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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Ірина ГОЛУБ

Ситуація у Борисполі з тари-
фами на перевезення пасажирів 
міськими маршрутами залиша-
ється невизначеною. Доки трива-
ють перемовини і готуються нові 
документи для розгляду питання 
з підвищення тарифів, деякі водії 
автобусів відмовляються перево-
зити по два пільговики, беруть у 
салон тільки одну людину. При 
цьому посилаються на розпоря-
дження свого керівництва.  

Подібну ситуацію, яка сталася 3 лю-
того, описала на Фейсбук бориспіль-
ський волонтер Надія Литвиненко: 
«Сьогодні їхала на маршруті 1в. Водій 
категорично відмовився брати друго-
го пільговика. Я завела бабусю в ав-
тобус! Водій почав кричати, говорив, 
що я проплачена і відпрацьовую свої 
кошти. Що мені платять «сумашедшу» 
зарплату. Але бабуся все ж таки про-
їхала безкоштовно! Тому кажу ще раз 
нашому Бориспільському виконко-
му: «Не грайтеся з вогнем. Наведіть 
порядок!» 

Тож коли на засідання виконав-
чого комітету, яке проходило 6 лю-

того 2017 року, прийшла делегація 
пільговиків із такою самою пробле-
мою, дивуватися не довелося. Важ-
ко зрозуміти, чому для водіїв на-
стільки важливо показати, хто в 
автобусі хазяїн, що навіть при по-
рожньому салоні дозволяють со-
бі закривати перед пільговиком 
двері? Але такі ситуації непооди-
нокі. Однак перевізники просять 
конкретних доказів. Тож рекомен-
дуємо людям, які стали свідками 
ситуації, коли водії відмовляють 
пільговикам у проїзді, повідом-
ляти цю інформацію на сайті «Ві-
стей», на сторінці щотижневика у 
Фейсбук або за телефонами редак-
ції. Обов’язково потрібно вказа-
ти назву маршруту, дату і час, ко-
ли сталася подія, та номер автобу-
са (краще зробити фото номера). І 
не соромтеся звертатися зі скарга-
ми безпосередньо до міської ради. 

З одного боку, можна зрозуміти 
перевізників, для яких сьогодні під-
вищення тарифу є єдиною надією 
на виживання. З іншого — чим за-
винили пільговики, яких держава 
поставила «на лінію вогню»? Пен-
сія мінімальна, пільги пообіцяла 
держава, а надавати їх намагаєть-

ся чужими руками. Не у кращому 
становищі сьогодні і міська влада. 
Наприкінці минулого року переві-
зники подавали звернення щодо 
підвищення тарифів, враховуючи 
збільшення мінімальної заробітної 
плати. Якби тоді виконавчий комі-
тет не просто відмовив у розгляді 
витання, бо у документах не було 
надано достатніх підстав, а запро-
сив перевізників, щоб  порозуміти-
ся, ситуацію можна було б виріши-
ти без загострення. 

Сьогодні тривають перемовини 
між владою та перевізниками. Зо-
крема, розглядається варіант по-
ступового підвищення тарифу до 
економічно обґрунтованого, ди-
ференційованого тарифу на основі 
меморандумів, підписаних із кож-
ним перевізником окремо, вивча-
ється можливість дотацій із місько-
го бюджету на перевезення до Не-
стерівки та Лозівки. От тільки шко-
да, що сьогодні вже доводиться 
вирішувати проблеми, хоча мож-
на було попередити їх виникнення. 
Маємо надію, що у питаннях паса-
жирських перевезень у Борисполі 
компромісу буде досягнуто у най-
коротші строки.

ПРО ТАРИФИ НА ПРОЇЗД 
ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПІЛЬГОВИКІВ

Ірина КОСТЕНКО

• По «Бориспільтепломережі» 
спожито газу на 66,6 млн грн, за-
плачено 38,3 млн грн. Станом на 31 
січня було оплачено 93% виставле-
них рахунків за тепло. 

• У дні ожеледиці у Бориспо-
лі було використало близько 200 
тонн піщано-соляної суміші. З но-
вого року  довелося завозити і пі-
сок, і сіль. На сьогодні є ще у запа-
сі близько 900 тонн суміші, але при 
такій погоді вона дуже швидко ви-
трачається.

• Для поліпшення ситуації з ін-
формуванням населення у випад-
ку проблем із енергопостачанням, 
Бориспільський РП «Київобленер-
го» готується взяти на роботу лю-
дину, яка зможе оперативно нада-
вати інформацію. Черговий працю-
ватиме із 8.00 до 17.00, а у випадку 
аварійних ситуацій буде на місці до 
повного їх усунення. 

Вандали атакують 
бювети

Бювети, на будівництво яких мі-
сто витратило шалені гроші, пері-
одично страждають від вандалів. 
Минулого тижня знову було по-
шкоджено два бювети. Таке став-
лення до того доброго, що робить-
ся у місті для людей, не може не 
обурювати. Бориспільський місь-
кий голова Анатолій Федорчук, ко-
ментуючи ситуацію, наголосив, що 
у рік обслуговування бюветів обхо-
диться у 500 тис. грн. А на 2017 рік 
на бювети передбачено 670 тис. 
грн (напевне, довелося закладати 
і кошти на ремонти після вандалів).

У побуті гинуть 
частіше, ніж на війні

 Перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола 
Корнійчук на понеділковій пла-
новій нараді озвучив деякі циф-
ри статистики за підсумками 
проведеної минулого тижня на 
ради з безпеки життєдіяльності. 

Протягом 2016 року внаслідок 
травм невиробничого характеру у мі-
сті постраждало 5518 осіб, що на 107 
осіб більше, ніж у 2015 році. Загалом 
зафіксовано 50 смертельних випад-
ків — на 6 більше, ніж за аналогічний 
період попереднього року. Зберіга-
ються високі показники травматизму 
внаслідок випадкових падінь, напри-
клад, падіння під час пересування, 
падіння у колодязі, ями тощо. З цих 
причин до Бориспільської ЦРЛ звер-
нулося 3155 осіб, що на 26 випадків 
більше, ніж у 2015 році. 

Микола Корнійчук деталізував 
ситуації, під час яких загинули лю-
ди. Нещасні випадки за участю 
транспорту забрали 9 життів, від 
падіння загинули 4 чоловіки, 5  вто-
пилися, під час нещасного випадку 
із загрозою диханню пішов із життя 
один чоловік, ще один загинув від 
ураження електричним струмом, 
через отруєння не стало двох лю-
дей, закінчили життя самогубством 
12 чоловік. Із 218 зареєстрованих 
нападів з метою вбивства чи нане-
сення тяжких тілесних ушкоджень 2 
випадки виявилися смертельними. 
12 чоловік загинуло через ушко-
дження з невизначеними намірами. 
І тільки двоє із цієї сумної статисти-
ки втратили життя в  АТО.

Тому дуже важливо, щоб люди 
відповідально ставилися до пра-
вил техніки безпеки, берегли своє 
життя і здоров’я у повсякденні.

Відзначили 
загиблого на 
Світлодарській 
дузі бориспільця

Президент України нагоро-
див бійця 25-го окремого мо-
топіхотного батальйону «Київ-
ська Русь» Сергія Степаненка 
орденом «За мужність» ІІІ ступе-
ня (посмертно).

За особисту мужність, само-
відданість і високий професіо-
налізм, виявлені у захисті дер-
жавного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі 6 лю-
того у Бориспільському міськра-
йонному військовому комісарі-
аті дружині загиблого вручили 
орден «За мужність» ІІІ ступеня, 
який, відповідно до указу Прези-
дента України від 22 грудня 2016 
року №580/2016, посмертно от-
римав Сергій Степаненко.

Народився й жив Сергій у Бо-
рисполі. Із 2015 року служив у 
Збройних силах України за кон-
трактом. Пройшов запеклі бої у 
Дебальцевому. Після закінчен-
ня першого терміну уклав но-
вий контракт і 2016-го повер-
нувся на передову. Загинув наш 
земляк у грудні 2016 року під 
час військових дій на Світлодар-
ській дузі в Донецькій області.

У загиблого залишилися дру-
жина та дитина.

На те і зима, щоб періодично сипало  снігом. 
Снігопад, який розпочався у ніч із неділі на по-
неділок, знову став випробуванням для кому-
нальних служб міста. Хоча техніка працювала 
із 3 години ночі, проїзд дорогами 
Борисполя був ускладнений. Що-
правда, центральні вулиці чисти-
лися досить оперативно, але сні-
гопад додавав роботи знову. Пер-
ший заступник Бориспільського 
міського голови Микола Корній-
чук, аналізуючи роботу комуналь-
ників, повідомив, що станом на ра-
нок понеділка по місту працюва-
ло 15 одиниць техніки: 10 із ВУКГ, 3 
одиниці із ЖРЕУ і 2 із ЖЕКу-1. У ре-
зерві залишалася техніка «Бори-
спільводоканалу» та «Бориспільте-
пломережі». 

На щастя, у Борисполі вдалося 
уникнути таких заторів, які під час 
цього снігопаду були у столиці та 

на Бориспільській трасі.  Але  більше ніж 300 
вулиць міста неможливо було очистити опера-
тивно. До того ж, близько 25% вулиць не внесе-
ні до кошторису Бориспільміськкомунгоспу на 

прибирання снігу. Хоча начальник підприєм-
ства Василь Шукало зазначив, що у міру  мож-
ливостей робітники  намагаються почистити 
скрізь. Особливо, якщо люди звертаються до 

підприємства і повідомляють про 
проблемні ділянки.

Щодо ситуації із прибиранням 
снігу на території Бориспільської 
ЦРЛ, то головний лікар закла-
ду Олександр Щур  повідомив, 
що лікарняне  подвір’я чисти-
ли  двічі. Після першої розчист-
ки (приблизно з 10 до 11 ранку) 
територію знову засипало. Вдру-
ге техніка заїхала вже вночі. Ко-
ристуючись нагодою, він про-
сив подякувати Бориспільському 
ВУКГ та КП ЖЕК-1 за те, що вони 
допомагають лікарні прибирати 
сніг. Завдяки цьому заклад має 
змогу витрачати кошти на інші 
нагальні потреби.

І знову випробування снігопадом

Інформація про діяльність 
районної лікарні станом на 
06.02.2017 року. 

З 30 січня по 6 лютого у Бори-
спільській ЦРЛ було пролікова-
но 238 осіб, 82 з них — сільські 
жителі. 

5 хворих померло. Проведено 
33 операції. Звернулося по допо-
могу на травмпункт 199 осіб.

За тиждень у пологовому від-
діленні народилося 11 дітей: 4 
хлопчики, 7 дівчаток.

Станом на 06.02.2017 року в лі-
карні перебуває 364 хворих, се-
ред них 149 — сільські жителі.
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МАГІЯ ПОЕЗІЇМАГІЯ ПОЕЗІЇ

НА ЧАСІНА ЧАСІ
МАЄТЕ ПРАВОМАЄТЕ ПРАВОВІЙНА ТРИВАЄВІЙНА ТРИВАЄ

СПІВПРАЦЯСПІВПРАЦЯ

Ірина ГОЛУБ

Тільки в середу, 1 лютого, у приміщенні 
міської ради відбулася зустріч із підпри-
ємцями, на сайті був опублікований спи-
сок потреб, а вже 3 лютого, у п’ятницю, 
два волонтерських екіпажі спорядили в 
дорогу, завантаживши усім необхідним.

Бензопили, скоби, плівка, руберойд 
для бліндажів, фольгоізол, утеплювач, ка-
бель, генератори, конвектори, подовжу-
вачі, розетки, кувалди, сокири, ломи, ки-
рки, лопати, мастило, відра, ковдри, ма-
траци, теплий одяг, продукти харчуван-
ня — це  неповний перелік усього, що 
вдалося зібрати на потреби наших захис-
ників. До збору допомоги долучилися і 
профспілка «Украероруху», і комунальні 
підприємства міста, і школи та дитсадки. 

 Район Авдіївки для Борисполя — те-
риторія особливої уваги. Адже там нині 
дислокується 72 ОМБР, у якій служили і 
служать дуже багато бійців із Борисполя 
та Бориспільського району. Сьогодні 27 
військових із Бориспільщини у складі 72 
бригади тримають оборону Авдіївки. Це 
з їхніми сімома побратимами по бригаді 
Україна прощалася днями на Майдані… 

Від самого початку війни 72 ОМБР опі-
кується бориспільська волонтерська гру-
па «Територія підтримки». Цього разу во-

лонтери  вирушили в дорогу на день пі-
зніше, ніж попередньо планувалося. Бо 
потрібно було терміново забезпечити 
нагальні потреби, які виникли на пере-
довій. Тому звернулися за допомогою до 
Бориспільської міської ради. 

 Голова ГО «Територія підтримки» Сер-
гій Нікітюк озвучив нову нагальну потре-
бу бійців, яка вимагає об’єднання вели-
чезних зусиль. Їхнім підопічним потрібен 
безпілотник. Тож у Борисполі розпочина-
ється збір коштів. 

 Волонтерська група, яку очолює Марія 
Калина, об’єднує раду ветеранів, жіночу 
раду та працює спільно із волонтерами се-
ла Проців, яких координує  сільський го-
лова Любов Чешко. Пані Марія  розповіла 
«Вістям», що міська рада постійно виділяє 
їм  паливно-мастильні матеріали. А перед 
поїздкою, запланованою на ці дні, вони за-
питали, чи у міськраді зможуть доукомп-
лектувати вантаж? Тож і для цієї групи бу-
ло виділено частину зібраної допомоги. 

Загалом же волонтерською групою, у 
складі якої працює Марія Калина, було 
завантажено три автомобілі. Серед іншо-

го на передову відвезли 100 ковдр, 200 
пар шкарпеток, автомобільні насоси. Лі-
карня надала допомогу ліками, система-
ми для крапельниць, перев’язувальними  
матеріалами тощо. Звичайно ж, везли те-
плі речі та продукти. 

Маршрут їхньої поїздки більш трива-
лий. Він проходить через Слов’янськ, Кра-
маторськ, Костянтинівку (до 90 десант-
но-штурмової бригади), Авдіївку (до 41 
бригади  «Київ-1»), Часів Яр, крайня точка 
— Бахмут. У Часовому Яру також заїжджа-
тимуть до інтернату, де виховуються малю-
ки, від яких відмовилися батьки, серед йо-
го вихованців — діти з особливими потре-
бами. Цьому інтернату волонтери Бори-
споля та Бориспільщини допомагають не 
тільки речами, а й перераховують кошти.  

Допомогу, зібрану Борисполем, пере-
давали волонтерам і в суботу, 4 лютого. 
І збір її не припиняється. Адже війна на 
Сході триває. Тож долучитися може ко-
жен. У гаражі Бориспільської міської ради 
спеціально виділене для цього місце. Та і 
волонтерські команди міста завжди гото-
ві прийняти усе, чим ви хочете допомогти.

Подача заяв при спадкуванні
Спадкуванням є перехід прав та обов’язків від фі-

зичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших 
осіб (спадкоємців). Часом відкриття спадщини є день 
смерті особи.

За останнім місцем проживання спадкодавця, а са-
ме за його останнім місцем реєстрації, необхідно по-
дати до шести місяців з дня відкриття спадщини заяви 
про прийняття та/або про відмову від спадщини. 

Основними документами для подачі заяви є:
• Свідоцтво про смерть спадкодавця.
• Документ, який підтверджує останнє місце реє-

страції спадкодавця та зареєстрованих осіб з ним.
• Документ, який підтверджує родинні відносини 

спадкоємців зі спадкодавцем. 
• Заповіт (у разі наявності).
• Паспорт та реєстраційний номер облікової картки 

платника податків спадкоємця.
Після закінчення шести місяців з часу відкриття 

спадщини спадкоємцям видається свідоцтво про пра-
во на спадщину. 

Державний нотаріус Бориспільської міської 
державної нотаріальної контори Бровченко С.О.

Запрошуємо до участі 
у конкурсі читців!

Усі, хто відчуває магію поезії та силу віршова-
них рядків, мають змогу отримати лаври слави в 
щорічному конкурсі читців імені Тараса Шевчен-
ка. За звання кращого декламатора змагатимуться 
у трьох вікових категоріях: молодшій (до 10 років), 
середній (до 15-ти) і старшій (від 15-ти).

Учасники мають представити один твір: вірш Шев-
ченка чи уривок з його поетичного твору, власну по-
езію або твір будь-якого автора про Кобзаря. Регла-
мент виступу не повинен перевищувати 7 хвилин.

Журі, до складу якого увійдуть представники 
культурної сфери міста, оцінюватимуть рівень ви-
конавчої майстерності, дикцію, постановку голосу, 
сценічний образ. Критеріями для авторських поезій 
є ще й ідея та зміст творів, рівень їхньої художньої 
майстерності. 

Конкурс буде проведено у два тури: шкільний та 
міський. Кожен навчальний заклад має право пред-
ставити не більше трьох учасників кожної вікової 
категорії. 

Переможці будуть рекомендовані до участі в об-
ласному конкурсі читців ім. Т. Шевченка.

Заявки на участь приймаються до 17 лютого. 
Додаткову інформацію можна отримати за те-

лефоном: (045 95) 9-14-54 або ж на сайті муніци-
пального театру:www.borispoltheatre.org.ua.

АВДІЇВКА — ТЕРИТОРІЯ 
СПІЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
Усього два дні знадобилося 
Борисполю, щоб організувати 
громаду міста, підприємців 
та підприємства і  зібрати 
допомогу бійцям, 
які захищають Авдіївку, та 
мешканцям понівеченого 
обстрілами міста. 

Олександра ШОСТАК, прес-секретар 
Бориспільської РДА

У вівторок, 7 лютого, голова Бориспіль-
ської районної державної адміністрації 
Дмитро Воронін провів робочу зустріч із 
заступником Посла Грузії в Україні Дави-
дом Бочоришвілі. 

Під час зустрічі сторони досягли до-
мовленості щодо розвитку та зміцнен-

ня партнерських відносин на всіх рівнях 
з Посольством Грузії в Україні. Особливу 
увагу приділили можливості обміну до-
свідом у соціально-економічній та куль-
турній сферах, а також у залученні інвес-
тицій.  

«Наш район — один з найбільш розви-
нених у Київській області за всіма пара-
метрами та показниками, — наголосив 
Д.Воронін. — За результатами минулого 

року, завдяки прозорій системі держав-
ного управління та залучення малого, 
середнього та великого бізнесу, в Бори-
спільському районі — найвищий показ-
ник по наповненню бюджету в Київській 
області. Адже до нас звертається чимало 
підприємств з пропозиціями малих, се-
редніх, великих інвестицій. Ми зацікав-
лені у співпраці з Грузією, будемо спри-
яти розвитку відносин». 

Дмитро Воронін нагадав, що в серпні 
2016 року неподалік аеропорту «Бори-
спіль» був відкритий рекордний прапор 
України. А на осінь 2017 року планується 
відкриття музею-садиби П.Чубинського в 
однойменному селі. 

Заступник посла в Україні Давид Бочо-
ришвілі подякував голові районної дер-
жавної адміністрації за підтримку та ви-
словився за активізацію ділових, соціаль-
но-економічних та культурних зв’язків, 
що сприятиме зростанню добробуту гро-
мадян обох держав на рівні району.

«Ми зацікавлені в партнерських відноси-
нах з Бориспільщиною. Сподіваємось, на-
ша співпраця буде ефективною та сприяти-
ме соціально-економічному розвитку регі-
ону», — зауважив Давид Автандилович. 

На завершення зустрічі Д.Воронін по-
дарував високоповажному гостю «Інвес-
тиційний паспорт Бориспільського райо-
ну за 2016 рік».  

Бориспільщина налагоджує 
партнерство з Грузією

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

СУСПІЛЬСТВОСУСПІЛЬСТВО
ЗАБЕЗПЕЧЕНА СТАРІСТЬЗАБЕЗПЕЧЕНА СТАРІСТЬ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

У народі жартують, що довголіття — це помста пен-
сіонера державі. Але українським пенсіонерам не до 
жартів — вони більше за всіх страждають від інфляції та 
падіння гривні, адже індексацію пенсій заморозили ще 
у 2015 році. Всього в Україні зараз 11,9 мільйона пенсі-
онерів, з яких 6,1 млн осіб отримують менше 1500 гри-
вень на місяць. Пенсія, яку сьогодні отримують, напри-
клад, вчителі та лікарі, 1400—1800 грн, є мізерною, і та-
кі люди зводять кінці з кінцями. Цього року мінімальну 
пенсію планують підвищувати у два етапи — у травні з 
1247 до 1312 гривень і в грудні — до 1373 гривень. Зро-
зуміло, що таке зростання не надто покращить станови-
ще. Нинішня модель пенсійної системи дуже застаріла і 
у сучасних реаліях існувати вже не може. 

Під час однієї з прес-конференцій міністр фінансів 
Олександр Данилюк розповів, що реформою перед-
бачено вихід на пенсію після досягнення певного тру-
дового стажу, а не віку. «Ми зараз проробляємо з МФВ 
таку модель пенсійної реформи, що не вимагає збіль-
шення пенсійного віку. Є інші інструменти, більш спра-
ведливі», — зазначив він. МВФ вимагає збільшити пен-
сійний вік до 63 років. Але, за підрахунками економіс-
тів, навіть такий крок країну не врятує. Зараз в Україні 
офіційно на 10 працюючих є 12 пенсіонерів. Чи можуть 
ці десять їх забезпечити пенсіями, враховуючи, що біль-
шість з них самі отримують мінімальну зарплату?

Поки очільники держави розробляють реформу, ми 
попросили голову Бориспільської міської органі-
зації ветеранів України Анатолія Костянтиновича 
Пасічного коротко пояснити, якими шляхами може 
йти реальне реформування. «Я мешкаю у двокімнат-
ній квартирі, — розповідає Анатолій Костянтинович, 
— вдома тепло. За це треба платити. Прийшла квитан-
ція — 1947 грн. У моєму під’їзді живе подружжя пенсі-
онерів. У неї пенсія 980 грн, у чоловіка — 1200. Квар-
тири у нас однакові, і рахунок їм прийде такий самий. 
Звісно, від голоду ніхто не помирає, але після всіх ре-
волюцій нам є з чим порівняти, і ми живемо набага-
то гірше, ніж могли б. У цьому винна корупція в нашій 
державі.

На мій погляд, у нинішніх пенсіях є багато неспра-
ведливостей: неправильно, що в людей, які обіймали 
однакові посади, пенсія різна залежно від року вихо-
ду на пенсію. 

Сьогодні в Україні йдеться про трирівневе пенсій-
не забезпечення. Перший рівень — солідарна пен-
сія, до якої ми звикли. Після Другої світової війни у 
СРСР була висока народжуваність, тоді десять пра-
цюючих утримували одного пенсіонера, а тепер ця 
схема вже не працює. Другий рівень — коли пенсію 
працівникові накопичує підприємство у співпраці з 

лайфовою компанією. З 1 січня цього року другий 
рівень ввели законодавчо. Почнуть з 2% відраху-
вань і поступово мають підняти до 7%. Третій рівень 
— індивідуальні недержавні пенсійні накопичен-
ня. У цьому випадку людина сама обирає лайфову 
компанію й укладає з нею договір. Тут є свої пере-
ваги. Наприклад, після виходу на пенсію можна за-
брати накопичення відразу, можна частинами чи от-
римувати прижиттєву пенсію, яка регулярно індек-
суватиметься, тобто зростатиме. Європейський дос-
від показує, що цей третій рівень гарантує найвищу 
пенсію. Важливо обрати надійну компанію з відо-
мим ім’ям, довгою історією та високою ліквідністю. 
Вже чимало бориспільців накопичують індивідуаль-
ну пенсію по третьому рівню. 

В ідеалі, після низки реформ, кожен має отриму-
вати всі ці три пенсії. У нашому законодавстві все 
вже давно прописано, потрібно лише «дати відмаш-
ку».  Про пенсію необхідно думати замолоду. Хочу 
звернутися до керівництва шкіл міста і району, щоб 
вчителі проводили роботу з батьками і пояснюва-
ли необхідність для їхніх дітей змалечку вчитися 
розпоряджатися фінансами та думати про майбут-
нє. Ми всі добре вміємо рахувати бюджет держави 
і мислити глобально, але зовсім не вміємо рахувати 
власні гроші. Настав час вчитися цьому і переймати 
європейський досвід — за цим майбутнє України і 
кожного з нас». 

За даними Бориспільського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Київської області, станом 
на перше січня у Борисполі та районі разом є 30817 
цивільних пенсіонерів (приблизно порівну між містом 
і сільською місцевістю). Середній розмір пенсії цивіль-
них пенсіонерів становить 1941 грн. Але пенсії дуже 
різняться. 169 громадян отримують мінімальну пен-
сію до 800 грн, 642 особи — від 800 до 1000 грн. 22671 
людина мають пенсію від тисячі до двох, а 162 особи 
мають пенсію вище 10 тисяч грн на місяць. Заборгова-
ності з виплати пенсій немає.

Зараз в Україні офіційно на 10 працюючих 
— 12 пенсіонерів. Чи можуть ці десять 
їх забезпечити пенсіями, враховуючи, 
що більшість з них самі на мінімальній 
зарплаті?

ПРО ПЕНСІЮ ДУМАЙ 
ЗАМОЛОДУ

ТОТАЛЬНА ЕКОНОМІЯТОТАЛЬНА ЕКОНОМІЯ

Ольга ОГНЯНИК 

Чергового подорожчання елек-
троенергії на 25 % українці очі-
кують вже з 1 березня. Так за рі-
шенням Національної комісії, яка 
здійснює держрегулювання у сфе-
рах енергетики і комунальних по-
слуг, тариф з 1,29 грн зросте до 
1,68 грн за кВт/год в межах най-
більш поширеної норми від 100 
до 600 кВт/год. Це буде останнім 
підвищенням згідно з меморан-
думом МВФ від лютого 2015. Ка-
жуть, що  слідом за світлом може 
подорожчати і холодна вода, адже 
у структурі тарифу на воду 34 % — 
оплата електроенергії. Ще 26 % у 
структурі тарифу — заробітні пла-
ти, які також зросли у новому році. 
Тож жити із комфортом стає доро-
гим задоволенням. 

Журналісти підрахували, що по-
дивитися телевізор 1 годину мож-
на було за 64 копійки до подорож-
чання, а вже з березня за цю годи-
ну «розкоші» доведеться платити  80 
копійок.  За годину  читання книги 
при світлі настільної лампи треба бу-
де заплатити 16 копійок замість 12, 
година за комп’ютером «влетить» у  
50 копійок (зараз коштує 38). 

Читачі «Вістей» обурено розпові-
дали про своє обрамоване тоталь-
ною економією життя. Вони попро-
сили не називати своїх прізвищ, 
але погодилися розповісти про ви-
пробування власною пенсією і спо-
собами заощадження.

Пані Галина з Борисполя розпо-
відає, що виживає лише тому, що 
має сили і бажання працювати в 
коледжі. Каже: «Добре, що пенсі-
онерів не виганяють іще. А якщо 
заборонять працювати? Скажуть, 
що треба робочі місця для моло-
ді? Молодь не піде на ті гроші, на 
які ми погоджуємося. Це ми загар-
товані працювати за копійки, як 
колись співали: «Нам хліба не тре-

ба — нам дай працювати». За опа-
лення маю заплатити більше ніж 
1700,  у ЖЕК — близько 180 гри-
вень, а є ще вода, домофон тощо. 
Пенсії в нас із чоловіком невели-
кі. А мамі моїй взагалі за газ при-
йшла платіжка на 5200 грн. Вона 
самотня, перейшла на чоловікову 
пенсію, оскільки він був інвалідом 
війни, отримує 2100 грн. Через це 
втратила всі пільги: дитина війни, 
пенсіонер, ветеран праці — все це 
не враховується. Як заплатити? За 
що купити їсти? Проситиме в газ-
конторі, щоб цю суму розділили на 
рік, до початку наступного опалю-
вального сезону. Сподіваємося, їй 
підуть назустріч». 

Та якщо пані Галині хоч якось вда-
ється зводити кінці з кінцями, 63-річ-
ному Олександрові, який проживає 
у приватному будинку, ніяк. Чоловік 
отримує пенсію у розмірі 949 гри-
вень через малий стаж праці. А пла-
тіжки приходять захмарні! Довелося 
переходити на опалювання будинку 
дровами. Користується газом, лише 
щоб приготувати їжу. 

А от пані Любові було зовсім несо-
лодко від платіжки, сума у якій втри-
чі перевищує пенсію. Намагається 
заробити, як може: продає городи-
ну. Однак вторгованого часто виста-
чає лише на хліб з молоком. Зверну-
лася до міського голови з прохан-
ням одноразової допомоги, чекає 
допомоги від сина, який проживає 
в іншому місті. Його сім’я також кру-
титься, як білка у колесі, щоб забез-
печити себе хоча б «копійками». 

Мешканці квартир розповіда-
ють, що намагаються знаходити су-
му, яка хоч трохи перевищує поло-
вину від зазначеної у платіжці (та-
ким чином оплата не вважається 
заборгованістю), а решту сплачу-
ють, «коли гроші знаходять». 

І це лише кілька невеликих істо-
рій про виживання у 21 столітті. На 
жаль, з такими сумними реаліями 
стикатися доведеться все частіше.

А жити за що?

Надія на нічну альтернативу
Відповідно до рішення Нацкомісії, продавати електроенергію з 23.00 

до 7.00 будуть удвічі дешевше. Так хочуть стимулювати українців зміни-
ти період пікового споживання, який припадає на ранок, вечір, а також 
вихідні. Однак, щоб платити вночі менше, доведеться встановити спе-
ціальний двозонний лічильник електроенергії, який фіксуватиме обся-
ги споживання у різні періоди доби. Вартість такого «порятунку» скла-
дає близько 1000 — 1200 гривень. Про це повідомляє ресурс www.slk.
kh.ua: «За словами спеціаліста, якщо споживач перенесе споживання 
100 і більше кВт/год електроенергії на місяць на період з 23:00 до 7:00, 
то вставновлення двозонного лічильника є цілком виправданим і вигід-
ним. Досягти значної економії можна в разі використання в нічний час 
електричного обігрівача, кондиціонера, електричного накопичуваль-
ного водонагрівача, пральної машини та сушки.

Також, за підрахунками спеціалістів, якщо сім'я споживає велику 
кількість електроенергії, наприклад використання перевищує 600 
кВт/год та сягає до 1000 кВт/год електроенергії і при цьому 50% світ-
ла використовує у нічний час, двозонний лічильник окупиться при-
близно за  півроку.

Загальна практика показує, що якщо споживач використовує се-
редню кількість електроенергії на місяць, лічильник окупиться десь 
за два — три роки». 

ДО ТЕМИ

Від суб’єктів господарюван-
ня Броварської ОДПІ протя-
гом  2016 року надійшло до бю-
джету 251  млн  грн акцизного 
податку.

Саме на таку суму поповни-
лися місцеві бюджети територі-
альних громад  за рахунок над-
ходження акцизного податку з 
реалізації суб’єктами господа-
рювання роздрібної торгівлі пі-
дакцизних товарів. Необхідно 
зазначити, що цей показник за 
2016 рік майже на 45 % переви-

щує надходження за аналогічний 
період  2015 року.   

Щодо сплати акцизного податку 
з роздрібного продажу підакциз-
них товарів у 2017 році, то необхід-
но зазначити, що законом України 
від 20 грудня 2016 року № 1791-V-III 
«Про вне  сення змін до Податко-
вого кодексу України щодо забез-
печення збалансованості бюджет-
них надходжень у 2017 році» ска-
совано акцизний податок з реалі-
зації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі пальним  та, 
водночас, Законом України від 20 

грудня 2016 року № 1789- VIII «Про 
внесення змін до Бюджетного ко-
дексу України» передбачено зара-
хування акцизного податку з ви-
робленого в Україні та ввезеного 
на митну територію України паль-
ного до бюджетів місцевого само-
врядування пропорційно до част-
ки нарахувань за даними деклара-
цій сум акцизного податку з реалі-
зації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі пального за 
2016 рік на відповідній території.

Броварська ОДПІ

Про акцизний податок
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«Госпітальний округ» — це те-
риторіальне об’єднання закладів 
охорони здоров’я декількох райо-
нів в єдиний медичний простір за 
критеріями доступності, кількості 
населення, наявних лікувальних 
закладів.

В основі госпітального округу 
має бути визначена головна по-
тужна лікарня інтенсивного ліку-
вання (скорочено — ЛІЛ), яка має 
обслуговувати певну кількість на-
селення госпітального округу і на-
давати інтенсивну медичну допо-
могу вторинного рівня із засто-
суванням високих технологій. Го-
ловне завдання таких лікарень 
— надавати цілодобову стаціонар-
ну інтенсивну допомогу як в екст-
рених, так і в планових випадках. 
У таких лікарнях мають бути відді-
лення екстреної допомоги, трав-
матологія, хірургія, пологове від-
ділення, максимальні діагностич-
ні можливості. У ЛІЛ Київської об-
ласті є певні додаткові особливості 
в порівнянні з іншими областями:  

вони мають бути спеціалізовани-
ми  притрасовими медичними за-
клади, щоб надавати допомогу по-
страждалим під час ДТП, адже са-
ме в Київській області проходять 
чотири траси міжнародного зна-
чення. В тому числі ці ЛІЛи мають 
бути й такими, щоб швидко надати 
допомогу і після інсультів, інфарк-
тів, адже в Київській області над-
звичайно високий рівень серце-
во-судинних захворювань. Решта 
лікарень, що знаходяться на тери-
торії госпітального округу, мають 
бути не закриті, а  перепрофільо-
вані таким чином, щоб там надава-
лись інші види медичної допомоги. 
Наприклад, у рамках госпітально-
го округу міські та районні лікарні, 
що розміщені поряд, не мають на-
давати однакові медичні послуги й 
тим самим дублювати функції один 
одного, а мають сформувати лікар-
ню планового, лікарню відновно-
го лікування, а інші зробити реабі-
літаційним центром або хоспісом. 
Таким чином, однозначно мають 

бути збережені лікарні та робочі 
місця медичних працівників. Вони 
повинні забезпечувати населення 
всіма видами медичної допомоги.

Межі та склад госпітальних окру-
гів будуть визначатись таким чи-
ном, щоб жителі, які проживають на 
цій території, мали доступ до вто-
ринної (спеціалізованої) медичної 
допомоги у межах свого госпіталь-
ного округу.

Госпітальний округ стосуєть-
ся формування єдиного медично-
го простору вторинної ланки. І не 
стосується першого рівня (амбула-
торії, ПМСД, поліклініки) та третьо-
го рівня.

Також однією з вагомих вимог 
до створення лікарні інтенсивно-

го лікування (ЛІЛ) є відкриття на 
її базі стаціонарних відділень не-
відкладної допомоги (emergency 
department), а отже, нарешті, ми ма-
ємо шанс побачити у дії правило 
«золотої години», тобто доїзду ма-
шини швидкої допомоги за 60 хви-
лин з найвіддаленіших населених 
пунктів у межах госпітального ок-
ругу. Ці відділення будуть працюва-
ти 7 днів на тиждень та 24 години на 
добу, а також матимуть можливість 
прийняти 50 постраждалих у день. 
Відділення екстреної медичної до-
помоги мають бути забезпечені су-
часним та якісним діагностичним 
обладнанням та всіма необхідними 
фахівцями (травматологи, нейрохі-
рурги тощо). Ці відділення повин-

ні бути весь час на зв’язку з опера-
тивно-диспетчерськими службами 
та автомобілями швидкої допомоги. 
Це дозволить швидко приймати па-
цієнта та надавати необхідну медич-
ну допомогу одразу після прибуття 
автомобіля швидкої допомоги.

Впровадження госпітальних окру-
гів — це один з кроків реформуван-
ня системи охорони здоров’я. Але 
медична галузь потребує ще багато 
змін. Необхідно підвищити соціаль-
ний рівень лікаря, забезпечити гід-
ну заробітну плату та умови праці. 
Пацієнт має гарантовано отримува-
ти доступну, якісну та ефективну ме-
дичну допомогу. Держава також має 
нести відповідальність перед насе-
ленням країни.

НА ЧАСІ ФОРМУВАННЯ 
ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ
На території Київської області заплановано створення 
чотирьох госпітальних округів. Саме така їх кількість, 
за результатами розрахунків, дозволить найбільш 
оптимально сформувати мережу медичних закладів для 
забезпечення доступності та якості медичної допомоги в 
Київській області. Про це йдеться на сайті «Самопомочі».

Олександр МАТВІЄНКО

30 січня до Переяслава прибу-
ла заступник голови Комітету з пи-
тань охорони здоров’я Ірина Си-
соєнко, яка взяла участь у робочій 
зустрічі з лікарями місцевої ЦРЛ. 
Крім переяславських медиків, на 
зустрічі були присутні делегації з 
Яготинського, Баришівського, Згу-
рівського, Бориспільського та Бро-
варського районів, а також міста 
Березань, які разом із Переяслав-
щиною належатимуть до одного 
госпітального округу. До цих деле-
гацій входили представники вла-
ди означених районів та головні 
лікарі тамтешніх лікарень. 

Ірина Володимирівна спробу-
вала розвінчати міфи, які виникли 
навколо нової медичної реформи. 

Вона заявила, що саме формуван-
ня госпітальних округів допоможе 
змінити принципи системи фінан-
сування галузі охорони здоров’я. 
Мається на увазі фінансування са-
ме медичних послуг, що має стати 
основою формування зарплат ме-
дичних працівників, а не оплата 
кількості ліжко-місць. За словами 
народного обранця, головна ме-
та таких змін — сформувати єди-
ний медичний простір, забезпе-
чити доступність і якість медичної 
допомоги, а також розвантажити 
вторинну ланку надання послуг за 
рахунок інтенсифікації первинної 
з акцентом на сімейній медицині. 
Щоб запровадити реорганізацію, 
Ірина Сисоєнко вважає за доцільне 
сформувати своєрідну госпітальну 
раду, в яку мають увійти представ-
ники від власників кожної лікарні. 

Госпітальна рада має визначитися 
з тим, де саме розміщуватимуть-
ся лікарні інтенсивного лікування 
другого та першого рівнів. Інші лі-
карні мають стати закладами спе-
ціалізованого лікування, віднов-
лювальними та реабілітаційними 
центрами.

«Я вам точно можу сказати, що 
в проекті постанови Уряду і в суті 
формування госпітальних округів 
не закладено закриття лікарень. 
Теперішня інформаційна напруга 
— це винятково від незнання, не-
розуміння, як має бути. Закриття 
лікарень реформою не передба-

чено, скорочення мережі навіть за-
боронено Конституцією. Розганяти 
лікарів уже нічого, бо їх і так не ви-
стачає з такою мізерною платнею. 
Крім того, людина приходить у лі-
карню і платить там майже за все, 
але неофіційно.  При  цьому чогось 
вимагати від лікаря не може. Пере-
хід на договірні умови надання ме-
дичних послуг суттєво змінить цю 
ситуацію», — зазначила депутат ВР.

Правда, Ірина Сисоєнко не змог-
ла дати відповідь на запитання, як 
і ким фінансуватиметься робота 
госпітальних округів. Адже про-
цес реформування лише розпо-
чався і подібна зустріч не буде ос-
танньою. Народна обраниця ви-
словила надію, що вже найближ-
чим часом порядок забезпечення 
галузі відповідними коштами буде 
розроблений.

Переяслав-Хмельницьку ЦРЛ 
обіцяють не закривати

 • Основний принцип вибору лі-
каря — вільне рішення люди-
ни. Залежно від того, наскільки 
людина задоволена послугами 
цього лікаря (якістю, знаннями, 
уважністю, ввічливістю тощо), а 
також наскільки зручно кори-
стуватися саме цією медичною 
практикою (розташування, до-
ступність, комфорт). Кожен має 
вибрати того лікаря, якому змо-
же довіряти.

 • Вибір лікаря не прив’язаний 
до місця реєстрації пацієнта.

 • Пацієнт і лікар підписувати-
муть декларацію про вибір 
лікаря пацієнтом. У документі 
будуть вказані реквізити сторін: 
основні дані про пацієнта, ліка-
ря та медичний  заклад, де лікар 
працює. Усю інформацію щодо 
декларації внесуть до електро-
нної системи, але свій примірник 
пацієнт може отримати в папе-
ровому вигляді.

 • Договір між лікарем та паці-
єнтом підписується безстро-
ково та діє доти, доки пацієнт 
не укладе договір із іншим 
лікарем.

 • При підписанні декларації ко-
жен пацієнт зможе отримати 
копію Порядку надання пер-
винної медичної допомоги, 
затвердженого МОЗ. Цей По-
рядок чітко описуватиме, на яку 
гарантовану безоплатну пер-
винну медичну допомогу зможе 
розраховувати пацієнт і якими є 
обов’язки сімейного лікаря.

 • Лікар не має права відмови-
тись підписувати угоду з па-

цієнтом чи розірвати договір, 
якщо кількість його пацієнтів 
менша за визначену норму 
— 2 тисячі осіб. Відповідно, 
якщо лікар вичерпав свій ліміт 
на приписаних пацієнтів, він не 
зможе підписати декларацію з 
пацієнтом.

 • На першому етапі реформи, 
якщо у людини виникла по-
треба звернутися до лікаря, а 
декларацію ще не уклали, слід 
звертатись до відповідного за-
кладу і отримати допомогу. Од-
нак якщо людина свідомо відмов-
ляється підписувати декларацію, 
їй доведеться з власної кишені 
сплачувати лікування у сімейного 
лікаря.

 • Один лікар не обов’язково 
повинен обслуговувати всю 
родину. При бажанні, кожен 
член сім’ї може обслуговуватись 
у іншого лікаря, в тому числі діти 
— у педіатра.

 • Уся допомога на рівні первин-
ної ланки покривається стра-
ховими коштами Національ-
ної служби здоров’я України 
та надається безоплатно так 
само, як екстрена допомога.

 • За даними МОЗ, приписна 
кампанія із сімейним ліка-
рем розпочнеться навес-
ні, залежно від готовності 
областей. Від того моменту 
кампанія триватиме постійно, 
але бажано зробити свій ви-
бір протягом весни, щоб ваше 
рішення вплинуло на обсяг фі-
нансування відповідного ліка-
ря уже влітку.

Обираємо сімейного лікаря
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Правоохоронці 
інформують

Близько півночі 30 січня на вул. Гри-
шинська патрульні помітили двох чо-
ловіків, які везли на санчатах бата-
реї. Як з’ясувалося, чоловіки, 1990 та 
1995 р.н., таємно вивезли їх з подвір’я 
приватного будинку на вул.Рєпіна, де 
власник веде ремонт. Крадії поясни-
ли, що їм потрібні кошти, щоб забрати 
власне авто з ремонту. Обох достави-
ли до Бориспільського ВП. 

• • •
Ввечері 3 лютого надійшов виклик 

про крадіжку в магазині — жінка по-
відомила, що з камери схову в супер-
маркеті викрали її сумку. Поліцейські 
опитали свідків і знайшли на вулиці 
порожню сумку. Патрульні перегляну-
ли записи камер спостереження і по-
близу торгового центру виявили кіль-
кох осіб, серед яких був ймовірний ви-
крадач. Чоловік, помітивши патруль, 
почав тікати. Його наздогнали та за-
тримали на вул.Соборній. Також бу-
ло встановлено особу ще одного зло-
вмисника, але затримати його не вда-
лося. На місце викликали СОГ.

• • •
Дорогами Борисполя їздить багато 

машин з підробними документами. 4 
лютого на вул.Київський Шлях інспек-
тори зупинили Fiat Marea, водій якого 
не був пристебнутий ременем безпе-
ки. При перевірці документів поліцей-
ські встановили, що номер реєстра-
ційного документа не співпадає з да-
ними в базі. Авто і водія доставили до 
Бориспільського ВП і передали слід-
чому. 5 лютого, так само на вул.Київ-
ський Шлях, екіпаж по орієнтуванню 
зупинив Audi A6. З’ясувалося, що це 
не те авто, що розшукується, але бу-
ло встановлено, що свідоцтво про ре-
єстрацію підробне. Водія з машиною 
супроводили до Бориспільського ВП.

• • •
 Вдень у неділю надійшов виклик 

про крадіжку телефону із закладу гро-
мадського харчування — жінка за-
лишила свій телефон на столі, а сама 
пішла робити замовлення. Ще по до-
розі на місце патрульні по телефону 
отримали орієнтування з камер спо-
стереження від працівника закладу і 
через кілька хвилин на вул.Європей-
ська помітили жінку, схожу за описом. 
Побачивши патрульних, вона звер-
нула в двори будинків, де її і зупини-
ли. У громадянки 1992 р.н. виявили 
телефон, але вона пояснила, що зна-
йшла його на вулиці. Та, почувши про 
відеоспостереження, зізналася. Було 
викликано СОГ.

ДРУГИЙ ФРОНТДРУГИЙ ФРОНТ

КОНСУЛЬТАЦІЇКОНСУЛЬТАЦІЇ

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

— Послуга MNP  дозволяє зберегти повні-
стю свій номер телефону разом з першими 
трьома цифрами, що до сьогодні дозволяли 
нам ідентифікувати, до якого саме мобільного 
оператора ми телефонуємо, та перенести їх до 
іншого оператора, який нам з якоїсь причини 
здається кращим. Такою причиною може бути 
краще покриття, більш доступні тарифи, тощо.

Впровадження подібної послуги почало-
ся ще у 1990-х роках у тих країнах Європи, де 
ставилися більш жорсткі вимоги до роботи 
операторів зв’язку. Вважається, що це сприяє 
конкуренції між ними, підвищує якість послуг. 
У нашій країні відповідно до Угоди про асоці-
ацію з Європейським Союзом запровадження 
послуги MNP заплановано у 2017 році.

На сьогодні в Україні готується платфор-
ма для перенесення мобільних номерів. Про 
можливість перенесення стаціонарних номе-
рів можна буде говорити після повного пере-
ходу АТС на «цифру».

Ця послуга у деяких європейських країнах є 
безкоштовною, а в деяких сягає 9 євро. У по-
слузі з перенесення номера буде відмовлено, 
якщо абонент подав недостовірні дані про се-

бе. Або подав заявку на перенесення номера 
одразу до декількох операторів. Також це сто-
сується «мобільних літунів», які забажають змі-
нювати оператора частіше ніж 1 раз на 30 днів.

Перенесення абонентського номера відбу-
вається протягом 3 робочих днів у мережах 
мобільного зв’язку  з моменту реєстрації за-
яви, за винятком випадку, коли абонент вка-
зує у заяві пізніший строк перенесення або-
нентського номера (номерів), який не може 
перевищувати 30 днів. Час, протягом якого 
абонент не буде отримувати телекомуніка-
ційні послуги за номером, який переносить-
ся, не може перевищувати трьох годин.

Перед встановленням з’єднання на пере-
несені абонентські номері оператори по-

винні повідомляти абонента, що телефонує, 
відповідним голосовим повідомленням. Ад-
же абонент, який телефонує, може вважа-
ти, що набрав номер, наприклад, «Київстар», 
а насправді він перенесений в іншу мережу, 
з іншими тарифами. Тому повідомлення тут 
справді необхідне.

Абонент, який бажає скористатися послугою 
MNP, звертається до обраного оператора із за-
явою, оформленою одним з таких способів:

• у письмовому вигляді до пункту обслуго-
вування абонентів оператора;

• дистанційно з використанням засобів 
зв’язку за допомогою телефону або з запо-
вненням інтерактивної форми заяви на офі-
ційному веб-сайті оператора.

ОЧІКУЄТЬСЯ ПОКРАЩЕННЯ 
ЯКОСТІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
В Україні запроваджується нова 
послуга мобільного зв’язку MNP. 
Про особливості цього процесу 
розповіла «Вістям» директор з 
інформаційно-телекомунікаційного 
напрямку Українського державного 
центру радіочастот Вікторія 
Трощенко.

Валерій ГІРЧЕНКО

Початок року виявився урожайним 
для яготинських волонтерів. Кілька та-
ких  груп побували на Донбасі з гостинця-
ми для наших воїнів. Не стоять осторонь 
і юні яготинці, які відгукнулися на заклик  
допомогти мешканцям Авдіївки. 

Волонтерський екіпаж у складі Сергія Вой-
тенка та Віталія Овсієнка нещодавно отримав 
від командування 72-ої окремої механізованої 
бригади (ОМБ) запрошення на святкування 
75-ої річниці створення цієї військової части-
ни. Тож хлопці, завантаживши авто продукта-
ми та іншими необхідними речами, виїхали на 
Донбас. Зібрати «посилку» допомогли жите-
лі Богданівки, Ничипорівки, Трубівщини, при-
ватні підприємці та місцеві організації. 

За словами Сергія, під вечір волонте-
ри прибули до одного з батальйонів 72-ої 
ОМБ і передали солдатам частину ванта-
жу. Впродовж наступного дня вони відві-
дали інші військові частини, які перебува-
ють на передовій, та роздали гостинці від 
благодійників Яготинщини. Взяли участь 
яготинці й у святкових  заходах 72-ої ОМБ, 
які відбулися в селі Орлівка Ясинуватсько-
го району.

Побували в  зоні АТО і волонтери на чолі 
з головою ГО «Волонтери Яготинщини» Во-
лодимиром Вознюком. На Луганщину в се-
ло Троїцьке, де їхнього приїзду чекали бій-
ці 25-го батальйону «Київська Русь»,  руши-
ло три автомобілі, вщерть заповнені ово-
чами, консервацією, домашньою випічкою, 
хлібобулочними виробами, молочною про-
дукцією тощо.

— Прибули ми вночі, — розповідає Воло-
димир. — Замаскувавши автомобілі між бу-
динками, щоб їх не відслідкували безпілот-
ники, лягли відпочивати. Хоч досить важко 
було заснути, бо в ніч нашого приїзду пози-
ції українських армійців ворог обстрілював 
майже безперестанку. Вантаж розподілили 
між ротами вже вранці.

Вразило яготинців те, що серед військових  
«Київської Русі» багато молодих дівчат, які не-
суть службу нарівні з чоловіками. Приємно ста-
ло і від того, що поряд з українською армією, на 
її боці, ведуть боротьбу з сепаратистами бійці 
«Грузинського легіону». 22 січня батальйон по-
повнився ще двома бійцями з Яготинського ра-
йону: до своїх побратимів знову повернулися 
Олександр Дяденко та Віктор Скрипка.

— Слова вдячності бійці 25 батальйону 
шлють через волонтерів усім небайдужим 

українцям, жителям Яготинщини за їхню до-
помогу і турботу, — продовжує Володимир 
Вознюк. — Особливо приємно  відчути, що 
місцеве населення Троїцького ставиться до 

них доброзичливо. Просять солдати наступ-
ного разу привезти їм маленькі газові балони 
(«шмєлі») для приготування їжі безпосеред-
ньо на позиції. Вони допомагають військо-
вим не видавати свого місця розташування, 
як це робить дим від вогнища. Будуть раді за-
хисники і м’ясній продукції.

 Ранок четверга, 2 лютого, вкотре до-
вів, що Яготинський НВК №3 переймаєть-
ся долею не тільки українських захисників, 
а й жителів зони проведення АТО. Почувши 
оголошення про те, що мешканці Авдіївки 
потребують підтримки, учні «третьої» та їхні 
батьки звечора наготували для постражда-
лих хто що міг: крупи, чай, печиво, консерви, 
теплі речі. За це їм щиро дякують директор 
навчального закладу Світлана Комаренко та 
весь педагогічний колектив. 

Будні яготинських волонтерів

Броварська ОДПІ нагадує, що фізичні осо-
би, які провадять незалежну професійну ді-
яльність, подають податкову декларацію за 
результатами 2016 року відповідно до норм 
розділу IV Податкового кодексу України не пі-
зніше 3 травня 2017 року та зобов’язані само-
стійно не пізніше 28 липня 2017 року сплати-
ти суму податкового зобов’язання, зазначену 
в поданій ними податковій декларації.

Іноземці та особи без громадянства, які ста-
ли на облік у контролюючих органах як само-
зайняті особи, є резидентами і у річній подат-

ковій декларації поряд з доходами від прова-
дження незалежної професійної діяльності 
мають зазначати інші доходи з джерел їх по-
ходження з України та іноземні доходи.

Незалежна професійна діяльність — участь фі-
зичної особи у науковій, літературній, артистичній, 
художній, освітній або викладацькій діяльності, ді-
яльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних 
виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (роз-
порядників майна, керуючих санацією, ліквідато-
рів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів 
чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіо-

нерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю 
за умови, що така особа не є працівником або фі-
зичною особою - підприємцем та використовує на-
йману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Особи, які мають намір провадити неза-
лежну професійну діяльність, підлягають 
взяттю на облік як самозайняті особи у кон-
тролюючих органах згідно з Податковим ко-
дексом України.

Довідки за телефонами: (04594) 7-20-87 
та 7-20-90.

Броварська ОДПІ

Особи, які здійснюють незалежну професійну 
діяльність, подають декларацію за 2016 рік 
не пізніше 3 травня 2017 року
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СТАРТАПСТАРТАП

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

Об одинадцятій ранку на цен-
тральній площі міста розмістився 
об’єкт зацікавлення — сучасний 
великий Party Bus. Усі, хто «висипав-
ся» з нього, з лопатами та мішечка-
ми солі в руках взялися лаштувати 
знімальний майданчик. 

Перехожі, зупинені цікавістю, 
утворювали невеликий натовп. Де-
хто, почувши про зйомку, навіть 
побіг додому, щоб прихопити з со-
бою валізу і закордонний паспорт 
(обов’язкова умова участі). 

Новоспеченим учасникам шоу (а 
їх зібралося чимало) довелося тро-
хи померзнути, поки вирішувалися 
організаційні питання. Організатори 
частували чаєм всіх охочих. Потому 
урочистий момент: ведуча Анастасія 
Кошман розбиває тарілку — проект 
розпочинається з Борисполя. Ось як 
прокоментувала «Вістям» сама Анас-
тасія: «Сьогодні  день народжен-
ня проекту. Обрали Бориспіль, бо, 
по-перше, він розташований непода-

лік від Києва, по-друге, велике й гар-
не місто, а по-третє, тут хороші люди. 
Це перша зйомка проекту. Він дарує 
можливість людям безкоштовно від-
почити. Зараз криза, проблеми, ку-
па негараздів, тож людям необхідно 
«розвіятися» і відпочити. Я запитала 
у своїх друзів: цієї зими ніхто не зміг 
дозволити собі відпочити. І я подума-
ла: треба дарувати людям поїздки за 
кордон. У теплі краї, бо зима, холод, 
сніг… Годі мерзнути». 

Варто зазначити, що дату виходу 
проекту зберігають у таємниці. На-
голошують лише, що сьогодні по-
дібних програм у телепросторі не-
має, хоча аналогічні з’являлися ра-
ніше, як-от «Галопом по Європах». 

Щоб отримати путівку, потрібно 
було пройти через кілька конкурс-
них випробувань. До першого туру 
потрапили чотири команди. «Про-
пуском» для трьох з них стало знання 
фактів про Бориспіль, а для четвертої 
— дальність польоту літачка.

У чотирьох валізах, які наосліп 
вибрали конкурсанти, знаходили-

ся назви країн, куди вони, у разі 
перемоги, можуть поїхати: Ізраїль, 
Туреччина, Єгипет, Грузія. Коман-
ди змагалися за можливість потра-
пити у фінал і в Party Bus, і в боу-
лінг-клубі «Авіатор», і в аеропорту 
«Бориспіль». Причому долю пере-
можців визначили випадкові пере-
хожі, які обрали конверт, що нале-
жав родині Чоботок. Батько Юрій 
та донька Валерія запевняють: гра 
була абсолютно чесною. «Важли-
во, що ніхто з нас не знав сценарію. 
Зовсім! Тож усі емоції були справж-
німи, а всі завдання —  сюрприза-
ми», — розповідає Валерія і ділить-
ся своїм секретом успіху, що допо-
міг їй обійти суперників зі  значною 
кількістю балів: вміє читати по гу-
бах татову мову. 

У фінальному дублі родині за-
пропонували вибір: гроші або їхня 
валіза. Дівчина наполягла забрати 
багаж. На запитання «Чому?» від-
повідає так: «Нікому не віддам свої 
речі навіть за великі гроші!» І по 
секрету демонструє «Вістям» ро-
дзинку багажу — шолом, покладе-
ний братом.

Однак мрія дівчини потрапи-
ти до «пекучої» (як вона її сама оз-
начила) Туреччини здійсниться ча-
стково: нині погодні умови там не 
зовсім підходять для відпочинку. 
Тож за підтримки туристичної фір-
ми «Феєрія мандрів» на перемож-
ців чекає тур до Марса-Аламу (Єги-
пет).  Дату подорожі вони оберуть 
самостійно.

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото з домашнього архіву 
Марини Іващенко

«Вісті» приготували для своїх 
читачів історію родинної справи 
нашої землячки Марини Іващен-
ко про те, як заробляти на виро-
щуванні квітів і трав.

Свою справу, яка спочатку бу-
ла звичайним хобі, сім’я Іващен-
ків розпочала у 2009 році, а вже у 
2010-му відкрила маленьке приват-
не підприємство «Розсадник Іва-
щенко». Проте знаковим для них 
став 2013-й, коли вирощування кві-
тів стало основною справою всієї 
сім’ї, іншими словами, маленьким 
родинним бізнесом. І якщо на по-
чатку родина вирощує виключно 
однорічні рослини для відкритого 
грунту чи підвісних кашпо, то зараз, 
визначившись зі спеціалізацією, 
асортимент розплідника Іващенко 
дуже змінився: більшість рослин — 
це багаторічні квіти й трави. Їхній 
асортимент нараховує близько 200 
позицій, які зорієнтовані на ланд-
шафтних дизайнерів. Крім того, у 
розсаднику можна вибрати рос-
лини майже для всіх умов. До речі, 
як з’ясувалося, квіти, вирощені Іва-
щенками, квітнуть по багатьох об-
ластях України. Це квітники не ли-
ше у дрібних приватних господар-
ствах, але й у громадських місцях. 

Якщо на початку справи  квітни-
карі з села Морозівка на Київщині 

вирощували 100% однорічних кві-
тів, то зараз асортимент дуже змі-
нився. В основному, це багаторічні 
квіти  та трави, яких 90%, а одноріч-
них квітів лише 10%. Такі зміни, як 
пояснила родина, пов’язані зі збіль-
шенням попиту саме на довговічні 
рослини, які потребують мінімум 
догляду, та й з економічної точки 
зору покупцям більш вигідно при-
дбати рослини, які будуть квітнути 
багато років, а не лише один сезон.

Найефективніша 
реклама — якісний 
товар 

Директор розсадника Марина 
Іващенко розповідає, що перші кві-
ти  були вирощені у теплиці по су-
сідству з огірками та помідорами. 
Саме у той час у їхній родині з’явив-
ся ландшафтний дизайнер, і ці пер-
ші квіти були вирощені для нього та, 
звичайно, для власних потреб. 

— Квіти у нас виросли гарні, і 
надлишки ми вирішили винести 
на ринок. Ми самі не очікували 
такого ажіотажу навколо них, всі 
квіти: петунія, сурфінія та пелар-
гонія — швидко знайшли  нових 
господарів! На той момент всі ці 
скарби поміщались лише  в трьох 
маленьких ящиках, які ми поїха-
ли продавати на велосипеді. У 
нас були  гарні квіти, а на якіс-
ний товар відразу звертають ува-

гу, тому ніякої додаткової рекла-
ми не знадобилось. 

— Спочатку ми вивчали нову 
для нас тему, — коментує Мари-

на. — Допомагав Інтернет та про-
фесійні каталоги. У виборі асорти-
менту ми орієнтувались на те, що 
краще продається на ринку. Ну, 
звичайно, багато обирали і на свій 
власний смак. 

У той час, як розповіла Мари-
на, найкраще продавались підвісні 
кашпо. А тому вони дивились, чим 
можна здивувати, часто вигадували 

і різні композиції, аби саме на їхній 
продукції зупинився потенційний 
покупець: сурфінія, сцевола, лобе-
лія, бальзамін, фуксія, цинія та інші. 
Але зараз у розсадника вже є спеці-
аліація, тому родина зорієнтована 
на  вирощуванні багаторічних квітів 
і трав для ландшафтних дизайнерів.

Чітка спеціалізація 
та якісні рослини 
гарантують успіх

У 2013-му Іващенки зрозуміли, 
що треба або розширяти свій роз-
садник, або закривати його, то-
му що займатись ним стало неви-
гідно, та й місця катастрофічно не 
вистачало. Утім, зваживши все, по-
ступово розширили площу роз-
садника та збудували контейнер-
ний майданчик. Багато часу при-
діляли підбору асортименту. На 
цьому етапі, як згадує родина, бу-
ло багато труднощів, пов’язаних з 
будівництвом, системою опален-
ня та поливу. 

 — Марино, — запитую в неї су-
то з практичних міркувань госпо-
дині, — я не почула жодного сло-
ва про те, що, крім декоративних 
трав і квітів, у вас на городі ростуть 
і традиційні овочі, картопля зреш-
тою. Чи ваша справа годує так, що 
вам це не потрібно? 

— Вирощувати квіти — склад-
на робота, яка забирає майже весь 
час, тому ми відмовились від ово-
чів, бо на них не вистачає сил. Але 
в нас є бабуся, в якої є хобі вирощу-
вати овочі. Тому на нашому городі 
вживаються і міскантуси, і гарбузи,  
— усміхаючись резюмує Марина.

ДОСИТЬ МЕРЗНУТИ — 
ГАЙДА «НА ВИЛІТ»!
Центральна площа Борисполя укотре стала знімальним 
майданчиком: на вихідних тут фільмували новий проект 
VISIM FILM production «На виліт», який, можливо, вже  
навесні можна буде побачити на одному з центральних 
телеканалів. Героями тревел-шоу стали мешканці міста, 
які боролися за безкоштовну поїздку за кордон.

КВІТКОВИЙ БІЗНЕС

Анастасія Кошман з продюсером дають старт новому  проекту.Анастасія Кошман з продюсером дають старт новому  проекту.

Родина Чоботок — переможці.Родина Чоботок — переможці.

Родина Малкових — фіналісти конкурсу.Родина Малкових — фіналісти конкурсу.
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ЗУСТРІЧЗУСТРІЧЮВІЛЕЙЮВІЛЕЙ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора 
та Олександра ПОГРЕБНЯКА

«Боривітер» — військово-патріо-
тичне і спортивно-туристичне об’єд-
нання на базі ліцею — було створе-
но у червні 2014 року. Мета — роз-
виток військово-патріотичного ви-
ховання та пропаганда здорового 
способу життя. У клубі займаються 
близько 25 учнів, які вивчають вій-
ськову топографію, історію Зброй-
них сил України, стрілецьку зброю, 
рукопашний бій. Керівник клубу — 
Євгеній Володимирович Ломако.

Крім «Боривітру», Бориспільщи-
ну представляли клуб військової 
справи «Спотер» та команда Рого-
зівської загальноосвітньої школи. 
Всього у змаганнях взяли участь 
одинадцять команд і майже сто 
учасників. У програмі демонстру-
валося виіння збирати і розбира-

ти АК-47, спорядження магазину, 
стрільба з пневматичної зброї, ме-
тання ножів, снайперська підго-
товка, фізична підготовка, військо-
во-пожежна підготовка, метання 
гранат, саперна справа і медична 
підготовка у співпраці з Червоним 
Хрестом.

Результати змагань наступні: пе-
реміг спортивний клуб імені Геро-
їв Крут з Макарова Житомирської 
області, ІІ місце зайняла первинна 
організація Клуб юних десантників 
«Гвардія» при Товаристві сприяння 
оборони м.Хорол, ІІІ місце виборов 
«Боривітер».

Керівник «Боривітру» Євгеній 
Ломако розповідає про діяльність 
клубу:

— У своїй роботі я не винаходжу 
велосипед — головним завданням 
є пошук підходящих змагань і ціле-
спрямована  підготовка до них. На-

приклад, недавно ми брали участь 
у змаганнях в Полтаві, де в програ-
мі є збірка та розбірка парашута. У 
нас його не було. Союз десантників 
подарував нам парашут, ми знайш-
ли інструктора, підготувалися і до-
бре виступили. 

Ми займаємося загальновій-
ськовою підготовкою, знайомимо 
дітей зі службою у сучасній україн-
ській армії. Я хочу, щоб діяльність 
клубу була схожою на принципи 

ГТО на патріотичній основі і на ос-
нові сучасних українських реалій. 
Тобто — підготовка до життя і різ-
них випадків у ньому. Важливо ро-
зуміти, що ні я, ні жоден інструктор 
не готуємо дітей «на фронт». Кіль-
ка наших випускників підписали  
контракти і я за них переживаю не 
менше, ніж за своїх власних дітей. 
Ми готуємо учнів до реального 
життя, щоб хлопці стали чоловіка-
ми і опорою майбутньої сім’ї, щоб 

уміли постояти за себе і вижити у 
складних умовах. 

У нас у клубі є одна дівчина — це 
Дарія Дебеляк з Воронькова. Вона 
активістка, співає гарно. Лідер ко-
манди — Сергій Мельник, він був ко-
мандиром на цих змаганнях. У цьому 
році випускається Олег Лупан, якого 
команді буде не вистачати. Керівниц-
тво ліцею усіляко нас підтримує і до-
помагає, це стосується і щоденної ро-
боти, і участі у змаганнях. 

«БОРИВІТЕР» ПРИЙМАВ ЮНИХ 
ПАТРІОТІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ 
 На території Бориспільського професійного ліцею 
3-5 лютого  пройшли змагання між учасниками 
військово-патріотичних клубів з усієї України 
на кубок «Боривітру».

Мирослава Горбунова з команди Клуб юних десантників «Гвардія» з Полтави:
— Я  навчаюся в училищі на кухаря-кондитера. Наш клуб «Гвардія» для тих, хто хоче займатися спортом і 

вести активний спосіб життя у патріотичному дусі. Я тут уже три роки — привела мене мама. Спочатку осо-
бливого бажання в мене не було, Але згодом сподобалося — я люблю походи, спорт і веселе спілкування, 
цікаво було стрибнути з парашутом. Ми займаємося три рази на тиждень по дві години під керівництвом 
інструктора В’ячеслава Степановича Кургана. В нашому клубі п’ять дівчат і двадцять хлопців. Увага приділя-
ється як теорії, так і фізичній підготовці».

Олександр МАТВІЄНКО

Нещодавно на базі Переяслав-Хмельницької музичної школи 
ім. Павла Сениці відбулося засідання методичного об’єднання сек-
ції струнно-щипкових інструментів обласного управління культу-
ри. На цю зустріч приїхали викладачі музичних шкіл з усієї Київщи-
ни. У програмі значилися відкриті уроки, майстер-класи, доповіді. 

Два роки тому в нашій музичній школі був організований ан-
самбль бандуристів під керівництвом викладача Вікторії Завад-
ської. Цей колектив став візитівкою переяславської музшколи. Тож 
Вікторія Петрівна провела відкритий урок під назвою «Робота з ан-
самблем бандуристів». Гостям були продемонстровані концертні но-
мери юних переяславських бандуристів.

Гітарист та хоровий педагог Руслан Накоренок презентував доповідь 
«Я пишу музику для класичної гітари». Свою промову він ілюстрував ви-
ступами учнів та викладачів, які виконували авторські твори викладача.

На засіданні були представлені також доповіді викладачів з інших 
міст, проте спеціалісти одностайно вирішили, що господарі були 
найкращими. Педагоги Київщини відзначили гарний технічний стан 
приміщення музшколи, прийнятну температуру повітря, якісний ре-
монт, зокрема, фасад і замінені на енергоекономні вікна та двері. 
Гості наголосили на теплій та дружній атмосфері, яка панує в колек-
тиві. Адже в заході взяли участь практично всі викладачі. 

Завершив зібрання концерт викладачів та учнів музичної школи 
на чолі з директором, оперною та концертною співачкою, лауреа-
том всеукраїнських та міжнародних конкурсів Ганною Іфтоді. Були 
також представлені номери бандури зі скрипкою, бандури з сопіл-
кою, вокальні номери, гітарні дуети.

Черговий успіх учнів 
та викладачів музшколи

«Нитка життя»: у пам’яті й на папері
Ольга ОГНЯНИК, фото автора

178 років тому на нашій землі народилася людина, 
яка присвятила своє життя відродженню та збере-
женню національної духовної спадщини нашої краї-
ни — Павло Чубинський, рядки якого «Ще не вмерли 
України ні слава, ні воля» обезсмертили його навіки.

Річницю від дня народження збирача духовних 
скарбів у Борисполі відзначили, як завжди, помпез-
но. Традиційно поклали квіти до могили Павла Чубин-

ського, що на Книшовому меморіальному парковому 
комплексі, та до його погруддя у центрі міста. Цього 
року до делегації виконавчого комітету долучилися  
начальник управління культури, національностей та 
релігій КОДА Ігор Подолянець та представники куль-
турної сфери Київщини.

Концертна програма розпочалася з презентації книги 
«Нитка життя: зі спадщини Павла Чубинського», над якою 
протягом п’яти років працювали авторитетні особистості 
не лише з Борисполя, а й з  Інституту філології Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, Інституту мо-

вознавства ім. О.О.Потебні Національної ака-
демії наук України, спеціалізованої друкарні 
«Бланк-Прес», музею імені Івана Гончара. Тво-
рці видання запевняють: воно має повне пра-
во стати посібником з української традиційної 
культури. Першою примірник «щойнонадру-
кованого скарбу» отримала Світлана Крупчак, 
автор ідеї та концепції проекту. Жінка впевне-
на у тому, що це унікальне подарункове ви-
дання цінне не лише в естетичному сенсі, а й 
у практичності. Всі вміщені факти не знайдеш 
в Інтернеті. 

Свою творчість дарував бориспільцям ві-
домий в Україні й за її межами київський ан-
самбль української музики «Дніпро». Артисти 
підкорили публіку мелодійним передзвоном 
цимбалів, чарівними звуками скрипок, сопі-
лок, контрабаса. Разом із глядачами віртуози 
заспівали національний славень і розгорну-
ли рушник національної єдності України.
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МЮЗИКЛМЮЗИКЛБОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
ЩИРО ВІТАЄ ЮВІЛЯРІВ:ЩИРО ВІТАЄ ЮВІЛЯРІВ:

85 років — Кібальчук Ксенія Романівна 

80 років — Трещова Поліна Володимирівна
Добриніна Варвара Михайлівна

Сахно Марія Іванівна
Жалдак Олена Федосіївна
Незгода Євгенія Григорівна 
Лисовець Андрій Андрійович
Войтенко Анатолій Іванович 
Симоненко Катерина Василівна
Хмельницький Павло Сергійович 
Яренко Раїса Миколаївна 
Сайко Віра Федорівна 

Вітаємо з Днем народження і шлемо Вітаємо з Днем народження і шлемо 
найщиріші побажання. найщиріші побажання. 

Хай вдосталь буде і в житті, і в домі Хай вдосталь буде і в житті, і в домі 
здоров’я, щастя, злагоди, добра, здоров’я, щастя, злагоди, добра, 

людської шани й радості.людської шани й радості.

«КОХАТИ ЧАС»
Ольга ОГНЯНИК, фото автора

«Я назву твоїм ім'ям перший літній 
дощ і буду чекати тебе під ним, поки ти 
не прийдеш, щоб торкнутися ніжним 
бризом твоїх губ і розчинитися в мільярді 
нескінченних хвилин... Світ став без тебе 
порожнім і безглуздим, як небо без птахів. 
Де знайти нам відповіді на прості запи-
тання, як правильно треба кохати?»

Саме цим епіграфом розпочнеться мю-
зикл «Кохати час»  від музичного проекту 
«Musica dal vivo» напередодні Дня всіх за-
коханих. 13 лютого на сцені міського бу-
динку культури ви матимете можливість 
зануритись в таємничі сторони кохання.

Засновники, автори проекту та солісти 
про свою майбутню прем’єру говорять 
так: «Аби мюзикл був цікавим, ми поєд-
нали усі стилі та деякі види жанрової па-
літри музичнго мистецтва: естрадний 
стиль співу, рок, класичний кросовер, 
спокусливі танці, пластику.  Ви зможете 
зарядитися енергетикою від шоу-бале-
ту «Вольтаж», на сцені буде світлодіодне  
шоу, світлові ефекти, мінімум декорацій 
—  лише музика та почуття».

Для вас виступатимуть член асоціа-
ції спілки діячів естрадного мистецтва 
України, соліст оперної студії при НМАУ 
ім.П.І.Чайковського, директор та ре-
жисер музичного проекту «Musica dal 

vivo», співак, актор  Олег Малик; худож-
ній керівник проекту, співачка, компо-
зитор  Катерина Малик; хореограф-по-
становник шоу-балету «Вольтаж» Даная 
Саулко та солісти, лауреати міжнарод-
них конкурсів Катерина Іващенко, На-
талія Ягодинець, Діедонне Нгелека, Ва-
дим Лебедюк, Катерина Телюк, співачка 
при КМК «Академ» Анна Маліновська та 
гість програми актор ТЮЗ на Липках, ак-
тор  театру  ім. Івана Франка, автор і ви-
конавець  пісень  Остап Халавко. Орга-
нізатори дійства сподіваються, що піс-
ля перегляду мюзиклу глядачі знайдуть 
відповідь на питання: «Як правильно 
треба кохати?» 
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Як вирощувати розсаду
Скоро весна, а з нею й сезонні роботи на городі. Бага-

то господарів уже планують, що й де сіятимуть і саджати-
муть. Тим паче, що потроху можна братися за посів роз-
сади. Головне, аби насіння не підвело. У крамницях є як 
імпортне, так і вітчизняне насіння. Оброблене і необро-
блене, звичайне і гібридне, а різноманітність сортів про-
сто вражає.  Щоб вибір насіння був легким, а його резуль-
тати тішили, треба знати та дотримуватися деяких по-
рад. Вони нескладні, але і від розчарування позбавлять, 
і гроші зекономити допоможуть.

Поради
• Ретельно вибираємо сорти. Найперше, треба звернути 

увагу на урожайність, лежкість (час зберігання, упродовж 
якого насіння не втрачає своїх властивостей) та витривалість 
(комплексна стійкість до хвороб та шкідників) насіння. Зви-
чайно, високоврожайні сорти на практиці не завжди дають 
гарний урожай, і проблема не у насінні. Вони потребують 
умов. Натомість звичайне насіння невибагливе і через це в 
результаті може бути більш продуктивним.

• Сортове чи гібридне насіння — вирішуйте заздалегідь. Гібри-
ди за умов правильного вирощування забезпечують стабільну 
врожайність; інтенсивний розвиток; стійкість до хвороб, неспри-
ятливих умов; однорідність плодів, яскраве забарвлення; високі 
смакові властивості. Але збирати насіння з гібридів немає сенсу: 
його або взагалі немає, або дуже поганої якості.

• Рослини підбирати треба відповідно до зони вирощуван-
ня. Тоді вони регулярно плодоноситимуть, а плоди будуть 
якіснішими та здоровішими на вигляд.

• Використовувати краще оброблене насіння. Тоді воно 
краще переживе несприятливі умови.

• Імпортне насіння слід ретельніше вибирати. Попри поши-
рену думку про високу якість імпортного насіння, воно таке 
не завжди — контрафактної продукції на ринку багато. На-
віть якщо якість підозри не викликає, краще дізнатися біль-
ше про те, що хочете купити, особливо якщо справу маєте з 
новим сортом. Крім цього, треба уважно роздивитись паке-
тик з насінням: маркування, термін зберігання, термін посіву 
та висадки. Цю інформацію іноді неправильно трактують — 
часто її перекладають з пакетів імпортного насіння автома-
тично, не звертаючи уваги на кліматичні умови.

Досвідчені городники стверджують, що не варто гнатися 
за дешевизною, адже низька ціна може вилізти боком: посі-
ви можуть просто не зійти і тоді доведеться купувати ще раз 
і пересівати. А це додаткові гроші і час.

Якщо купуєте новий сорт, краще не засаджувати великі ді-
лянки. Адже результат може бути не завжди таким, на який 
очікуєте. Навіть якісне насіння потрібно вміти правильно по-
сіяти та обробляти.

Що стосується розсади, то її слід висівати ще з лютого. Пер-
шою потрібно вирощувати розсаду перцю, потім — помідо-
рів. Пізніше можна висівати розсаду огірків, оскільки це те-
плолюбна культура і висаджувати в грунт її треба пізніше.  
Стежте, аби розсада не переростала. 

Інна КРИНИЧНА

Місячний посівний календар — це таблиця-підказка, де 
враховано основні фактори, від яких залежить урожайність 
рослин на наших городах: фази Місяця, вплив знаків Зодіака, 
серед яких є плодоносні і неплодоносні, та їхня взаємодія. У 
Місячному календарі вказані дні, які є найкращими для са-
діння та сіяння тих чи інших рослин. Не потрапили до таблиці 
нейтральні періоди, коли краще віддати перевагу іншим ро-
ботам на городі. В окремий рядок винесені дні, у які садити 
чи сіяти не рекомендується. Саме заборони слід дотримува-
тися обов’язково. Що ж стосується сіяння та садіння, то часто 
сприятливі погодні умови мають більший позитивний вплив, 
аніж Місяць та знаки Зодіака, навіть у не найбільш сприятли-
ві дні. Хоча, звичайно, поєднання усіх сприятливих факторів 
дає оптимальний ефект. 

У той же час, у дні, коли не рекомендується садити та сіяти, 
як правило, більш результативною є боротьба із бур’янами, 
вони після цього гірше ростуть.

Успіхів вам у городництві та завжди щедрих урожаїв!

Календар рекомендує, 
а погода редагує

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Народився Віктор Герасимович 
Онищук на Черкащині. Та з 1978 року 
наш Бориспільський край став для 
нього рідним. Все своє життя чоло-
вік працює на землі, в одному госпо-
дарстві (щоправда, власність постій-
но змінювалася). Був і обліковцем, і 
бригадиром, і гідротехніком, і голов-
ним агрономом у радгоспі села Вели-
ка Олександрівка. 8 років працював 
головним технологом ЗАТ «Агроре-
гіон» — курував чотири області (Ки-
ївську, Чернігівську, Житомирську 
і Хмельницьку) сільгосппідприєм-
ства. Починав свою трудову діяль-
ність у господарстві ще від початку 
його створення: відтоді сільгоспугід-
дя збільшилися з 780 до 52000 га! 

Любов до землі у Віктора Герасимо-
вича помітна кожному, хто хоч раз із 
ним спілкувався. Він розповідає про ра-
дість від праці під час скиртування сіна, 
посівної чи збирання врожаю, догляду 
за технікою… Йому, як ученому-агро-
ному, болить те, що знищувалося сіль-
ське господарство, що розбазарювало-
ся майно, зароблене  важкою працею 
селян. Віктор Онищук з відчаєм прига-
дує, як списували сільськогосподар-
ську техніку на металобрухт, а тракто-
ристи, механізатори — «золотий фонд 
села», як називає їх Віктор Герасимович, 
— залишалися без роботи. «У нас були 
такі механізатори, які за добу збира-
ли двигун Т-150 і виїжджали у поле. Це 
були люди, які сповна віддавалися ро-
боті на землі, — пригадує він. — Якось 
неправильно все пішло. Якби Украї-
на пішла шляхом розвитку сільського 
господарства (Адже у нас така родюча 
земля!), то була б однією з найбагатших 
країн у світі».

Віктор Онищук — хороший чоловік, 
люблячий батько і дідусь. Займається 
домашнім господарством, плекає сад… 
Але найбільше вболіває вчений-агро-
ном за сільське господарство. Свого ча-
су йому довелося побувати у Франції і 
Австрії, куди їздив, аби перейняти дос-
від європейських країн щодо впрова-
дження передових технологій обробіт-
ку землі. «Звичайно, потрібна сівозміна, 
особливо дуже виснажує землю соняш-
ник. А ось кукурудзу у Франції садять на 
одному місці по 15 років. Головне — да-
ти  землі необхідну кількість азоту, фос-
фору, усі необхідні добрива, а рештки 

усі переорювати». Віктор Герасимович 
розповідає, як у Європі держава підтри-
мує сільгоспвиробників, невеликі фер-
мерські господарства, надаючи фінан-
сову підтримку, забезпечуючи насін-
ням. Натомість у нас малі підприємства 
або стають банкрутами, або ж ледве ви-
живають. «Потрібно створювати фер-
мерські кооперативи, бо одному фер-
меру не під силу купити комбайн, іншу 
техніку для обробітку землі або взяти 
кредит...» Маючи великий досвід і знан-
ня, він ділиться ними з фермерами, на-
дає їм консультації.

«Мені завжди хотілося, аби хлібо-
робів, трактористів більше шанува-
ли, — щиро говорить мій співроз-
мовник. — Коли пишу поезію свою, 
то пишу душею, плекаюся клопітли-
во, мовби із землею, щоб прийнят-
ною була і серцю привітна, для лю-
дей, як і земля, щоб була потрібна. 
Хочу прославити людей, які працю-
ють на землі, за їхні руки мозолисті, 
за те, що хліб є на столі.» Одним із 
перших віршів Віктора Онищука і був 
«Хліборобська доля», який згодом 
став піснею. Його твори виконує жі-
ночий фольклорний колектив «Чер-
вона калина» з Великої Олександрів-
ки. Любить Віктор Герасимович співа-
ти і сам. Ще у 80-х роках ХХ ст., на по-
саді голови профспілок, організував 
сільський хор. Керівником колективу 
художньої самодіяльності запросив 
учителя музики Олександра Дмитро-
вича Зюзькіна, який згодом створив 
професійний камерний хор.

Пізніше Віктор Онищук почав пи-
сати гуморески, у яких висміює пияц-
тво, нікчемність, брехню, злодійство. 
Чоловік зрозумів, що людям сьогод-
ні хочеться більше радості, життєст-
вердності, відчув, що селяни зацікав-
лено слухають жарти у його виконан-
ні, вдячно відгукуються і чекають но-
вих творів. Повчальні, смішні життєві 
ситуації він художньо опрацьовує, ри-
мує і представляє на розгляд читачів. 
Першими читачами, окрім рідних, є 
користувачі Інтернету — літератур-
ного клубу «Дніпро». Саме там друкує 
свої твори великоолександрівець під 
псевдонімом Віктор Кущина. А 2016 
року вийшла його перша збірка «Без 
любові не родить земля». Звучали гу-
морески Віктора Онищука і на радіо 
«Культура». Виступає він разом з ху-
дожнім колективом «Червона калина» 
перед односельцями на свята, зустрі-
чається із школярами.  

Хоча перші пісні написав досить дав-
но, проте більше творити Віктор Гера-
симович почав 8 років тому, коли тяж-
ко захворів. Адже, маючи важливу ро-
боту, велику відповідальність, раптом 
залишився «за бортом». Журба і туга за 
улюбленою працею, вболівання за до-
лю села дали про себе знати... Творчість 
стала для Віктора Герасимовича терапі-
єю для душі, своєрідними ліками. Цей 
період — час переосмислення, розду-
мів про життя і віра у те, що все ж відро-
диться село, і люди знову з радістю бу-
дуть працювати на своїй землі для сво-
го процвітання.

ЛЮДИНА ЗЕМЛІ

Пригода
Через цвинтар, навпростець, стежина була,
Так скорочували шлях люди до млина.
Біля стежки на ніч яму лишили копачі,
По якій Петро з роботи повертавсь вночі.
У темряві, необачно, він в ту яму впав,
Дивуючись, що в халепу на старість попав.
Вибратися намагався, та ніяк не зміг,
Постелив фуфайку в ніші й відпочити ліг.
Незадовго у ту яму і Кирило впав
Й порятунку бідолаха голосно благав.
«Чого кричиш?» — обізвавсь Петро.
З переляку у Кирила мову відняло,
Видерся з тієї ями, як лякливий кіт,
І побіг, наляканий, босий без чобіт.
Уже вдень з тієї ями витягли Петра,
Отака у мужиків пригода була. 

Мудра голова
Біля полів кукурудзи об'їзд робив голова,
З кукурудзи вийшла з мішком бабуся стара.
В мішку нарвані були молоді початки,
Що нарветься на начальство, не було і гадки.
«Їдем важить, — той сказав, — я вас накажу!»
«Зачекай, — сказала баба, — ще ж мішечок принесу».

Довго чекав керівник, що вийде стара.
Та не знав, що у старої мудра голова.

Сміх лікує
Хворому після обстеження в районній лікарні
Двадцять ліків написали в рецепт лікувальний.
«Низькі ціни» — на аптеках написи рекламні,
А насправді, ціни ліків повсюди захмарні.
Хворий, в розпачі ні з чим, повернувсь додому,
Через місяць у лікарні обстежився знову.
Що покращилось здоров'я, дивувались лікарі,
Нормалізувався й цукор навіть у крові.
Як покращував здоров'я, лікарям зізнався,
Що він ліки не приймав — сміхом лікувався.

Різні думки
Декларації чиновників баба прочитала,
Роздратована від того при старості стала.
Діда, як бензопила, щоденно пиляє,
Чому статків, як у них, таких теж не має.
Інші думки має дід і про краще мріє,
Й не жалкує він про те, що красти не вміє.
І надіється на рік Вогняного Півня,
Що корупція досягне нульового рівня.

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

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

№ 1373. м. Бориспіль. Чоловік, 50/182, в/о, без ш/з, працюючий; 
познайомиться з порядною жінкою для сімейного життя.

№ 1089. Переяслав-Хмельницький район, село. Чоловік, 42/175, 
жінки, дітей немає, познайомиться із віруючою жінкою, без дітей. 

№ 918. Бориспільський р-н, село. Жінка, 35/170, струнка, пра-
целюбна, познайомиться з чоловіком, що веде здоровий спосіб 
життя.

№ 588. м. Бориспіль. Чоловік, 28/179, без дітей, шукаю дівчину 
або жінку для сімейного життя.

№ 1360. Переяслав-Хмельницький район, село. Жінка, 65/165, не 
повна, познайомиться з працелюбним, порядним, добрим чоло-
віком без ш/з.
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ПОНЕДІЛОК, 13 ЛЮТОГО

ВІВТОРОК, 14 ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 13 - 19 ЛЮТОГО

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 17.20 22.50 23.30 

00.15 Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Теніс. Матч чемпіонату світу. 

Світова група Кубка Федерації. 
Україна - Австралія

13.10 Борхес
14.00 Д/ф "Трипілля. Забута 

цивілізація Старої Європи"
15.20 Фольк-music
16.30 03.55 Т/с "Анна Піль"
17.30 Твій дім-2
17.50 Вікно в Америку
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.50 З перших вуст
19.55 Вересень
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.35 Обличчя війни
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Біатлон. Чемпіонат світу. І етап. 

Гонка переслідування 10км. 
(жінки)

03.00 Біатлон. Чемпіонат світу. І етап. 
Гонка переслідування 12,5км. 
(чоловіки)

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 17.20 22.50 23.30 

00.15 Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 18.50 Що там з Євробаченням?
09.35 Д/с "Джон Фітцжеральд Кеннеді"
10.35 Концертна програма "Україна 

колядує"
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Уряд на зв'язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральні сезони
15.45 Д/ф "Клоун іде на манеж. М. 

Яковченко"
16.15 Мистецькі історії
16.30 03.15 Т/с "Анна Піль"
17.30 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с "Попелюшка"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом Щуром
19.50 22.45 З перших вуст
19.55 Наші гроші
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Вікно в Америку
02.30 Світло

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 3"
10.55 12.25 "Міняю жінку - 3"
12.20 Налаштування нових параметрів 

супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 

12.55 00.30 "Ліга сміху"
16.00 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 Т/с "Останній москаль"
22.00 "Гроші"
23.15 03.15 Т/с "Теорія брехні - 3" 

(16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 3"
10.55 12.25 "Міняю жінку - 3"
12.20 Налаштування нових параметрів 

супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 

12.55 01.45 "Ліга сміху"
15.35 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Останній москаль"
22.00 "На ножах"
23.30 "Тіна Кароль. Сила любові та 

голосу"

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Х/ф "Кохання з випробувальним 

терміном" 1с.
12.00 Новини
12.25 Х/ф "Кохання з випробувальним 

терміном" 2 с. Заключна
13.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.15 "Чекай мене"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
23.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
00.50 "Подробиці"
01.45 Х/ф "Ти будеш моєї"
03.15 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
04.35 Док.проект "Легенди 

бандитського Києва"
05.00 "Подробиці"

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.20 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
14.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
23.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
00.50 "Подробиці"
01.45 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
03.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
04.20 Док.проект "Легенди 

бандитського Києва"
05.00 "Подробиці"

02.55 02.20 Зона ночі
04.40 18.00 Абзац
05.35 06.45 Kids Time
05.36 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.46 Зірки під гіпнозом
10.10 Х/ф "Великий Гетсбі"
12.55 Х/ф "Три метри над рівнем неба" 

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

2: Я тебе хочу" 16+
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
00.35 Х/ф "Супергеройське кіно" 16+
02.15 Служба розшуку дітей

02.55 02.45 Зона ночі
04.35 18.00 Абзац
05.30 07.45 Kids Time
05.35 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.50 М/с "Том і Джеррі"
07.46 Київ вдень та вночі
09.40 Серця трьох
15.10 Серця трьох. Постшоу
19.00 Суперінтуїція
22.35 Т/с "Гра Престолів" 18+
00.45 Х/ф "Привиди в Коннектикуті" 

18+

06.50 Ранок з Україною
07.00 Новини
07.15 Ранок з Україною
08.00 Новини
08.15 Ранок з Україною
09.00 Новини
09.15 Зірковий шлях
11.20 Х/ф "Мільйонер" (мелодрама)
13.25 Т/c "Даша" (1,2 серії) 

(мелодрама)
15.00 Новини
15.30 Т/c "Даша" (закл. серії) 

(мелодрама)
18.00 Прем'єра! Т/c "Райське місце" 

(26 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Новини
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Умови контракту" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+
23.00 Новини
23.30 Х/ф "Хроніки Ріддіка" (у гол. ролі: 

Він Дізель) (Мегахіт 
щопонеділка)

01.50 Новини
02.40 Зірковий шлях
03.50 Реальна містика
05.20 Т/c "Адвокат" (детектив) 16+

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

(медична драма) 12+
15.00 Новини
15.30 Т/c "Черговий лікар" (медична 

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

(27 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Новини
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Умови контракту" (3,4 серії) 

(мелодрама) 16+
23.00 Новини
23.30 Т/c "Умови контракту" (5 серія) 

(мелодрама) 16+
00.30 Т/c "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+
02.10 Новини
03.00 Х/ф "Хроніки Ріддіка" (у гол. ролі: 

Він Дізель) (Мегахіт 
щопонеділка)

04.40 Реальна містика
05.20 Т/c "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мультфільми
08.00 Х/ф "Дюна" (16+)
13.40 Д/п "Помста природи"
17.30 "Українські сенсації"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.30 20.20 Т/с "Одинак" (16+)
21.15 Х/ф "Шпигун по сусідству"
23.05 Х/ф "100 000 000 до н.е." (16+)
00.45 Х/ф "Глибинна бомба" (18+)
02.15 Х/ф "Москаль-чарівник"

06.00 Мультфільми
08.00 10.45 "Нове Шалене відео 

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

розуму""
09.45 Д/п "Потойбічна Україна. 

"Магічне коло""
15.00 Х/ф "Земля під ударом" (16+)
16.50 Х/ф "Земний апокаліпсис" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.30 20.20 Т/с "Одинак" (16+)
21.15 Х/ф "Балістика: Екс проти Сівер" 

(16+)
23.00 Х/ф "Великий вибух" (18+)
00.55 Т/с "Інспектор Алекс" (2 сезон)

05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
06.40 Факти тижня. 100 хвилин з 

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт
12.00 "Близнюки". Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Близнюки". Художній фільм 16+
14.35 "Безмежний обрій". Художній 

фільм 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Безмежний обрій". Художній 

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

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

16+
22.25 Свобода слова
00.30 "Ніндзя-убивця". Художній фільм 

18+
02.15 "Лас-Вегас-2". Серіал 16+
03.40 Стоп-10

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

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

Япончика". Серіал 16+
12.05 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.40 "Країна мавп". Художній фільм 

16+
15.20 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.50 "Котовський". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

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

16+
23.30 ОСКАР-2002: "Володар перснів. 

Хранителі персня". Художній 
фільм

02.40 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
03.20 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

06.00 Океан-ВЕТ
06.45 Життя в цифрі
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.45 "Іпостасі спорту"
10.40 Завтра-сьогодні
11.55 Євромакс
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Матвій Ганапольський, 1 ч.
19.50 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.05 "Погода"
21.25 Орбіта Михайла Поплавського
22.00 Сумнозвісні місця
22.20 Неприручена Північна Америка
23.00 ТОП-10: таємниці і загадки
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.40 "Життя на Вершині" 18+
02.40 "Після опівночі" 18+
03.40 "Світські хроніки"
04.10 "Цивілізація Incognita"
04.40 Сумнозвісні місця
05.05 ТОП-10: таємниці і загадки

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.55 "Будьте здорові!"
10.45 Неприручена Північна Америка
11.50 Teen-клуб
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Матвій Ганапольський, 2 ч.
20.05 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.20 "Відлуння"
22.00 "Погода"
22.05 Сумнозвісні місця
22.40 Неприручена Північна Америка
23.00 ТОП-10: таємниці і загадки
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.10 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.15 Сумнозвісні місця
04.40 "Відлуння"
05.10 ТОП-10: таємниці і загадки

06.55 16.00 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 Х/ф "Швидкий поїзд"
11.50 Х/ф "П'ять років та один день"
13.45 "Битва екстрасенсів 16"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 Т/с "Коли ми вдома"
19.55 22.35 01.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.35 "Давай поговоримо про секс 3"
03.32 "Лучшее на ТВ"

07.05 16.00 "Все буде добре!"

09.05 "МастерШеф"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 23.55 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

01.15 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.35 Т/с "Я повернуся" (16+)
08.15 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.45 Т/с "Морський патруль - 5" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Код 100" (18+)
02.20 "Свідок"
02.50 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.10 "Легенди бандитської Одеси"
04.00 "Правда життя. Професії"

04.40 Х/ф "Раз на раз не випадає"
05.55 Х/ф "Мій ласкавий і ніжний звір"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.45 Т/с "Морський патруль - 5" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 ЛавЛавСar
20.00 Казки У Кіно
21.00 Казки У
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.30 Серіал "Світлофор" (16+)
01.00 Профілактика

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

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

(16+)
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У

05.00 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.30 "Мультфільми"
10.20 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.10 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

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

подорож"
22.00 Х/ф "Кохання та інші 

неприємності" (16+)
23.50 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.30 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
03.00 "Нічне життя"

05.00 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.30 "Мультфільми"
10.25 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.20 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

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

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.45 Х/ф "Чорна стріла"
11.20 Х/ф "Батальйони просять вогню"
16.35 Х/ф "Люди в океані"
18.05 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
19.40 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 "Криве дзеркало"
00.05 Х/ф "Синдбад-мореплавець"
02.10 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.45 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 23.20 "Криве дзеркало"
10.15 Х/ф "Було в батька три сини"
12.50 Х/ф "Майор "Вихор""
16.50 Х/ф "У квадраті 45"
18.10 Х/ф "Викуп"
19.40 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Як стати щасливим"
01.40 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

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

морів"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Служба порятунку"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

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

морів"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Київські історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 22.50 23.30 00.15 

Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 18.50 Що там з Євробаченням?
09.35 Д/с "Джон Фітцжеральд Кеннеді"
10.35 Д/ф "Марко Вовчок. Таємнича 

зірка"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.25 02.10 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Індивідуальна гонка 15км. 
(жінки)

17.25 03.55 Т/с "Анна Піль"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Простір толерантності. 

Коріння, кров і душа"
19.50 З перших вуст
19.55 Слідство. Инфо
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 11.35 22.50 23.30 

00.15 Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 18.50 Що там з Євробаченням?
09.35 Д/с "Джон Фітцжеральд Кеннеді"
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Инфо
14.00 Надвечір'я. Долі
15.25 02.10 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Індивідуальна гонка 20км. 
(чоловіки)

17.25 Т/с "Анна Піль"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Гайдамацьким шляхом"
19.50 З перших вуст
19.55 "Схеми" з Наталією Седлецькою
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.35 Обличчя війни
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
04.10 Уряд на зв'язку з громадянами

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 3"
10.55 12.25 "Міняю жінку - 3"
12.20 Налаштування нових параметрів 

супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 

12.55 "Ліга сміху 2015"
15.30 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Останній москаль"
22.00 "Одруження наосліп 3"
23.30 03.00 Т/с "Теорія брехні - 3" 

(16+)
00.45 "Ліга сміху"

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 3"
11.00 12.25 "Міняю жінку - 3"
12.20 Налаштування нових параметрів 

супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 

13.00 00.45 "Ліга сміху"
15.30 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 02.55 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Останній москаль 2"
22.00 "Чотири весілля 6"
23.00 "Право на владу 2017"

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.20 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
14.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
23.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
00.50 "Подробиці"
01.45 Х/ф "Іван Франко"
03.15 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
04.35 Док.проект "Легенди 

бандитського Києва"
05.00 "Подробиці"

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.20 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
14.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Рідкісна група крові" 

Заключна (16+)
23.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
00.50 "Подробиці"
01.45 Х/ф "Повість про перше кохання"
03.10 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
04.30 Док.проект "Легенди 

бандитського Києва"
05.00 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
04.55 18.00 Абзац
05.50 07.10 Kids Time
05.51 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.11 Т/с "Клініка" 16+
10.20 Київ вдень та вночі
12.25 19.00 Варьяти
14.15 16.05 Половинки
22.20 Т/с "Гра Престолів" 18+
01.45 Х/ф "Привиди в Коннектикуті 2" 

18+

03.15 02.20 Служба розшуку дітей
03.20 02.25 Зона ночі
05.10 18.00 Абзац
06.05 07.55 Kids Time
06.06 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.56 Т/с "Клініка" 16+
10.25 Київ вдень та вночі
12.35 Варьяти
19.00 Суперінтуїція-2
22.20 Т/с "Гра Престолів" 18+
00.05 Х/ф "Останній з могіканів"

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

(медична драма) 12+
15.00 Новини
15.30 Т/c "Черговий лікар" (медична 

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

(28 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Новини
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Умови контракту" (6,7 серії) 

(мелодрама) 16+
23.00 Новини
23.30 Т/c "Умови контракту" (закл. 

серія) (мелодрама) 16+
00.30 Т/c "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+
02.50 Новини
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/c "Адвокат" (детектив) 16+

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

(медична драма) 12+
15.00 Новини
15.30 Т/c "Черговий лікар" (медична 

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

(29 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Новини
19.45 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"Сельта" - "Шахтар"
22.00 Т/c "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+
23.00 Новини
23.30 Т/c "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+
02.50 Новини
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/c "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 10.55 "Облом.UA."
08.55 "Секретні матеріали"
16.50 23.15 Х/ф "Небезпечне 

мистецтво" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.30 20.20 Т/с "Одинак" (16+)
21.15 Х/ф "Закон доблесті" (16+)
00.55 Т/с "Інспектор Алекс" (2 сезон)
01.50 Х/ф "Чорна долина"

06.00 Мультфільми
08.00 10.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 "Люстратор"
16.30 Х/ф "Закон доблесті" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.30 20.20 Т/с "Одинак" (16+)
21.15 Х/ф "Бермудські щупальця" (16+)
23.00 Х/ф "Біжи, не озираючись" (18+)
01.10 Т/с "Інспектор Алекс" (2 сезон)
02.05 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

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

Костянтином Стогнієм
10.00 Громадянська оборона
10.55 "Котовський". Серіал 16+
11.50 "Володар перснів. Хранителі 

персня". Художній фільм
12.45 Факти. День
13.20 "Володар перснів. Хранителі 

персня". Художній фільм
15.45 Факти. День
16.10 Скетчком "На трьох" 16+
17.45 "Котовський". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

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

16+
23.20 ОСКАР-2003: "Володар перснів. 

Дві вежі". Художній фільм 16+
02.40 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
03.20 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.50 Провокатор

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

Костянтином Стогнієм
09.55 Секретний фронт
10.50 "Котовський". Серіал 16+
11.50 ОСКАР-2003: "Володар перснів. 

Дві вежі". Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 ОСКАР-2003: "Володар перснів. 

Дві вежі". Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.10 Скетчком "На трьох" 16+
17.50 "Котовський". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

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

16+
23.25 ОСКАР-1980: "Апокаліпсис 

наших днів". Художній фільм 16+
03.00 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
03.40 Стоп-10
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.50 Неприручена Північна Америка
12.00 "Про що мріє "Калина"?"
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Матвій Ганапольський, 3 ч.
20.10 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.25 "Погода"
21.45 Глобал 3000
22.10 Сумнозвісні місця
22.45 Неприручена Північна Америка
23.15 ТОП-10: таємниці і загадки
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.45 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.15 "Цивілізація Incognita"
04.35 Глобал 3000
05.05 Сумнозвісні місця
05.35 ТОП-10: таємниці і загадки

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.55 "Ландшафтні ігри"
10.10 "Погода"
10.50 Неприручена Північна Америка
12.00 "Зцілення теплом"
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
19.00 Баскетбол. Суперліга. 

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

21.00 "Погода"
21.20 "Відлуння"
21.50 Сумнозвісні місця
22.30 Неприручена Північна Америка
23.00 ТОП-10: таємниці і загадки
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.05 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 Сумнозвісні місця
04.40 "Відлуння"
05.10 ТОП-10: таємниці і загадки

06.30 16.00 "Все буде добре!"

08.30 "МастерШеф"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 00.05 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

01.35 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.35 16.00 "Все буде добре!"

08.20 "Все буде смачно!"

09.20 "МастерШеф"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 01.10 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Я соромлюсь свого тіла 4"

00.00 "Один за всіх"

02.45 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.40 Х/ф "Матрос Чижик"
06.05 Х/ф "Білоруський вокзал"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.40 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.25 "Легенди бандитської Одеси"

04.45 Х/ф "Корупція"
06.05 Х/ф "Небезпечні друзі"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.45 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

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

(16+)
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/ф "Лікар Айболіт"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

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

(16+)
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/ф "Лікар Айболіт"

05.00 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.30 "Мультфільми"
10.25 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

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

05.00 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.30 "Мультфільми"
10.25 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

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

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.30 23.20 "Криве дзеркало"
11.15 Х/ф "Як стати щасливим"
12.55 Х/ф "Поклич мене в далечінь 

світлу"
14.40 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.30 Х/ф "Салон краси"
18.10 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
19.40 Х/с "Записки про Шерлока 

Холмса"
00.05 Х/ф "Успіх"
01.40 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.30 23.20 "Криве дзеркало"
11.15 Х/ф "Шанс"
12.45 Х/ф "Повернення немає"
14.35 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.25 Х/ф "П'ять хвилин страху"
18.00 Х/ф "Небезпечно для життя"
19.40 Х/с "Записки про Шерлока 

Холмса"
00.05 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
02.25 Х/с "Війна Фойла" (16+)
04.05 Кіноляпи
04.45 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

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

морів"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Місто добра"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

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

морів"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Таємниці акул"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Прогулянки містом"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"
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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 13 - 19 ЛЮТОГО

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

Терміново! ПОТРІБНІ

ШВАЧКИ та 
РОЗКРІЙНИКИ

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

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.15 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 17.15 23.30 00.15 

Погода
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/с "Легенди тофу"
09.25 18.50 Що там з Євробаченням?
09.40 Д/ф "Кенгір. Сорок днів свободи"
11.10 Д/ф "Мій Майдан"
12.15 Суспільний університет
12.40 21.25 05.35 Новини. Спорт
13.15 "Схеми" з Наталією Седлецькою
14.00 Віра. Надія. Любов
15.20 Обличчя війни
15.40 03.10 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Естафета 14х6км. (жінки)
17.25 Т/с "Анна Піль"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20 04.40 Про головне
21.40 Розмова в студії з автором 

фільму "Герої не вмирають" 
Володимиром Чистиліним

21.55 Д/ф "Герої не вмирають"
22.55 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
02.10 Музичне турне

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 3"
10.55 12.25 "Міняю жінку - 3"
12.20 Налаштування нових параметрів 

супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом 
пересканування транспондера 
11766 H на супутнику Astra 4A 
(Sirius 4)

13.00 "Ліга сміху"
15.30 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.20 "Ліга сміху -3 2017"
22.25 "Вечірній квартал"
00.20 Х/ф "8 перших побачень"

06.20 "Слідство вели... з Леонідом 
Каневським"

07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.20 Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Рідкісна група крові" 

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

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.00 Х/ф "Американський дідусь"
00.40 Х/ф "Миленький ти мій"
02.00 "Подробиці"
02.50 Х/ф "Для родинного огнища"
04.15 "Чекай мене"

03.00 02.25 Зона ночі
04.50 18.00 Абзац
05.50 07.05 Kids Time
05.51 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.06 Т/с "Клініка"
09.10 Київ вдень та вночі
11.30 Від пацанки до панянки
19.00 Пацанки. Нове життя
19.55 Варьяти
23.05 Т/с "Гра Престолів" 18+

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

(медична драма) 12+
15.00 Новини
15.30 Т/c "Черговий лікар" (медична 

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

(30 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Новини
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/c "Поцілунок долі" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+
23.00 Новини
23.30 Т/c "Поцілунок долі" (закл. серії) 

(мелодрама) 16+
01.15 Т/c "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+
02.50 Новини
03.40 Реальна містика
05.10 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 Д/п "Помста природи"
10.55 "Супероблом.UA."
16.45 Х/ф "Бермудські щупальця" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.25 Х/ф "Універсальний агент" (16+)
21.10 Х/ф "Таємний план" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.35 Т/с "Інспектор Алекс" (2 сезон)
02.30 "Секретні матеріали"
03.20 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

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

Костянтином Стогнієм
09.50 Інсайдер
10.45 "Котовський". Серіал 16+
11.40 "Апокаліпсис наших днів". 

Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Апокаліпсис наших днів". 

Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.10 Скетчком "На трьох" 16+
17.50 "Котовський". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.25 ОСКАР-2012: "Дівчина з тату 

дракона". Художній фільм 16+
02.20 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
03.40 Стоп-10
04.40 Факти

06.15 Д/ф "Мішель Мерсьє. Заручниця 
кохання" 16+

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
10.45 Неприручена Північна Америка
11.20 "Будьте здорові!"
12.00 Teen-клуб
13.45 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Володимир Етуш
19.50 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.05 "Погода"
21.20 "Відлуння"
21.50 Х/ф "Ругантіно"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.25 "Відлуння"
04.55 "Цивілізація Incognita"
05.10 Анна Конда. Вишиваний альбом 

(Білий)
05.35 Анна Конда. Джинсовий альбом 

(Чорний)
05.55 Х/ф "Ругантіно"

05.40 18.30 Т/с "Коли ми вдома"

08.05 Х/ф "Ми дивно зустрілися"

09.50 Х/ф "На край світу"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

19.55 Х/ф "Це мій собака"

22.35 Х/ф "Кохання на два полюси"

00.30 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.55 Х/ф "Наприкінці ночі"
06.00 Х/ф "Морський характер"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.45 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Х/ф "Гепард"
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
20.00 М/ф "Нарешті вдома"
21.40 Х/ф "Едвард Руки-Ножиці"
23.40 Х/ф "Пропала грамота"
01.00 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/ф "Лікар Айболіт"
05.35 Корисні підказки

05.00 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.30 "Мультфільми"
10.25 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВК."
01.35 "Розсміши коміка"
02.20 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
03.10 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.15 "Криве дзеркало"
11.00 Х/ф "Казка про загублений час"
12.25 Х/ф "Салон краси"
14.05 Х/ф "Романс про закоханих"
16.30 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
18.05 Х/ф "П'ять хвилин страху"
19.40 Х/с "Записки про Шерлока 

Холмса"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Супермозок"
01.25 Х/ф "Сніги Кіліманджаро"
03.25 Х/с "Війна Фойла" (16+)
05.05 Кіноляпи
05.15 Саундтреки
05.25 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Таємниці акул"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Таємниці акул"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Незвичайна наука"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 23.20 00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.25 М/с "Книга джунглів" 10с.
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.30 Що там з Євробаченням?
10.50 Фольк-music
12.10 Т/с "Незнайомка з Уайлдфелл-

Холлу"
15.10 Книга.ua
15.40 02.20 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Естафета 4х7,5км. (чоловіки)
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.25 Чоловічий клуб
19.00 Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017" 3 тур

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

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017" 3 тур 
(продовження)

22.50 В ПЕРЕРВІ: Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
23.50 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
03.45 Д/с "Джон Фітцжеральд Кеннеді"

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.10 22.55 23.15 00.15 

Погода
06.35 На слуху
07.05 23.30 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017" 3 тур

12.25 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас-
старт 12,5км. (жінки)

13.30 Спогади
13.55 Мистецькі історії
14.10 Фольк-music
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас-

старт 15км.(чоловіки)
16.40 Твій дім-2
17.00 Т/с "Епоха честі"
20.30 Перша шпальта
21.00 05.35 Новини
21.30 Д/ф "Небо падає"
22.20 Китайський вікенд. Д/с "Легенди 

тофу" ф.5
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Д/ф "Кенгір. Сорок днів свободи"
02.40 Д/ф "Мій Майдан"
03.45 Віра. Надія. Любов
04.40 Д/ф "Коли я мовчу"

06.00 Х/ф "За взаємною згодою" (16+)
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Гроші"
11.15 23.10 "Світське життя"
12.15 "Одруження наосліп 3"
14.00 "Голос країни 7"
16.30 21.15 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка"
19.30 ТСН: "Телевізійна служба новин"
20.15 "Українські сенсації"
00.10 "Ліга сміху -3 2017"
02.00 Х/ф "Влада вогню"
03.35 "Неділя з Кварталом"

06.00 Х/ф "Влада вогню"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.05 "Українські сенсації"
11.00 "Світ навиворіт - 3: танзанія"
12.10 "На ножах"
13.55 Т/с "Останній москаль"
17.45 Х/ф "8 перших побачень"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 7"
23.15 02.00 Х/ф "Погана компанія" 

(16+)
01.25 "Аргумент кiно"

06.10 Мультфільм
06.40 "Подробиці"
07.40 Х/ф "Суєта суєт"
09.30 "Україна вражає"
10.00 Док.проект "Юрій Богатирьов. 

Ідеальний виконавець"
10.50 Х/ф "Неждано-негадано"
12.20 Х/ф "Рідня"
14.20 Т/с "Генеральська невістка" 

1-4сс. Заключна
18.00 Т/с "Знахарка" 1-2сс (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Знахарка" 3-4сс. Заключна 

(16+)
22.20 Х/ф "Тільки повернись" (16+)
00.05 Х/ф "Палаючий острів" (18+)
01.55 "Подробиці"
02.25 Х/ф "Диво в краї забуття"
04.05 Док.проект "Юрій Богатирьов. 

Ідеальний виконавець"
04.40 Х/ф "Неждано-негадано"

06.00 Мультфільм

06.35 "Подробиці"

07.00 Х/ф "Рідня"

09.00 "Готовимо разом"

10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"

11.00 "Орел і Решка. Шопінг"

12.00 Т/с "Знахарка" 1-4сс. Заключна 

(16+)

16.00 Т/с "Своя правда" 1-4сс. 

Заключна

20.00 "Подробиці тижня"

21.30 Т/с "Генеральська невістка" 

1-4сс. Заключна

01.15 Х/ф "Для родинного огнища"

03.00 02.45 Зона ночі
05.40 06.50 Kids Time
05.41 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.51 Пацанки. Нове життя
07.50 Половинки
09.40 Ревізор
12.40 Страсті за ревізором
15.05 Х/ф "Зубна фея"
17.10 М/ф "Геркулес"
18.55 Х/ф "Геракл" 16+
21.00 Х/ф "У пастці часу"
23.05 Х/ф "Привиди в Коннектикуті" 

18+
01.05 Х/ф "Супергеройське кіно" 16+

03.00 Зона ночі
05.20 06.40 Kids Time
05.25 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.45 Т/с "Якось в казці"
10.10 Х/ф "Готель для собак"
12.05 Х/ф "Зубна фея"
14.05 Х/ф "Геракл"
16.10 Х/ф "У пастці часу"
18.15 Х/ф "Зоряний десант"
21.00 Х/ф "Робокоп" 16+
23.20 Х/ф "Привиди в Коннектикуті 2" 

18+
01.25 Х/ф "Останній з могіканів"

07.00 Новини

07.10 Зірковий шлях

09.00 Т/c "Умови контракту" (1-6 серії) 

(мелодрама) 16+

15.00 Новини

15.20 Т/c "Умови контракту" (закл. 

серії) (мелодрама) 16+

17.20 Прем'єра! Т/c "Перехрестя 

Олександра Вербова" (1,2 серії) 

(мелодрама)

19.00 Новини

19.40 Прем'єра! Т/c "Перехрестя 

Олександра Вербова" (закл. 

серії) (мелодрама)

22.00 Х/ф "Мільйонер" (мелодрама)

00.00 Реальна містика

02.00 Новини

02.40 Т/c "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+

04.50 Зірковий шлях

06.50 Новини

07.40 Зірковий шлях

09.15 Т/c "Поцілунок долі" 

(мелодрама) 16+

13.00 Т/c "Перехрестя Олександра 

Вербова" (мелодрама)

16.50 Т/c "Пощастить у коханні" (1,2 

серії) (мелодрама) 16+

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/c "Пощастить у коханні" (закл. 

серії) (мелодрама) 16+

21.25 Х/ф "Мамина любов" 

(мелодрама) 16+

23.15 Реальна містика

02.10 Т/c "Райське місце" (26-30серія) 

(мелодрама) 16+

05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
09.50 Х/ф "Місце аварії: Сім'я в 

небезпеці"
11.35 "Top Gear"
12.40 Х/ф "Ураган 500 миль на годину" 

(16+)
14.10 Х/ф "Подвійний дракон" (16+)
16.00 Х/ф "Втеча" (16+)
18.10 Х/ф "Таємний план" (16+)
20.00 Х/ф "Міцний горішок - 3: 

Відплата" (16+)
22.20 Х/ф "Транзит" (18+)
00.00 Х/ф "Код убивці" (18+)
01.55 "Секретні матеріали"

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Роби бізнес"
09.00 Бушидо
10.05 Х/ф "Подвійний дракон" (16+)
11.55 Х/ф "Втеча" (16+)
14.05 Х/ф "Універсальний агент" (16+)
15.50 Х/ф "Міцний горішок - 3: 

Відплата" (16+)
18.10 Х/ф "Загнаний" (16+)
20.00 Х/ф "Відплата" (16+)
22.10 Х/ф "Ідеальні канікули" (18+)
23.55 "Змішані єдиноборства. UFC."
02.25 Х/ф "Вишневі ночі"

05.00 ОСКАР-1965: БОНДІАНА: 
"Голдфінгер". Художній фільм

06.50 Дивитись усім!
07.50 М і Ж
08.45 Я зняв! Прем'єра
09.45 Дизель-шоу. Дайджест
10.50 Особливості національної роботи
11.50 Особливості національної 

роботи. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.30 "Блакитна безодня". Художній 

фільм 16+
16.45 "Ягуар". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Леон". Художній фільм 16+
22.40 "22 кулі. Безсмертний". Художній 

фільм 16+
00.50 "Імперія вовків". Художній фільм 

16+
02.55 "Код Костянтина". Серіал 16+
04.35 Факти

05.05 ОСКАР-1966: БОНДІАНА: 
"Куляста блискавка". Художній 
фільм

07.15 "Відділ 44". Телесеріал 16+
10.55 Стоп-5
11.50 Стоп-5. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.00 Стоп-5
13.55 "22 кулі. Безсмертний". Художній 

фільм 16+
16.05 "Леон". Художній фільм 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.30 "Повітряний маршал". Художній 

фільм 16+
22.30 "Викрадена-2". Художній фільм 

16+
00.15 "Дівчина з тату дракона". 

Художній фільм 16+
03.00 "Код Костянтина". Серіал 16+

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

Поплавським
10.25 "Погода"
10.30 "Цивілізація Incognita"
11.15 "Про що мріє "Калина"?"
11.45 Неприручена Азія
12.15 "Погода"
13.35 "Іпостасі спорту"
14.10 Завтра-сьогодні
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.05 "Погода"
16.15 Україна Михайла Поплавського
16.40 Неприручена Азія
17.20 Життя в цифрі
17.30 Творчий вечір Олександра 

Злотника "Я запрошую Вас, 
друзі"

21.20 "Формула Пруста. Володимир 
Дорош"

22.00 Х/ф "Золото апачів"
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
04.00 "Світські хроніки"
04.25 "Кумири"
04.35 "Цивілізація Incognita"
05.05 Океан-ВЕТ
05.30 Неприручена Азія

06.00 Х/ф "Золото апачів"
07.45 "Натхнення"
07.55 "Погода"
09.55 Неприручена Азія
11.10 "Зцілення теплом"
11.45 Океан-ВЕТ
12.10 "Погода"
13.35 "Будьте здорові!"
14.00 Teen-клуб
15.05 Життя в цифрі
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.05 Океан-ВЕТ
16.40 Бенефіс композитора Остапа 

Гавриша
19.55 "Цивілізація Incognita"
20.10 "Кумири"
20.30 "Світські хроніки"
20.55 "Погода"
21.00 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.35 Євромакс
22.00 Х/ф "Серед коршунів"
00.00 Д/ф "Родіон Нахапетов. Від 

П'ятихаток до Голлівуду"
00.55 Д/ф "Мілен Демонжо. Міледі з 

українським корінням"
01.55 "Відлуння"
02.25 Концерт Тараса Петриненка 

"Бути!"
03.40 "Цивілізація Incognita"
03.55 Океан-ВЕТ
04.20 Х/ф "Серед коршунів"

05.50 "ВусоЛапоХвіст"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.15 Х/ф "Це мій собака"
12.15 "МастерШеф Діти - 2"
19.00 "Євробачення 2017"
21.25 Т/с "Коли ми вдома"
22.40 "Євробачення 2017. Підсумки 

голосування"
23.45 "Давай поговоримо про секс 3"
01.40 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.55 "ВусоЛапоХвіст"
07.00 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
11.00 "Караоке на Майдані"
12.15 "Євробачення 2017"
16.00 23.10 "Я соромлюсь свого тіла 4"
18.00 22.10 00.25 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
21.00 "Один за всіх"

05.55 Х/ф "Вічний поклик"
11.30 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.15 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Перекладачка"
21.15 Х/ф "Щасливе число Слевіна" 

(16+)
23.15 Х/ф "Втеча з в'язниці" (18+)
01.10 Х/ф "Фокусники" (16+)
02.45 "Свідок"
03.15 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
04.05 "Легенди бандитської Одеси"

04.55 "Правда життя. Професії"
05.55 Х/ф "Дама з папугою"
07.45 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонено"
09.05 Т/с "Спадщина" (16+)
13.15 Х/ф "Перекладачка"
15.00 Х/ф "Суєта суєт"
16.40 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Полювання на Вервольфа"
22.50 Х/ф "Розплата" (16+)
00.30 Х/ф "Лузга" (18+)
02.00 Х/ф "Щасливе число Слевіна" 

(16+)
03.45 "Речовий доказ"
04.05 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
10.45 М/ф "Битва за планету Терра"
12.10 Серіал "Червоні браслети" (16+)
17.50 Х/ф "Післязавтра"
20.00 Одного разу під Полтавою
22.10 Х/ф "Пропала грамота"
23.30 Х/ф "Арктичний вибух" (16+)
01.15 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/ф "Лікар Айболіт"
05.35 Корисні підказки

06.00 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с "Дора-мандрівниця"

07.40 М/с "Елвін і бурундуки"

08.00 Мультмікс

09.30 М/ф "Битва за планету Терра"

10.55 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"

12.00 Серіал "Червоні браслети" (16+)

18.20 М/ф "Нарешті вдома"

20.00 Одного разу під Полтавою

22.10 Х/ф "Тіні забутих предків"

00.00 Серіал "Ніделяндія"

03.00 Це любов

05.30 Корисні підказки

05.00 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.30 "Мультфільми"
12.00 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.20 М/ф "Мухнемо на Місяць"
15.00 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
16.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.50 "Нічне життя"

05.00 "Рецепти щастя"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

08.00 "Чи знаєте ви, що..."

08.30 "Мультфільми"

10.00 Т/с "H2O: Просто додай води"

11.25 М/ф "Мухнемо на Місяць"

13.00 "Орел і Решка. Шопінг 2016"

14.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"

20.00 Х/ф "Хатіко: Найвірніший друг"

21.50 "Вечірній квартал"

23.30 Х/ф "Остання любов на Землі" 

(16+)

01.10 "Скептик 2"

01.45 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.30 23.10 "Зимовий жарт з..."
11.20 Х/ф "Казка про загублений час"
12.50 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
14.20 Х/ф "Небезпечно для життя"
16.00 Х/ф "Чорний трикутник"
19.45 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
21.25 Х/ф "Таємниця "Чорних дроздів"
23.45 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
02.05 Кіноляпи
03.05 Саундтреки
04.35 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.40 23.00 "Зимовий жарт з..."
10.15 Х/ф "Перше побачення"
11.50 Х/ф "Романс про закоханих"
14.20 Х/с "Катерина"
21.30 "Бенефіс Олени Горобець"
23.50 Х/ф "Абітурієнтка"
01.15 "Білий, червоний і..." (16+)
02.55 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
15.10 "Концерт "Приречений на любов"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 Х/ф "Виправити Піта"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Межа"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.50 "Столиця"
01.55 "Столичні телевізійні новини"
02.15 Х/ф "Виправити Піта"
03.40 Х/ф "Межа"
05.10 "Мультляндія"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Жива природа"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 "Мультляндія"
15.45 "Україна М.Поплавського"
16.10 Х/ф "Ведмежа на ім’я Вінні"
17.45 Х/ф "Межа"
19.20 Х/ф "Хоча зі мною ніхто не йде"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Пі Джей"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.45 "СТН-тижневик"
01.15 "СТН-спорт-тижневик"
01.35 Х/ф "Хоча зі мною ніхто не йде"
03.10 Х/ф "Пі Джей"
04.40 "Мультляндія"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

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

Хюндай-Матрікс, 2007 р.в., ціна договір-
на. Тел.: 0 68 5982868.

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

ВАЗ-1111-ОКА, 1990 р.в., ціна договірна. 
Тел.: 0 93 0779869.

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

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

Волга-31029, 1994 р., гарний стан, 22000 
грн, торг. Тел.: 0 68 5581205.

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

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

Міні-трактор японський, 2006 р., з кабі-
ною, кубота 25 к.с., з фронтальним наван-
тажувачем (КУН) та фрезою з автоматом 
горизонту (комп’ютер), багато навісного, 
лафет для перевезення, бочка 3 т, розмит-
нений, гарний стан, ціна договірна, або об-
мін на авто. Тел.: 0 97 2378240.

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

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

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

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

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

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Баришівка

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

Березань
ВАЗ-2105, 2002 р., об’єм двигуна 1,5, си-

ній колір, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 
0 97 7188043, 0 93 5667318.

Бориспіль
Багажник до автомобіля, 150 грн, торг. 

Тел.: (4576) 41659, 0 67 9469070.
Деу-Ланос, 2008 р., двигун 1,5, газ 4 по-

коління, кондиціонер, набір літньої гуми, 
пробіг 84 тис. км, гарний стан, 126000 грн 
(еквівалентно 4500 у.о.), торг. Тел.: 0 50 
8113105.

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

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

Березань
Леніна вул., центр міста, 4 поверх, 

32,2/7,3, побутова техніка, 250000 грн 
(10000 у.о.). Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
Бабкіна вул., 7/9, 36/16/9, гарний стан, 

вбудовані меблі, б/з, 820000 грн (еквіва-
лентно 30000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Великопромінська вул., 1/5, 40/20/8, 
житловий стан, м/п вікна, б/з, 438000 грн 
(еквівалентно 16000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

Володимира Момота вул., 3/10, 44/18/9, 
кахель, паркет, л/з, бойлер, б/д, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 63 2634307.

Головатого вул., 7/9, 37/19/7, гарний стан, 
б/з, с/в окремо, 575000 грн (еквівалентно 
21000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Головатого вул., 9/9, 46/23/14, гарне пла-
нування, лічильники, без ремонту, 602000 
грн (еквівалентно 22000 у.о.), торг. Тел.: 0 
98 2592650.

Горького вул., 3/9, 40/20/8, новий ремонт, 
ніхто не жив, 689000 грн (еквівалентно 
26000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

Завокзальна вул., 5/5, 32/18/6, гарний 
стан, м/п вікна, б/з, 465000 грн (еквівалент-
но 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

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

Лютнева вул., 50, 1/10, 45/24/14, після 
будівельників, лічильники, індивідуальне 
опалення, 671000 грн (еквівалентно 24500 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Лютнева вул., 50, новобудова, 42/19/14, 
6/10, після будівельників, газовий котел, с/в 
сумісний, утеплений за сучасними техноло-
гіями будинок, 644000 грн (23000 у.о.). Тел.: 
0 67 6616363. АН «Sun City».

Лютнева вул., 6/10, 40/19/10, гарний ре-
монт, індивідуальне опалення, 767000грн 
(28000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Н.Вал вул., 4/5, 38/20/9, гарний ремонт, 
б/з, вбудована кухня, 657000 грн (24000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Привокзальна вул., 2/14, 39/18/12, гарний 
ремонт, м/п вікна, бойлер, вбудовані меблі, 
849000 грн (еквівалентно 31000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Соборна вул., 3/5, 32/18/6, гарний ремонт, 
вбудовані меблі, м/п вікна, кондиціонер, б/з, 
685000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Соборна вул., недорого, 3/5, 35/17/6, 
потребує ремонту, поруч школа, зупинка 
на Київ, 448000 грн (16000 у.о.). Тел.: 0 67 
6616363. АН «Sun City».

Старокиївська вул., 2/10, 47/23/11, жит-
ловий стан, вбудовані меблі, б/з, 931000 
грн (еквівалентно 34000 у.о.), торг. Тел.: 0 
98 2592650.

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

Франка вул., 5/5, 35/18/9, гарний стан, 
м/п вікна, кондиціонер, бойлер, 739800 грн 
(еквівалентно 27000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

Ясна вул., 3/5, 30/16/6, з ремонтом, зали-
шаються вбудовані меблі, балкон утепле-
ний та засклений, 539000 грн (22000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

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

Ясна вул., новобудова, документи го-
тові, від 31,1 до 51,8 кв.м, та 2-к.кв., від 
51,0 до 57,5 кв.м, під чистове оздоблен-
ня, л/з, індивідуальний газовий котел, 
лічильники на газ, світло, воду, тепла 
підлога, від 426400 грн (еквівалентно 
від 15850 у.о.). Тел.: 0 63 7715171.

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

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

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

2-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Бабкіна вул., 12,5/9,52/31/8, якісний ре-
монт, вбудовані меблі та техніка, кондиціо-
нер, м/п вікна, б/з, синалізація, 1054900 грн 
(38500 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

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

Запчастини до Камаз, ЗІЛ, ГАЗ-53, недо-
рого. Тел.: 0 97 6901927.

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

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

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

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

Київ
Поршневая группа Мотордеталь, Костро-

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

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

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

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

Тел.: 096�876�66�67
097�127�66�05

Тел.: 096�876�66�67
097�127�66�05Ліц. АВ №476495 МТЗУ від 16.06.2009 р.
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Головатого вул., 2/10, 53/32/9, євро-
ремонт, вбудовані меблі, індивідуальне 
опалення, лічильники, 1233000 грн (еквіва-
лентно 45000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Головатого вул., 3/9, 46/25/8, гарний стан, 
м/п вікна, вбудовані меблі, бойлер, с/в ра-
зом, 767000 грн (еквівалентно 28000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650.

Європейська вул., 1/5, 46/32/8, м/п вікна, 
вбудована кухня, житловий стан, 685000 
грн (25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Лютнева вул., 4/10, 62/35/12, м/п вікна, під 
чистове, індивідуальне опалення, 904000 
грн (33000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Мічуріна вул., 5/5, 54/32/9, кімнати ок-
ремо, гарний ремонт, м/п вікна, лоджія 
утеплена, 959000 грн (еквівалентно 35000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Нова-ІІ вул., 3/9, 54/32/9, гарний ремонт, 
сигналізація, 1013800 грн (37000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Робітнича вул., 19, 8/9, 56/32/10, євро-
ремонт, вбудовані меблі, новий, цегляний, 
1013800 грн (37000 у.о.), торг, терміново! 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

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

Старокиївська вул., 1/10, 56/42/10, м/п 
вікна, б/з, гарний ремонт, вбудовані меблі, 
1150000 грн (еквівалентно 42000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Дударків с., 2/2, 54/29/8, м/п вікна, бал-
кон, нова сантехніка, 2-конт. котел, лічиль-
ники, під чистову, 383000 грн (еквівалентно 
14000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

3-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Бабкіна вул., 12, 6/9, 70/39/9, євроремонт, 
2 балкони, вбудована кухня, 1507000 грн 
(55000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Бабкіна вул., 6, 7/9, 120/58/14, індивіду-
альне опалення, лічильники, 3 лоджії, пар-
кінг, 1589000 грн (еквівалентно 58000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650.

Привокзальна вул., 5, 3/5, 80 кв.м, м/п 
вікна, 2 лоджії або обміняю на квартиру, 
господар. Тел.: 0 96 2081220.

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

БУДИНКИ
Баришівка

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

Березань
58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, 

ціна договірна. Тел.: 0 98 8654720. 

Біла Церква
Дача (в межах міста Біла Церква, 6 сот., 

приватиз., 2 споруди, 2-пов., 5 кімн., кухня, 
євроремонт, водопровід, каналізація, ел. 
опалення, баня, барбекю, альтанка, сверд-
ловина, сад, місце під стоянку на 3 машини, 
1680000 грн). Тел.: 0 67 7222214.

Бориспіль
Бежівка вул., 140 кв.м, 2 поверхи, 5 кім-

нат, 2 с/в, гараж, ракушняк, утеплений, 
м/п вікна, м/ч, баня, сад, 6 соток, 1781000 
грн (65000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

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

Глибоцька вул., таунхаус, центр міста, 85 
кв.м, 3 кімнати, 2 с/в, підлога з підігрівом, 
своя свердловина, 2 поверхи, 2 сотки, ме-
блі, ремонт, 1150000 грн (42000 у.о.), без 
комісії. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Гоголя вул., 2 поверхи, 120 кв.м, 3 кімнати, 
кухня, с/в, м/п вікна, потребує оздоблюваль-
них робіт, 5 соток, обгороджений, 1452000 
грн (53000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Головатого вул., 2 поверхи, 200 кв.м, 4 
кімнати, 2 с/в, гараж, утеплений, короїд, 6 
соток, 1644000 грн (60000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650.

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

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

В.Момота вул., 8/10, 87/45/9, житловий 
стан, 2 балкони, с/в окремо, бойлер, 931000 
грн (еквівалентно 34000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

Володимира Момота вул., 1/10, 84/40/8, 
житловий стан, 3 балкони, 959000 грн (35000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Гагаріна вул., 2/5, 60/36/7, житловий стан, 
балкон та лоджія засклені, 740000 грн (екві-
валентно 27000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

Головатого вул., 4/5, 61/38/8, гарний стан, 2 
лоджії, м/п вікна, гараж, 959000 грн (еквіва-
лентно 35000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Європейська вул., 5/5, 58/41/6, житловий 
стан, м/п вікна, вбудована кухня, газ.колонка, 
822000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 
98 2592650.

К.Шлях вул., 4/9, 56/32/9, гарний стан, м/п 
вікна, б/з, бойлер, 1150000 грн (еквівалентно 
42000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

К.Шлях вул., 7/9, 70/40/9, гарний стан, б/з, 
с/в разом, 1096000 грн (еквівалентно 40000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Лютнева вул., 2/5, 60/40/8, гарний стан, с/в 
окремо, 2 б/з, паркет, меблі, кондиціонер, 
бойлер, побутова техніка, 1041000 грн (38000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Робітнича вул., 6/9, 66/38/20, гарний стан, 
кухня-студіо, 2 лоджії, вбудовані меблі, тех-
ніка, 1370000 грн (еквівалентно 50000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, 
кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 
1400000 грн (еквівалентно 50000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Старокиївська вул., 99, 8/10, 72/41/11, гар-
ний стан, балкон та лоджія засклені, вбудова-
на кухня, 1096000 грн (40000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

Шевченка вул., 10/10, 71/40/7, гарний стан, 
б/з, бойлер, лічильники, 1178000 грн (еквіва-
лентно 43000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кімнати 
окремо, великий хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова 
сантехніка, ламінат, гарний ремонт, лоджія, 
б/з, утеплений, 1204000 грн (еквівалентно 
43000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

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

4-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

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

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

залізничного вокзалу р-н, 2 поверхи, 160 
кв.м, 4 кімнати, хол, 2 с/в, велика вітальня, 
котельня, всі комунікації, 10 соток, 1781000 
грн (65000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

К.Шлях вул., 2 поверхи, 170 кв.м, 5 кім-
нат, житловий стан, 10 соток, 1918000 грн 
(70000 у.о.), можливий обмін, торг. Тел.: 0 
98 2592650.

К.Шлях вул., розвилка р-н, 2 поверхи, 
цегляний, житловий, гарний ремонт, вбу-
дована кухня, 6 соток, 1222000 грн (47000 
у.о.), торг, терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Котляревського вул., 45 кв.м, дерев’яний, 
обкладений цеглою, 2 кімнати, газ, вода 
в будинку, 10 соток, погріб, 1096000 грн 
(40000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Котляревського вул., центр, 155 кв.м, 4 
кімнати, кухня, централізована вода, ка-
налізація, 5 соток, 2466000 грн (90000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Коцюбинського вул., недобудова, короб-
ка 100 кв.м, 10 соток, 493000 грн (18000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Л.Курбаса вул., 110 кв.м, 2 поверхи, 3 
кімнати, кухня, хол, 2 с/в, гарний ремонт, 5 
соток, документи, 1918000 грн (70000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650.

Незалежності вул., 110 кв.м, 2 поверхи, 
цегляний, утеплений, житловий стан, 8 со-
ток, 917900 грн (33500 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

О.Вишні вул., 2 поверхи, 160 кв.м, 4 кім-
нати, кухня-студіо, 2 с/в, відмінний стан, 8 
соток, веранда, навіс, 2329000 грн (85000 
у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

Пилипа Орлика вул., 2 поверхи, кух-
ня та вітальня, 2 с/в, під чистову, 5 соток, 
1644000 грн (60000 у.о.). Терміново! Тел.: 0 
98 2592650, 0 93 8356934.

Польова вул., 2 поверхи, 280 кв.м, 2 вхо-
ди, 5 кімнат, 2 с/в, гараж, гарний стан, 5 
соток, 2466000 грн (90000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650.

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

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

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

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

Франка вул., недобудований, 2 поверхи, 160 
кв.м, 6 соток, комунікації по вулиці, 931000 грн 
(34000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

ветлікарня р-н, 120 кв.м, 2 поверхи, 3 
кімнати, кухня-студіо, 2 с/в, підготований 
до чистових робіт, комунікації в будинку, 5 
соток, 1781000 грн (65000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650.

ветлікарня р-н, 150 кв.м, 2 поверхи, 4 кім-
нати, гарний ремонт, 5 соток, 1863000 грн 
(68000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

ветлікарня р-н, 2-пов., ц., комунікації, 8 
соток, великий сад, 2 входи, 980000 грн 
грн (еквівалентно курсу долара 35000 у.о.). 
Тел.: 0 63 4271333.

центр р-н, новий цегляний, 2 поверхи, 
110 кв.м, 3 кімнати, камін, комунікації, 
під чистове оздоблення, 2 с/в, підлога з 
підігрівом, котел, 7 соток, обгороджений, 
1918000 грн (еквівалентно 70000 у.о.). Тел.: 
0 98 2592650.

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

Вороньків с., 120 кв.м, новий, 2 поверхи, 2 
спальні, с/в, кухня, 2 холи, світло 3 фази, сті-
ни поштукатурені, підлога залита, 17 соток, 
715500 грн (27000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

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

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

Іванків с., хата, дерев’яна, обкладена цег-
лою, на два входи, 25 соток землі, гарне міс-
цезнаходження, під’їзд. Тел.: 0 97 5918154.

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

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

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

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

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

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

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., дерев’яний, опалення — піч, 

поруч комунікації, ліс, 63 сотки. Тел.: (4595) 
66796, 0 99 6008024.

Полтава
Пирятинський р-н, цегляний, газ, вода, світ-

ло, 1 га, ставок, недорого. Тел.: 0 95 4543408.

Яготин
Гендерівка с., Перемоги вул., 9х8 кв.м, 65 

соток, 150000 грн. Тел.: 0 67 3171496.
Годунівка с., Перемоги вул., 58 кв.м, 50 

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

ПІВБУДИНКУ
Баришівка

центр р-н, 46 кв.м, поруч залізничний вок-
зал, 123000 грн. Тел.: 0 99 2344415.

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

ванна, гарний ремонт, 6 соток, документи 
готові, 876000 грн (еквівалентно 32000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

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

залізничний вокзал р-н, 2 кімнати, кух-
ня, нова прибудова, потребує ремонту, 5 
соток, 270400 грн (10000 у.о.), торг. Тел.: 0 
98 2592650.

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

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

ГАРАЖІ
Бориспіль

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

гараж, кооп. «Прометей», погріб. Тел.: 0 
99 5346705.

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
Капітальний гараж, 6х4, сухий, кооп. 

«Авіатор-2», вул. Горького, з ремон-
том, утеплений, оглядова яма та під-
вал. Тел.: 0 50 4163929, Євген.

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

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

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

металевий, на вивіз, терміново, ціна до-
говірна. Тел.: 0 68 3559929.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Баришівка

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

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизо-

вана, кадастровий номер, ціна договірна. 
Тел.: 0 98 8654720.

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

Бориспіль
Айвазовського вул., 0,09 га, житло-

ва забудова, 168000 грн (еквівалентно 
7000 у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Айвазовського вул., 8+8 соток, 2 держак-
ти, 40х40, комунікації по вулиці, 465800 грн 
(17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Арсенальна вул., 0,10 га, під забудо-
ву, держакт, власник, можливий поділ 
на 2 ділянки, 130000 грн (еквівалентно 
5000 у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Арсенальна вул., 10 соток, держакт під 
забудову, поруч забудови, грунтовка, елек-
трика, 164000 грн (еквівалентно 6000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650.

Багряного вул., 8 соток, під забудову, ко-
мунікації на ділянці, 575400 грн (21000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Бежівка вул., 10 соток, під забудову, ко-
мунікації на ділянці, 246600 грн (9000 у.о.), 
терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Березовського вул., р-н Польової вул., 10 
соток, комунікації по вулиці, поруч сусіди, 
держакт під забудову, 685000 грн (еквіва-
лентно 25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650. 

Бориса Гмирі вул., 10 соток, привати-
зована, асфальт, комунікації, 465800 грн 
(еквівалентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, до 
центру 1,5 км, поруч світло, 196000 грн 
(еквівалентно 7000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 
7650666. 

Братів Шило вул., 0,10 га, асфальт, світ-
ло, 435000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 95 7650666. 

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

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

Голубівка вул., 10+10 соток, старий бу-
динок, фасад 40 м, газ, світло, будинок, 
986000 грн (еквівалентно 36000 у.о.). Тел.: 
0 98 2592650.

Гришинський провул., 19 соток, під забу-
дову, комунікації на ділянці, широкий фа-
сад, 685000 грн (25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

НЕРУХОМІСТЬ

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

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

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

та іншої побутової техніки

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

мікрохвильових печей 
та іншої побутової техніки

ПУЛЬТИПУЛЬТИ
Ремонт. Підбір. ПродажРемонт. Підбір. Продаж

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

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ
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Збанацького вул., 8 соток, під забудову, 
поруч забудови, 356000 грн (еквівалентно 
13000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

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

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

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

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

Козацька вул., 8 соток, під забудову, ко-
мунікації на ділянці, 270400 грн (10000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

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

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

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

М.Цвєтаєвої вул., 10 соток, світло на ді-
лянці, вулиця забудовується, 168000 грн 
(6000 у.о.). Тел.: 0 67 6616363. АН «Sun 
City».

Менделеєва вул., 10 соток, держакт під 
забудову, поруч сусіди, 192000 грн (еквіва-
лентно 7000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Момота вул., 7 соток, приватизована, 
комунікації по вулиці, 548000 грн (еквіва-
лентно 20000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

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

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

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

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

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

Переяславський провул., 10 соток, під забу-
дову, комунікації на ділянці, 548000 грн (20000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Польовий пров., 10 соток, світло 3 фази, 
держакт під забудову, поруч сусіди, 219000 
грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650.

Пушкіна вул., 12 соток, під забудову, ко-
мунікації, 657600 грн (24000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

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

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

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

Свободи вул., 10 соток, гараж, широкий 
фасад 29 м, комунікації по вулиці, під забу-
дову, 685000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934. 

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

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

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

Коцюбинського вул., 8 соток, початок 
вулиці, асфальтований під’їзд, комунікації 
по вулиці, 260000 грн (еквівалентно 10000 
у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

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

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

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

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

Крашенівка пров., 10+2 соток, асфальт, 
світло газ поруч, держакт, 28 м фасад, ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 50 2300450.

Л.Толстого вул., 14 соток, під забудову, 
світло, газ, свердловина на ділянці, 520000 
грн (20000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

НЕРУХОМІСТЬ

МІНЯЮ
нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК

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

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

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

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

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

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16
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Січових Стрільців (Фрунзе) вул., 7 со-
ток, комунікації поруч, вулиця забудована, 
210000 грн (7500 у.о.). Тел.: 0 67 6616363. 
АН «Sun City». 

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

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

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або 
без, допомога в оформленні, погашення 
комунальних боргів, окрім останнього по-
верху, у господаря, розгляну всі пропози-
ції, посередникам не турбувати, терміно-
вий викуп, іноземний інвестор. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, 
бажано з комунікаціями або зі старим бу-
динком, у господаря, розгляну пропозиції, 
посередникам не турбувати, викуп за 2 дні, 
готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

ділянку у м. Бориспіль, до 10 соток, бажа-
но з комунікаціями, не на околиці, розгляну 
всі варіанти. Тел.: 0 93 4881662.

земельну ділянку чи будинок, у господа-
ря, в Борисполі чи Бориспільському районі. 
Тел.: 0 95 1122030, Олександр.

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

земельну ділянку, можливо зі старим бу-
динком, недорого, в м.Бориспіль, недалеко 
від зупинки, по вул. Київський Шлях. Тел.: 
0 67 4432449.

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

квартиру, будинок, півбудинку. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

півбудинку, на 1 чол., з господарем, с/в та 
вода в будинку. Тел.: 0 97 2074089.

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

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

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

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

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та 
районі, постійно є клієнти на оренду. 
Тел.: 0 67 6596222.

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

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

квартиру, будинок, півбудинку, у господа-
ря, недорого. Тел.: 0 63 3209129. 

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

сім’я без дітей найме квартиру або 
будинок; порядність та акуратність 
гарантуємо. Тел.: 0 95 1122030, Олек-
сандр.

МІНЯЮ
Бориспіль

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

будинок, мансарда, ветлікарня р-н, 
2-пов., цегла, 2004 р., 130 кв.м, 3 кімнати, 
ванна 8 кв.м, комунікації, огорожа, гараж, 
8 соток, сад; на 1-к.квартиру (м.Бориспіль) 
з доплатою 20000 у.о. Тел.: 0 63 4271333.

Терміново! 4-к.кв. на 3-к.кв, з доплатою. 
Тел.: 0 67 1762212.

ПРОПОНУЮ

РОБОТУ
Бориспіль

Агентство «У Елены» на роботу 
підбирає персонал для вашої сім’ї: 
няні, домробітниці, гувернантки, до-
глядальниці. Тел.: 0 93 7840089, 0 95 
0680052, 0 67 4082864.

В АТЕЛЬЄ М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІ-В АТЕЛЬЄ М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІ-
БЕН МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ТА ПО-БЕН МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ТА ПО-
ШИТТЯ ОДЯГУ. ТЕРМІНОВО! ТЕЛ.: 0 ШИТТЯ ОДЯГУ. ТЕРМІНОВО! ТЕЛ.: 0 
96 2479810. 96 2479810. 

В продуктові магазини потрібні 
продавці із д/р, г/р 1/2, з/п від 3500 
грн. Тел.: 0 66 4887677.

В садовий центр потрібен садівник зі 
знанням рослин та працівники на постійну 
роботу. . Тел.: 0 50 1522021.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

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

Затишне с. (Ленінівка), 24 сотки, прива-
тизована, комунікації поруч, ціна договірна. 
Тел.: (4595) 66796, 0 99 6008024.

Іванків с., 10 соток, держакт, газ, світло, 
ціна договірна. Тел.: 0 95 2140689.

Іванків с., 15 соток, обгороджена, світло 
підключене, плодоносний сад, свердло-
вина, 176000 грн (8000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

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

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

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

Любарці с., 25 соток, під забудову, ціна 
договірна. Тел.: 0 63 5235591.

Любарці с., 25 соток, під забудову, недо-
рого. Тел.: 0 67 7683883.

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

Мирне с., 15 соток, під забудову, недоро-
го. Тел.: 0 67 7683883.

Нестерівка с., 10 соток, гарне місце, не-
дорого. Тел.: 0 66 3663002.

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

Нестерівка с., пров. Декабристів, 10 со-
ток, держакт під забудову, комунікації по 
вулиці, 246600 грн (еквівалентно 9000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650.

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 10 со-
ток, держакт під забудову, поруч сусіди, 
219000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

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

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

Проців с., Мацока вул., 23 сотки, обгород-
жені, старий будинок, комунікації, привати-
зована, 1200000 грн (еквівалентно 45000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Рогозів с., 25 соток, недорого, гарне міс-
це, комунікації поруч, господар. Тел.: 0 99 
1648530.

Сошників с., центр, 29 соток, держакт, 
старий будинок, господар або обміняю. 
Тел.: 0 98 5043923.

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

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

Щасливе с., 10 соток, рівна, комуніка-
ції, поруч вулиця, забудована котеджами, 
700000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 
0 67 6616363. АН «Sun City».

Згурівка
Черевки с., 12 соток, ціна договірна. Тел.: 

0 96 2838710.

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

Київ — Золотоноша, поруч Дніпро, ціна до-
говірна. Тел.: 0 66 4243909, 0 63 1730356.

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

Дизайн-студія оголошує конкурс на 
посаду дизайнера інтер’єрів. Вимо-
ги: знання комп’ютера на високому 
рівні, без досвіду роботи (можливо 
студентів), прагнення створювати 
та розробляти. Навчання за рахунок 
компанії. Тел.: 0 67 4686222, Олек-
сандр Вікторович. 

Діловиробник+диспетчер, оплачува-
на відпустка, г/р пн-пт, знання ПК. Тел.: 
0 63 8979280.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-
СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПО-СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПО-
ТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 ТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 
9136533.9136533.

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

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

На меблеву фабрику на постійну роботу 
потрібні верстатники, маляр для фарбуван-
ня МДФ, складальники меблів, з/п — став-
ка+%. Тел.: 0 96 8638545, 0 50 4680181. 

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

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

На постійну роботу потрібен продавець у 
продуктовий магазин. Тел.: 0 96 2347721.

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

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)

Тел.: 095-934-96-72
098-321-26-19

ДРОВА ЯБЛУНІ
різані по 30-40 см 

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

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Тел.: 067-368-89-09

ТЦ ГРАНАТ 
Оренда приміщень 

у центрі міста під офіс, 
агенцію, творчу майстерню

15-45 кв.м

У компанію з доставки їжі

ПОТРІБНІ
ОПЕРАТОР 
CALL-ЦЕНТРА
КУХАР ІТАЛІЙСЬКОЇ 
КУХНІ

Тел.: (096) 711-20-64

сарай, гараж або місце під гараж у госпо-
даря без посередників. Тел.: 0 93 4978204.

ЗДАМ
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., Горького вул., 52 кв.м, все окре-
мо, гарний стан, меблі, холодильник, бой-
лер, пральна машина, Інтернет, телефон, 
на тривалий термін, ціна договірна. Тел.: 0 
67 4636122.

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

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

кімнату в будинку, меблі, техніка, ціна до-
говірна. Тел.: 0 63 5944870.

кімнату в будинку, р-н центру, для жінки, 
недорого. Тел.: (04595) 51751.

кімнату у 2-к.кв., ціна договірна. Тел.: 0 
96 7592275.

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

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

кімнату, центр, Франка вул., 18 кв.м, ре-
монт, меблі, телевізор, пральна машина, 
1800 грн, терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 
95 7275230.

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

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

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

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

Шевченка вул., 10 соток, під забудову, ко-
мунікації на ділянці, старий будинок, 520000 
грн (20000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Яцюти вул., 10 соток, посередині вул. Бе-
жівка, 1,5 км до центру, держакт, під забу-
дову, світло проводять, до газу та асфальту 
— 350 м, 220000 грн (еквівалентно 8500 у.о.), 
торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій. 

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

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

Шевченка вул. р-н, 7 соток, держакт під 
забудову, комунікації по вулиці, 246600 грн 
(еквівалентно 9000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

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

Вороньків с., 12,5 соток, центр р-н, дер-
жакт, всі комунікації, заселений район, ціна 
договірна, власник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 
5186236. 

Глибоке с., 24 сотки, світло на території, 
сарай, погріб, вулиця забудована, дорога 
висипана, 540000 грн (еквівалентно 20000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

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

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

1-2-кімнатну квартиру, в Борисполі. Тел.: 
0 95 1122030, Олександр.

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

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

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

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

Будинок, квартиру, земельну ділянку, у 
господаря, за готівку. Терміново! Тел.: 0 97 
3603930.

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

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

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

Підприємство оголошує конкурс на 
посаду помічника конструктора-тех-
нолога корпусних меблів. Вимоги: 
знання комп’ютера на високому 
рівні, без д/р (можливо студентів), 
добре знання математики та геоме-
трії, прагнення створювати та розро-
бляти. Тел.: 0 67 4686222, Олександр 
Вікторович. 

Потрібен диспетчер таксі. Графік ро-
боти — доба/три. Вимоги: бажане знан-
ня міста. З/п від 400 грн за добу. Тел.: 0 
93 0941098, 0 98 1039959.

Потрібен кухонні працівники, кухар, 
пекар, кондитер. Оплата за домовлені-
стю. Тел.: 0 98 5004772.

Потрібні будівельники-монолітники зі сво-
єю опалубкою, фахівці з монтажу з/б сходів, 
водій зі своїм авто. Дзвоніть зараз. Тел.: 0 
68 1190818.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРА-ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРА-
НІВНИК, ВОДІЙ НА ДОВГОМІР, НІВНИК, ВОДІЙ НА ДОВГОМІР, 
ВОДІЙ ЗЕРНОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКСКА-ВОДІЙ ЗЕРНОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКСКА-
ВАТОРНИК. З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 ВАТОРНИК. З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 
5388859.5388859.
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Німецька будівельна компанія запрошує 
будівельників та електриків до Німеччини, 
з/п від 1200 євро. Різноробочі до Польщі, 
Німеччини, Чехії: з/п від 28000 грн. Ліц. 
МСПУ АВ № 585042. ТОВ «Європейський 
Холдинг», вул.Ільїнська, 12, оф. 314, м.Київ. 
Тел.: 0 67 2326904, robotaeuro@gmail.com

Офиц. работа в Европе для специали-
стов и разнорабочих. (Польша, Латвия, 
Чехия, Финляндия, др). Проживание б/п. 
З/п 14000-52000 грн. Оформление виз. Об-
разование за рубежом. Лиц.АЕ №637118, 
ГСЗ от 16.03.15, www.befind.com.ua. Тел.: 
0 97 9391431, 0 66 2731011, 0 93 7901491.

Охоронці в Київ, вахта, чоловіки та жінки, 
14/7. Тел.: 0 67 5202609, 0 99 1931692, 0 93 
1656645.

Работа: Европа, Скандинавия, США, 
Канада, Израиль. Все рабочие вакансии. 
Контракты 6/12 мес, право продления. 
Проезд, оформление всех официальных 
и легальных док-тов на выезд, в т.ч. 50% 
в кредит за счет работодателей. Лиц. АВ 
№519114, МТСП от 28.05.10г. Тел.: 0 63 
8652161.

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

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

Луцьк
Потрібні слюсарі, зварювальники, токарі, 

програмісти верстатів ЧПУ, монтажники 
на конвеєр. Офіційне працевлаштування. 
Допомога при оформленні документів для 
робочої візи. workingen@email.cz. Тел.: 0 95 
4331222, +420605173429 вайбер.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Жінка, 65 років, різноробоча, можливо 
догляд за людиною похилого віку, або 
домогосподарка, оплата договірна. Тел.: 
(4595) 67109, 0 66 3697961, Тамара.

Перекладача, репетитора німецької 
мови, на дому, 30 р. досвід. Тел.: (4595) 
60516, 0 67 8721794.

Потрібні столяри для виготовлення 
дверей високого рівня та меблів із 
деревини. Офіційне оформлення, 
достойний дохід. Тел.: 0 67 4686222, 
Олександр.

ПП «Пан Водний» запрошує на по-
стійну роботу експедитора-вантаж-
ника, з/п від 4000 грн. Терміново! 
Тел.: (044) 5018050, 0 67 2494474. 

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

Робота+житло. В кафе-ідальню «До-
машня кухня», Бориспільський р-н, 
на постійну роботу потрібен кухар-у-
ніверсал, можливо без д/р, оплата 
своєчасно, г/р потижневий. Іногород-
нім надається житло та харчування 
безкоштовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 
2666906.

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

Терміново на роботу потрібен продавець. 
Тел.: 0 67 2340932.

Терміново! В стоматологічну кліні-
ку «Вегас» потрібна сестра-медична 
(фельдшер). Тел.: 0 97 1229617 Окса-
на Юріївна.

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

У зв’язку з розширенням на ме-
блеве підприємство потрібні спеці-
алісти з виготовлення меблів, сто-
ляри, маляр по деревині, офіційне 
оформлення, достойна з/п. Тел.: 0 67 
4686222, Олександр. 

Фірмі у с.Іванків на постійну роботу по-
трібні менедженри, г/р 3/3, охоронці, г/р 
1/1, шиномонтажники, г/р 7/7. Тел.: 0 96 
2499983, 0 67 4451883.

ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» У М.БОРИСПІЛЬ ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» У М.БОРИСПІЛЬ 
ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТИ ТА ПРОДА-ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТИ ТА ПРОДА-
ВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. 
ВИМОГИ: ПОРЯДНІСТЬ. ТЕЛ.: (4595) ВИМОГИ: ПОРЯДНІСТЬ. ТЕЛ.: (4595) 
68580, 0 93 9464433, 0 63 0115873.68580, 0 93 9464433, 0 63 0115873.

Київ
В м.Київ на роботу в теплиці потрібні 

відповідальні, вахта 15/15, 30/15. З/п 460 
грн щоденно, гарні умови для іногородніх, 
житло, харчування. Тел.: 0 63 6098491, 0 68 
7337439, 0 66 0018569.

Комплектувальники та пакувальники на 
секонд-хенд, з/п від 4200 грн/тиждень, вах-
та, житло, робота в теплому приміщенні. 
Тел.: 0 68 5984429, 0 95 0071930.

На деревоообробний завод європей-
ського класу потрібні водії категорії 
«Е» із д/р, машини MAN та Іveco, з/п 
від 24000 грн. Тел.: 0 99 3732342, 0 98 
6402986.

На работу требуются уборщики и 
уборщицы. Удобный г/р, спецодежда. 
Жильем обеспечиваем, оплачиваем 
проезд до Киева. З/п 4000-5000 грн. 
Приглашаем людей из любого регио-
на Украины. Тел.: 0 68 9838536, 0 99 
2189656, Алёна. 

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

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

РОБОТА • ПРОДАМ

АКРИЛОВИЙ ВКЛАДИШ

098�133�25�02
093�880�80�15
Сан Санич

НОВА ВАННА
без демонтажу старої

РЕСТАВРАЦІЯ ВАНН

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Батареї чавунні, центрального опалення, 

3 шт., 40 грн/1 секція. Тел.: (4595) 60516, 0 
67 8721794.

Бетонні плити перекриття, 20 шт., різних 
розмірів. Тел.: 0 63 5235591.

Бетонні стовпчики, 2,30х12х15, бетонні 
стовпчики, ціна договірна; буржуйка. Тел.: 
(4595) 64820, 0 97 2385125.

Блок фундаментний, ФБС3 (240х60х30), 
самовивіз. Тел.: 0 93 6484356.

Бочки, каністри, металеві і поліетиленові, 
баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 9307744.

Брус, балки, стропила, шалів-
ка, дошка столярна сосна, вільха, 
ясен, дуб, дошка для підлоги, дро-
ва з доставкою, ракушняк; послуги 
автокрана. Тел.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

Ворота для гаража; дріт колючий у руло-
нах, 5 шт. Тел.: 0 98 2507650. 

Ворота для огорожі, 5,2х1,7, 4,0х1,7, 
без стовпів, заводська робота. Тел.: 0 93 
6484356.

Запчастини до металевого гаража, во-
рота, підсилювачі даху. Тел.: 0 68 5982868.

• Насосні станції •
• Бойлери •

• Холодильники •
• Пральні машини •

• Сантехнічні роботи •
Без вихідних

Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ
РЕМОНТ!

0 (4595) 9-19-09
(066) 365-70-43
(098) 482-76-14

ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА 
КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, 
ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, 
ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.

МЕБЛІ
Бориспіль

Диван та розкладні крісла, ціна договір-
на. Тел.: (04595) 60849, 0 73 0470197.

Дубові стільці, CРСР 1960 р., різьбле-
ні, 4 шт., 12000 грн або обмін. Тел.: 0 95 
8765344. 

Кухня б/в: тумба «напольна», шафа підві-
сна, шафа-пенал, тумбочка, 1300 грн. Тел.: 
(4595) 60516, 0 67 8721794.

М’який куточок: кутовий диван та крісло, 
гарний стан, б/в, дерев’яний каркас, велю-
рова обшивка, 3800 грн. Тел.: 0 97 0551074.

Меблі різьблені, дерев’яні: шафа-купе, 
3х2,40 м, шафа-сервант із дзеркалом, ко-
мод із дзеркалом, вхідні двері, подвійні з 
фігурним склом. Тел.: 0 63 5235591.

Шафа з дзеркалом, 800 грн; диван, 1000 
грн; сервант, гарний стан, 600 грн; 2 роз-
кладні столи, 600 грн. Тел.: 0 95 8489233.

Диван, розкладний, 1,40х2,00, кольорова 
оббивка, гарний стан, 2000 грн. Тел.: 0 98 
4591620.

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

Блок безперебійного живлення «START 
UPS-420», ціна договірна, недорого; або 
обміняю на б/в ноутбук, аксесуари. Тел.: 0 
68 5982868.

Будівельний вібратор ІВ-99Д. Тел.: 0 95 
9282640.

Вал для стукального верстата, 30 см, 3 
ножі, з корпусами, новий, циркулярка, ви-
готовлено в НДР, довбання вушок. Тел.: 0 
93 2233068.

Електроінструменти, деревообробні, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 4574282.

Зварювальний апарат, 220 Вольт, виго-
товлений за європейськими стандартами. 
Тел.: 0 93 2233068.

Котел твердопаливний, 25 кіловат, но-
вий. Тел.: 0 95 7649309.

Насосна станція, Karcher BPP 4000/48 — 
Німеччина. Тел.: 0 95 0150160.

Принтер, фірма «HP 205», б/в, робочий 
стан, без картриджів, 400 грн. Тел.: 0 50 
7142390.

Сокира, 1978 р.; ПВА 8 л. Тел.: 0 66 
2434394.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 0 93 
2233068. 

Твердопаливний котел 18 кВт. Тел.: 
0 97 1224730.

Токарний, ювелірний верстат, теодоліт, 
нівелір, мікроскоп, електростанція. Тел.: 0 
95 8765344.

Київ
Котлы твердотопливные длительного 

горения (производственные и бытовые). 
Тепловентиляторы на дровах. Буферные 
ёмкости. Производство, реализация. Мон-
таж промышленных/бытовых отопитель-
ных систем. Формируем дилерскую сеть. 
www.kfk.com.ua. Тел.: 0 66 6008784, 0 68 
0450764.

Полный комплект оборудования ми-
ни-завода для производства шлакоблока: 
пресс шлакоблочный, пресс полублоков, 
транспортное оборудование и т.д. Тел.: 0 
67 5669709.

Экономное отопление! Экономия до 
70%! Тепло за 20 коп/час — это реально. 
Электрорадиаторы и керамические панели 
с низким потреблением электроэнергии. 
Срок эксплуатации 20 лет. Пр-во Украины. 
Гарантия 5 лет. Не сушат воздух. Доставка. 
Сервис. Тел.: 0 67 5236614, 0 66 2663474.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Деко нове, велике з кришкою, 30х45 см, 
алюмінієве, 300 грн. Тел.: (4595) 50906, 0 68 
6505802.

Ноутбук «Асус», акумулятор «Акер», 
«ІВМ», ціна договірна, недорого; комуніка-
тор. Тел.: 0 98 0420029.

Обігрівач, масляний, 2 шт., гарний 
стан, ціна договірна. Тел.: 0 67 6497966, 
0 93 2565011, 0 95 0029901.

Телевізор «Деу» (потребує профілакти-
ки); пральна машина, вертикальна «Вемдо-
ме-510 ТВ», не працюють перемикачі, 1700 
грн. Тел.: 0 68 5982868.

Телевізор «Самсунг», срібного кольору, 
плоский екран, діагональ 54 см, гарний 
стан, 2000 грн. Тел.: 0 98 4591620.

Холодильник «Днепр-2М», б/в, гарний 
стан; швейна машинка Німеччина. Тел.: 0 
66 3663002.

Холодильник «Дніпро-2М», б/в, гарний 
стан. Тел.: 0 68 0153828.

Холодильник «Снайге», ціна договірна. 
Тел.: 0 68 1179106.

Холодильник, 2-камерний, «Норд 214», 
1400 грн, торг, можлива доставка. Тел.: 
(4576) 41659, 0 67 9469070.

ТВАРИНИ
Березань

Коза, кітна; 2 кізоньки, недорого. Термі-
ново! Тел.: 0 66 7194575.

Бориспіль
Корова, червона з другим телям. Тел.: 0 

98 5855624.
Кролики, 2 міс., ціна договірна. Тел.: 0 99 

5346705.
Кролі білий «оберт», гіганська «шинши-

ла». Тел.: 0 99 9754462.
Поросята 15-25 кг — 40 грн/кг, 26-50 кг 

— 35 грн/кг, 51-100 кг — 32 грн/кг, 100-150 
кг — 30 грн/кг. Тел.: 0 97 9646912.

Сіно в тюках, ціна договірна. Тел.: 0 50 
1590197, 0 99 9754462.

Телички, молочні, гарної породи. Тел.: 0 
68 5035135, 0 93 2424036.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Картопля дрібна, ціна договірна. Тел.: 
(4595) 52471.

Картопля кормова, 2 грн/1 кг. Тел.: 0 
50 9695941.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 3 шт. 
2,25х0,67; 2,05х0,88; 2,20х0,75, б/в. Тел.: 0 
98 4567204, 0 93 7472006.

Панель перекриття (дорожня), 1 шт.: 
3,00х1,50х0,10, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006.

Паяльна лампа; труба бетонна, 6 м, діа-
метр 90 см; будка для великої собаки, ціна 
договірна. Тел.: 0 66 2434394.

Підприємство продає пиломатеріа-
ли: дошку необрізну, брус. Тел.: 0 50 
7854501.

Запоріжжя
Официальный дилер турецкой Ком-

пании «Kalde» в Украине OOO «Kalde-
Vostok» реализует мелким и крупным 
оптом продукцию турецкой фирмы: 
трубы полипропиленовые, фитинги, 
вентили, краны. Полный ассортимент 
продукции, новинки. Доставка по всей 
Украине. Тел.: 0 63 6809889, Елена. 

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Ванна «Ok Baby» б/в; столик для году-

вання. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006.

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

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

Тел.: 067-280-30-11

ДОСТАВКА ЇЖІ
ШАУРМА, ЧЕБУРЕК, 

САМСА (ВИПІЧКА), БІЛЯШІ

ПЛОВ НА ЗАМОВЛЕННЯ
Доставка по м. Бориспіль безкоштовна 
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У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

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

ІНЖЕНЕРА-КОШТОРИСНИКА

ФОРМУВАЛЬНИКА ЗБВ

ПОМІЧНИКА ОПЕРАТОРА

ІНЖЕНЕРА КВП

ОПЕРАТОРА БЗВ

МАШИНІСТА АВТОКРАНА

ПІДСОБНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВОДІЯ категорій «С», «D»

КОМЕНДАНТА

ЗБИРАЛЬНИКА МЕБЛІВ

ЕЛЕКТРИКА

СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА

МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНІ

ТАКЕЛАЖНИКІВ

КОМІРНИКА

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

МЕНЕДЖЕРА ЗЕД
ТЕХНОЛОГА З ВИРОБНИЦТВА 
ПОЛІЕТИЛЕНУ
РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
ДРУКАРЯ
флексографічного друку
АВТОСЛЮСАРЯ
УКЛАДАЛЬНИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ За питаннями з працевлаштування звертатися: 

м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19
Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»
оголошує набір на виробництво за наступними вакансіями: 

Заробітна плата від 5000 грн. Офіційне працевлаштування
Своєчасна з/п 
Забезпечення засобами 
індивідуального захисту 
Забезпечення спецодягом 

Менеджер з комерційної діяльності
Електрослюсар (електромонтер)

Водій ковшового навантажувача 
Фасувальники готової продукції 

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК 
Вимоги: д/р на складі, відсутність протипоказань 
по стану здоров’я, фізична витривалість
г/р п’ятиденка, офіційне оформлення

з/п від 7000 грн

ОХОРОНЕЦЬ КПП
Вимоги: д/р від 2 років, відсутність судимостей та шкідливих звичок
г/р доба/три 

з/п зміна — 460 грн

Стабільному торгівельному підприємству у с. Безуглівка 
(Мала Олександрівка, Бориспільський р-н) 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: 

Тел. 096-340-44-32, 067-215-14-00
e-mail: gonza@intertool.kharkov.ua

м. Бориспіль, вул. Броварська,1     Тел.: (04595) 6-84-72

Комунальне підприємство «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
МАЛЯРА, з/п від 4000 до 5000 грн

ТРАКТОРИСТА, з/п від 4000 до 5000 грн

ДОРОЖНЬОГО РОБІТНИКА, з/п від 4000 до 5000 грн

ВОДІЯ КАТЕГОРІЇ «С»,«D»,«В»,«Е», 
з/п від 3000до 4000 грн

ТЕСЛЯРА, з/п від 4000 до 5000 грн

Підприємству на конкурсній основі, 
з перспективою росту, 

з високою заробітною платою,  

МЕНЕДЖЕРИ 
З ПОСТАЧАННЯ

Тел.:  (044) 591-12-77, (067) 915-90-31

ПОТРІБНІ

Тел.: 067-240-32-91

В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН

ПРОДАВЕЦЬ
із досвідом роботи Г/р з 7.00 до 22.00, 

1 робочий день/2 вихідних.
З/п висока

Тел.: 067-233-42-42

ПОТРІБНІ 
ВОДІЇ на самоскид МАЗ-5516, 20 т 

ОХОРОНЕЦЬ 
МАШИНІСТ екскаватора 
ЕО-304, МТП-71Б

Знання Києва    Достойна з/п 

Тел.: 099-422-52-67, Микола

Землевпорядна організація 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

для набирання 
пояснювальних 

записок у документаціях 
та виготовлення 

обмінних файлів ХМЛ. 

ІНЖЕНЕРА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА

Офіційне працевлаштування
З/п від 3200 грн
Робота в офісі, центр міста
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Для своєї домашньої бібліотеки куплю 
книги серії «Литературные памятники» 
та видавництва «Academia». Тел.: 0 96 
5252078.

Закуповуємо постійно: легковий тран-
спорт, битовки, вагончики будівельні, кон-
тейнери та кунги. Тел.: 0 96 9918144. 

Куплю суху дошку, брус, шальовку, ва-
гонку. Тел.: 0 50 1464711.

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

Монети Росії, України, усіх періодів, ваша 
ціна; значки «Заслужений парашутист-ви-
пробувач», «Народний учитель», «Пілот-ви-
пробувач», «Червона зірка Ефіопська», 
поштові марки СРСР та Китай. Тел.: 0 99 
0604423.

Неробочі, старі ЕВМ, комп’ютери, осци-
лографи та інше часів Радянського Союзу 
та радіодеталі. Тел.: 0 99 0604423.

Ноутбук, об’єктиви. Тел.: 0 68 5982868.

Підшипники. Тел.: 0 68 3762121.

Запоріжжя
Купим б/у емкости 50-100 куб., квадрат-

ные и круглые. Тел.: 0 50 6266199, Алек-
сандр. 

Купим лист перекат 5-16 из труб, ёмко-
стей. Двутавровые балки 12-30. Тел.: 0 50 
6266199, Александр. 

Купим металл б/у (швеллер, балки, 
уголок, трубы). Осуществляем демонтаж 
зданий, ангаров. Тел.: 0 50 6266199, Алек-
сандр.

Київ
Гербицид «Харнес» и другие. Тел.: 0 50 

1368624.

Куплю дорого Баббит Б-16, Б-83, припой 
ПОС-30,-40,-61, олово. Срочно в любом 
виде и кол-ве. Звоните, по цене договорим-
ся. Офис в г.Кривой Рог. Тел.: 0 96 3409983, 
0 66 7552793.

Куплю пожарные мотопомпы МП-800 
(или насос ПН-30, ПН-40), электродвига-
тель от 1 до 18 кВт, токарное оборудова-
ние: фрезерный, сверлильный, токарный 
станки. Тиски. Патроны. Фото на почту: 
sky85593@gmail.com. Тел.: 0 96 4180586.

Куплю радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п, 
индикаторные ИН18 от 150гр/шт, ИН16(-
14,-12,-8). Контакторы ТКС, ТКД, КМ, ДМР, 
ТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Вакуумные кон-
денсаторы КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куп.доро-
го как изделия, металлом не занимаемся. 
Тел.: 0 97 9902807. 

Куплю станки по металлу. Запчасти к 
ним, инструмент, подшипники. Продам 
токарный станок 16К20, в рабочем состо-
янии. Люнеты, полный набор шестерен. 
Тел.: 0 50 5008837, 0 97 1751242.

Покупаем б/у компрессоры ПКС и ПКСД 
или меняем с доплатой на новые (широкий 
выбор поршневых и винтовых компрессо-
ров). Рассмотрим все варианты. Тел.: 0 68 
6144341, 0 50 7520586. 

Полтава
Куплю дорого! Янтарные бусы от 

250 грн до 1500 грн за 1г, коралловые 
бусы, бивни мамонта. А также старин-
ные иконы, картины до 1980 г., орде-
на, медали, книги, изданные до 1917 
г., и др. предметы старины! Тел.: 0 50 
3466068.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам треба пофарбувати справж-
ню шкіру, то будь ласка: куртка коротка — 
200 грн, куртка довга чи плащ — 250 грн; 
фарбування взуття. Це для курток чорного 
кольору. Куртки кольорові на 50 грн дорож-
чі. Тел.: (4595) 61385, 0 67 4179396.

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

Бригада будівельників виконує всі види 
ремонтно-оздоблювальних робіт, утеплен-
ня фасадів та монтаж металопластико-
вих конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 
7229384.

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

Будівництво приватних будинків, 
котеджів і дач під ключ з достав-
кою і закупкою матеріалів. Ліц. АД 
№038869 від 08.06.2012р. Тел.: 0 67 
4029471.

Гіпсокартон, відкоси, малярка, штука-
турка, стяжка, кахель, вагонка, ламінат, 
дахи, багети, фарбування, шпалери, якість 
гарантую. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 2240262.

Гіпсокартон, штукатурка, стяжка, відко-
си, марярка, вагонка, ламінат, дахи, багети, 
шпалери, ціни доступні, доставка матеріа-
лів. Тел.: 0 98 8453023.

Знижки до 20 % до 15.02.2017 р. на 
ремонт квартир, будинків, балконів; 
перепланування, підвісні стелі, гі-
псокартон, опалення, тепла підлога, 
водопровід, каналізація, електрика. 
Будівництво — будинки, лазні, при-
будови, гаражі, павільйони, навіси, 
альтанки, ворота, паркани. Доставка 
матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

КАМІНИ, ПЕЧІ, ГРУБИ, ЛЕЖАНКИ, 
БАРБЕКЮ. Майстер-пічник. Дос-
від роботи. Якість. Підбір проектів. 
Буде тепло та комфортно. Тел.: 0 97 
2846217, Микола.

Комплексний ремонт квартир, офісів, 
будинків: фундамент, кладка під ключ, гі-
псокартон, кахель, виготовлення парканів, 
зварювальні роботи, з доставкою матеріа-
лів, вирізування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 
0 67 6888761, Олександр.

Оббивка меблів та повне відновлення 
м’яких частин, ремонт меблів будь-якої 
складності, перетяжка із вивозом (дивани, 
крісла, стільці), зміна дизайну м’яких ме-
блів. Тел.: 0 68 1222852.

Перевезення вантажу, квартир, послуги 
вантажників (1 год./50 грн), у будь-який 
час, по м.Бориспіль та по Україні. Тел.: 0 67 
6888761, 0 99 2235183.

Пічник: кладу печі, груби, каміни. Ремонт 
усіх типів складності. Недорого, якісно. 
Тел.: 0 66 4249193, 0 67 7695807.

Покрівельні роботи під ключ, ман-
сардні дахи, риштувальні системи; 
м’яка покрівля, металева, бітумна, 
полімерна, керамічна черепиця; 
утеплення, облицювання будинків, 
квартир; сайдинг, фактурна штука-
турка, короїд, термопанелі. Достав-
ка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

Послуги трактора з причепом та 
плуг. Тел.: 0 67 9730653, Григорій.

Київ
Афро-украинская горячая шоу-группа 

из Уганды. Группа «Alfa-Alfa» для Ваших 
мероприятий. Самые яркие и зажига-
тельные. Мы предлагаем одну из лучших 
африканских шоу-групп Украины! E-Mail: 
ssegawole@yahoo.com. Тел.: 0 66 1913197.

Поросята породи українська степова, 
35-500 кг на відгодівлю; січкарня. Тел.: 0 97 
2378240. 

Саджанці ожини, малини, агрус без ши-
пів, ціна договірна. Тел.: 0 95 0150160.

Саджанці, морозостійкі, плодовиті: ківі, 
гранат, інжир, фундук; господар. Тел.: 0 99 
7982988.

Київ
Насіння кукурудзи української селекції. 

ФАО 230-310: Оржиця, Яровець, Любава, 
Дніпровський 257св, Солонянський. Про-
даж від одного мішка. Ціна: на 1га-80000 
насінин-450 грн. Пакет документів. Полтав-
ська обл, м.Карлівка. Тел.: 0 50 6344670, 0 
68 8926201.

Саженцы крупноплодной малины, жимо-
лости, крыжовника, смородины, клубники, 
яблонь, груш, вишни, черешни, персика, 
абрикоса, сливы, нектарина. Рассылка 
почтой по Украине. Закажите бесплатный 
каталог по телефонам: 0 67 6299455, 0 99 
3745810, сайт: titovchp.uaprom.net. 

РІЗНЕ

Бориспіль
Акордеон «Октава», 5 регістрів, гарний 

стан, ціна договірна. Тел.: 0 63 2033965, 0 
50 5038302.

Акустичну гітару, бас-гітару, скрипку. 
Тел.: 0 50 1464711.

Вагончик-термобудка на колесах, 2х4. 
Тел.: 0 98 2507650.

Вишиті рушники, гладдю, хрестиком з 
мереживом, старовинні; гарні тканини, не-
дорого. Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Вишиті сорочки; українські рушники, 2 
шт., ткані; український костюм, недорого. 
Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Віник банний: дуб, береза, канадський 
дуб. Тел.: 0 50 5686060.

Дзеркала, великі; годинники наручні; 
будильники; банки з кришками 750 г, б/в, 
недорого. Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Дублянка натуральна, для хлопчика 10 
років. Тел: 0 95 0150160.

Душова кабіна, б/в, 1000 грн, торг. Тел.: 0 
98 4567204, 0 93 7472006.

Елітний мангал, з подарунковим підпи-
сом, новий. Тел.: 0 95 7649309.

Калоприймачі одноразового і багато-
разового використання, нові, ціна дого-
вірна; монети і банкноти СРСР. Тел.: 0 66 
2434394.

Кондитерська вітрина, 1,5 м. Тел.: 0 99 
7971784.

Куртка шкіряна, чорного кольору, глянце-
ва, 50-52 розмір, якісна з коміром; шкіра ви-
чинена, на пошиття верхнього одягу, нова, 
якісна, свиняча, чорного кольору. Тел.: 0 93 
2233068.

Ремонт автоматических стиральных 
машин, бытовых холодильников, газовых 
плит, колонок и котлов, посудомоечных, 
телевизоров, водонагревателей на дому, с 
гарантией от 6 месяцев. Тел.: 0 95 4149666, 
0 97 4306363.

Харків
Тороидальные трансформаторы, под 

заказ, от 10 Вт до 40 кВт. Доставка. www.
tor-trans.com.ua. Тел.: 0 57 7595006. 

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене свідоцтво платника єдиного 
податку, серія Б №3416100, видане на 
ТОВ «Трійка Плюс» Бориспільською ОДПІ 
22.05.2012 р., вважати недійсним.

ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-
ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, 
ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, 
9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 
— ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У 
ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 

Здам будівельні риштування. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-
ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ 
КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ 
КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 
93 2565011, 0 95 0029901.93 2565011, 0 95 0029901.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Жінка, приваблива, познайомиться з чо-
ловіком від 48 років, який втомився від са-
мотності, хоче любові, поваги, домашнього 
затишку. Тел.: 0 97 4161050.

Чоловік, 50 років, познайомиться з по-
рядною жінкою для серйозних стосунків. 
Тел.: 0 50 1464711.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

Тел.: 097-32-31-768, 050-67-39-266,
097-98-91-678, з 8.00 до 20.00

КУПЛЮ
МЕД

(від 300 кг і більше) 
та всі бджолопродукти

Матрац, ватний, виробництво СРСР, 
грубий; перини; подушки, недорого. Тел.: 
(4595) 69244, 0 63 7447732.

Мішки, б/в, ціна договірна. Тел.: 0 66 
8258081.

Плуг до мотоблока, радянського вироб-
ництва. Тел.: 0 93 2233068.

ПРОДАМ макулатуру, пакувальну 
плівку, пластикові пляшки, щоден-
но, 9.00—18.00, обід: 13.00—14.00; 
неділя — вихідний; вул.Франка, 2А, 
у дворі за кафе «Поліс». Тел.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 

Роги оленя сибірського, великі, 4000 грн; 
платівки Висоцького, 19 шт., 100 грн/1шт.; 
бушлат, зимовий; штани офіцерські, ватні, 
розмір 52, 400 грн. Тел.: (4595) 50906, 0 68 
6505802.

Стовп електричний. Тел.: (4595) 52471.
Т-54 Т-2 пристава, цифровий ТВ, реси-

вер World Vizion, нова, 450 грн.. Тел.: 0 97 
8980511.

Тик матрацний, бахрома кольорова, аз-
ботканина; корпус плуга, електродвигун 
4/3000; 30/1500, ланцюги 15, теси великі, 
засувки діаметром 50 та 80, термос 24 л. 
Тел.: 0 66 6735248. 

Фреон у бочці, ціна договірна. Тел.: 0 68 
5982868.

Чоботи-ботфорти, чорного кольору, із 
натурального замшу, 37 р., 1000 грн. Тел.: 
0 95 0722821, 0 63 6038361.

Шуба із нутрії, темно-коричневого кольо-
ру, 48-50 р. (манжет та воріт з песця), б/в, 
гарний стан, 5000 грн, торг; шкіряний плащ, 
чорного кольору, новий, 44-46 р., 3000 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361. 

КУПЛЮ
Бориспіль

Акордеон, гарний стан. Тел.: 0 67 
6589586.

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ЗАБОРИ БЕТОННІ

РУБАНІ
ДУБОВІДРОВА

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

24 лютого; початок о 16.00
Візьміть з собою лише гроші

для реєстрації (70 грн),
а гарний настрій з нас!

40+КЛУБ 
ЗНАЙОМСТВ

Запрошуємо 
на вечір відпочинку 

в кафе «Ольвія»

Тел.: (044) 227-38-98
097-477-07-77

(вул. Київський Шлях, 9)

На автомийку в м.Бориспіль

ПОТРІБНІ

ПОТРІБЕН

МИЙНИКИ АВТО

Тел.: (063) 140�03�81
(063) 752�21�12

З/п 2 р. на місяць (аванс та з/п), 
від 4000 до 6000 грн.

Безкоштовне житло для іногородніх.

АДМІНІСТРАТОР 
НА АВТОМИЙКУ з д/р
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Тел.: 068-675-85-05, 
066-106-00-53, 063-300-17-82

ДВЕРІ • ЛОДЖІЇ • БАЛКОНИ
Запрошуємо дилерів до співпраці 

«ОЛЬВЛА-ПЛАСТ»

ВІКНА 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ Від виробника

ОВНИ. Постарайтеся не 
надто демонструвати свою 
активну діяльність на всіх 
фронтах. Вільний час кра-
ще присвятити родині, ді-
тям або коханій людині. 

ТЕЛЬЦІ. Варто завер-
шити справи, які вже дав-
но чекають своєї черги. 
Багато практичних питань 
вдасться вирішити за до-
помогою вашої чарівної 
посмішки. 

БЛИЗНЮКИ. Сприят-
ливий тиждень. Можливе 
підвищення, якого ви дов-

го чекали, або ж отримає-
те додатковий прибуток. Із 
п'ятниці відчуєте приплив 
нових сил.

РАКИ. Успішно впора-
єтеся з найскладнішими 
завданнями. І все ж кра-
ще зменшити обсяг робо-
ти, постарайтеся об'єктив-
но оцінювати свої сили та 
можливості. 

ЛЕВИ. Запасіться тер-
пінням і витримкою, ад-
же вас можуть підстеріга-
ти помилки та обман. Не 
зваблюйтеся легким успі-

хом у фінансових справах 
і в бізнесі.

ДІВИ. На перший план 
вийдуть проблеми особи-
стого характеру та сімей-
ні турботи. Можуть виник-
нути деякі перешкоди у 
здійсненні ваших далеко-
глядних планів. 

ТЕРЕЗИ. Ділова поїздка 
або навчання розширить 
коло спілкування і дасть 
нові можливості в майбут-
ньому. Вихідні — гарний 
період для змін в особи-
стому житті. 

СКОРПІОНИ. Відкиньте 
геть сумніви і починайте 
відстоювати свої права на 
всіх життєво важливих на-
прямках. Наприкінці тиж-
ня комусь знадобиться ва-
ша допомога.

СТРІЛЕЦІ. Не бійтеся 
брати на себе додаткові 
зобов'язання. Постарай-
теся уникати конфліктів у 
ділових та сімейних від-
носинах. Вихідні наштовх-
нуть на роздуми.

КОЗЕРОГИ. Будете го-
тові працювати за трьох. 

Однак варто трохи охоло-
нути й реально розраху-
вати свої сили. 

ВОДОЛІЇ.  Спочатку бу-
де складно, але незаба-
ром напруга спаде. Вам 
просто потрібно вірити 
у власні сили та щирість 
близьких людей. 

РИБИ. Цього тижня до-
ведеться розбиратися з 
невідкладними пробле-
мами, можлива надмірна 
завантаженість на робо-
ті. Дадуть про себе знати 
проблеми з минулого.

Астрологічний прогноз на 13 — 19 лютого


