
стає період спокою, їм не потрібно багато світла. У цей час 
рослині підійде затінене місце. Однією з найважливіших 

умов гарного росту кактуса є наявність дренажу і отвори на 
дні горщика. Рослина гарно розвивається, коли земляна су-

міш складається із промитого річкового піску, листтяного пе-
регною, торфу або деревного вугілля.
Правило поливу для кактусів — краще нехай води буде мало, 

ніж багато. Вода повинна бути м’якою і відстояною. Поливати как-
тус можна як у горщик, так і в піддон. Полив кактуса слід починати 

навесні і припиняти восени. Взимку кактуси поливають дуже рідко або 
не поливають зовсім.

ДРАЦЕНА
Ця квітка підійде тим, хто любить 

багато зелені у домі. Вона заряджає 
членів родини енергією і здоров’ям. 
Там, де драцена гарно йде в ріст, 
можна займатися творчістю: пи-
шіть романи під розлогим листям 
рослини! Її можна дарувати друзям 
та колегам, адже біля неї небагато 
клопоту. 

Як будь-яка пальма, драцена любить 
температуру не нижче 18 °С. При мен-
ших градусах рослина не даватиме зе-
лені. Горщик з рослиною не варто ста-
вити на підлозі, де, зазвичай, протяг. 
Найкраще її прилаштувати на західно-
му чи південному широкому підвіконні 
чи на підставці біля вікна. Щоб зелень 
була пишною з усіх боків, вазон треба 
періодично переставляти. 

Поливати квітку потрібно взимку три 
рази на тиждень, а влітку — кожного 
дня. Полюбляє вона і обприскування. 
Якщо драцена скинула листя, значить її 
мало поливали. Пересаджують  драце-
ну у березні раз на два роки.



24 №10 (919), 16 березня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»

W
W

W
.I-

VI
ST

I.C
O

M

Ч
И

Т
А

Й
Т

Е
 «

В
ІС

Т
І»

 В
 І

Н
Т

Е
Р

Н
Е

Т
І,

 
З

А
Л

И
Ш

А
Й

Т
Е

 С
В

О
Ї 

К
О

М
Е

Н
Т

А
Р

І,
 

П
Р

О
П

О
З

И
Ц

ІЇ
, 

Б
Е

Р
ІТ

Ь
 У

Ч
А

С
Т

Ь
 

В
 О

Б
Г

О
В

О
Р

Е
Н

Н
І 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
ІВ

.

ОВНИ. Створіть собі на-
дійний фундамент для 
майбутніх ділових успі-

хів. Не надто нервуйте, все у вас 
вийде. На вихідних побалуйте се-
бе омріяним відпочинком.

ТЕЛЬЦІ. Нагромадилось 
чимало проблем, тож їх 
треба терміново вирішу-

вати. Сконцентруйтеся на голов-
них своїх завданнях. Не відмов-
ляйтеся від допомоги.

БЛИЗНЯТА. Постарай-
теся скласти план дій і 
орієнтуватися на нього, 

інакше потонете у дрібних спра-
вах і чужих турботах. Час на вихід-
них присвятіть дітям. 

РАКИ. Сприятливий пе-
ріод для вирішення осо-
бистих і професійних 

питань. Імовірні позитивні зміни 
у заробітках і кар'єрі. Не забувай-
те відпочивати.

ЛЕВИ. Вдалий час для 
обмірковування та обго-
ворення важливих пла-

нів на майбутнє. У вихідні дійте 
без зайвих викрутасів. Друзі да-
дуть слушну пораду.

ДІВИ. Сприятливий пе-
ріод для здійснення 
грандіозних задумів, але 

про це мають знати тільки надійні 
й перевірені люди. У вихідні про-
відайте родичів.

ТЕРЕЗИ. Робота принесе 
велике моральне задово-
лення та гарний настрій. 

Використайте із розумом сприятли-
ві обставини. У вихідні не надто кри-
тикуйте рідних та коханих.

СКОРПІОНИ. На вас 
чекає багато новин і по-
дій, здебільшого приєм-

них. Взаємини з керівництвом та 
близькими помітно покращаться. 
На вихідних поїдьте на екскурсію.

СТРІЛЬЦІ. Багато чого 
досягнете, якщо постарає-
тесь не метушитися й пові-

рите у власні сили. Більше довіряйте 
собі, а не порадникам на роботі. Ви-
хідні для дому та господарства.

КОЗОРОГИ. Для реа-
лізації ваших амбітних 
планів доведеться не-

абияк потрудитися. Ловіть хвилю 
і активно використовуйте цей пе-
ріод для нових досягнень. 

ВОДОЛІЇ. Активність, 
працездатність, а також ін-
туїція допоможуть зміни-

ти вашу життєву ситуацію на краще. 
Все складеться найкращим чином. 
У вихідні спілкуйтеся з дітьми.

РИБИ. Не надто захо-
плюйтесь творчими фан-
тазіями і нереальними 

планами. Краще йти перевіреним 
шляхом. У вихідні не провокуйте 
дрібні конфлікти в родині. 

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 19 — 25 БЕРЕЗНЯ

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день


