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«ВІСТІ» працюють за 
новою адресою:
вул. Київсбкий Шлях, 69а
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 • У клініці «ВЕГАС» працюють висококваліфіко-
вані та досвідчені фахівці.

 • Тут існує технологічна база лікування з 
використанням прогресивних технологій і 
сучасних матеріалів.

 • Клініка має  унікальне діагностичне обладнання.

 • Всі види діагностики, лікування і відновлення 
зубів зосереджені в одному місці, що за-
ощаджує час пацієнтів.

 • Висока відповідальність за санітарну 
безпеку і дотримання міжнародних стан-
дартів та використання одноразових 

індивідуальних антиСНІДових наборів 
(для кожного пацієнта).

 • Адекватне співвідношення ціни і якості. 
Працює система лояльності, акцій та 
знижок.

Чому варто відвідати стоматологічну клініку «Вегас»?

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ 
І ВИСОКА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
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 ОФІЦІЙНО  ВАЖЛИВЕ ПИТАННЯ

НАТАЛІЯ, школярка:

— Я не читаю газети, тому що 
вважаю друковану пресу несучас-
ною. Новини знаходжу в Інтерне-
ті. Щоб я почала читати газети, по-
трібно додати щось цікаве, напри-
клад, рубрики про книжки та кіно-
фільми. Про те, що «Вісті» можна 
читати он-лайн, знаю. Думаю, варто 
переглядати новини міста.

НАДІЯ, практичний психолог:

 — «Вісті» читаю он-лайн. Ціка-
во читати про життя міста, тому що 
тільки з місцевої газети можна діз-
натися щось особливе, місцеве. До 
речі, останнє, що я прочитала, це 
про те, що наш мер отримав ди-
плом «Міський голова року». Газе-
та непогана, нічого зайвого. Про те, 
що редакція переїхала, не знала.

РОСТИСЛАВ, студент:

— Газети взагалі і «Вісті» зокре-
ма читаю нечасто, тільки коли шу-
каю вакансії. Подобається перегля-
дати рекламу, читати новини. Іноді 
переглядаю видання он-лайн, щоб 
ознайомитися з останніми новина-
ми. Про те, що редакція переїхала, 
не чув. Очікую більше цікавих ру-
брик і новин. 

ОЛЕКСАНДР, пенсіонер:

 — У «Вістях» усе подобається, я 
газету виписую. Переглядаю всі ру-
брики. Особливо цікаво почитати 
про людей, які живуть поруч з то-
бою. Тільки у місцевій газеті мож-
на довідатися ексклюзив про жит-
тя рідного міста. Рекламу ніколи ту-
ди не подавав. Про переїзд редак-
ції не чув. 

ЯНА, у декреті:

 — Газету читаю. «Вісті» поважаю. 
В останньому номері написали про 
нашу бабусю — ми всією сім’єю чи-
тали. Цікаво довідатися про відомих 
бориспільців. Про інтернет-видання 
не знала і не цікавилась. Подобаєть-
ся, що є онлайн-трансляція сесій-
них засідань міськради на сторін-
ці у Фейсбук. Про переїзд не знала.

«Вісті»  запитали у бориспільців, чи знають вони, що редакція 
переїхала, які новини їх найбільше цікавлять на сторінках 
щотижневика, про що вони б хотіли читати надалі? 

Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«У МІСЦЕВИХ ГАЗЕТАХ —
НОВИНИ БОРИСПОЛЯ І РАЙОНУ»

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р ОЗ П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

13 березня 2018 року                     № 40

Про скликання сорокової сесії міської ради VІІ скликання

Відповідно до Регламенту Бориспільської міської ради VIІ скликан-
ня, затвердженого відповідним рішенням Бориспільської міської ра-
ди від 17 грудня 2015 року № 33-2-VII, п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати сорокову сесію міської ради VІІ скликання та провести 
пленарне засідання міської ради 27 березня 2018 року о 10 годині в ак-
товій залі виконавчого комітету міської ради.

2. До порядку денного внести питання:
2.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017                            

№ 2573-36-VІІ «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік».
2.2. Про затвердження плану роботи Бориспільської міської ради 

на  2018 рік.
2.3. Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» 

на 2015-2020 роки.
2.4. Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг, 

суб’єктом надання яких є міська рада.
2.5. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги неза-

хищеним верствам населення міста Борисполя, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах.

2.6. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учас-
никам антитерористичної операції, які проходять службу за контрактом 
в особливий період, а їх сім’ї опинилися в складних життєвих обставинах.

2.7. Житлово-комунальні питання.
2.8. Земельні питання.
2.9. Різне.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова  А.С.Федорчук

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Щоб почати втілювати про-
ект залізничного сполучення ДП 
«МА «Бориспіль» зі столицею, бу-
ло скликано 39 позачергову сесію 
Бориспільської міськради заради 
одного питання: «Про надання до-
зволу ПАТ  «Українська залізниця» 
на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділян-
ки у постійне користування пло-
щею у межах 3,50 га для розміщен-
ня та експлуатації будівель і спо-
руд залізничного транспорту по 
вул. Чумацька, 31 у м. Бориспіль».

Перший заступник начальни-
ка служби з управління майнови-
ми і земельними ресурсами регіо-
нальної філії Південно-Західної за-
лізниці Юрій Олексієнко (на фото) 
із трибуни познайомив із нюанса-
ми проходження майбутньої заліз-
ничної гілки. Він зазначив, що ко-
лія передбачена безстикова, тому 
шуму не буде, а залізниця перети-
натиме автостраду в районі знаку 
«Жертвам голодомору»; далі прохо-
дитиме паралельно посадці впри-
тул до терміналу «D». Розрахований 
дизель-поїзд на 291 місце, вартість 
проїзду від 80 до 100 грн. Перед-
бачається, що поїзди рухатимуть-
ся із інтервалом у 41 хв. У проекті є  
зупинка, де на потяг зможуть сіда-
ти мешканці Борисполя та Лівобе-
режжя Київщини, щоб залізницею 
діставатися до столичного вокзалу.

Наголошувалося, що вартість 
проекту —  600-800 млн грн. Бу-
дівництво — за кошти «Укрзаліз-
ниці». Невирішеним на день сесії 
було питання розробки проекту 
землеустрою ділянки під будівниц-
тво залізниці. 

Депутат Ілля Луців запропону-
вав представникам «Укрзалізниці» 
зробити пільговий проїзд (у межах 
30 грн) мешканцям міста від Бори-
споля до столиці, бо навряд чи чо-
тири вагони, які плануються у по-
тягу, будуть заповнені пасажира-
ми з аеропорту — це альтернати-
ва, щоб не ганяти потяг порожнім. 

Серед інших ідей: врахувати у 
проекті транспортну комунікацію 
із об’їзною дорогою, що будувати-
меться паралельно до колії. 

Очільник комісії з питань будів-
ництва міськради Володимир Ша-
лімов зазначив, що сесійне питан-
ня  розглядалося на комісії і пого-
джено. «Побажання: щоб проект 
платформи, де потяг зупиняти-
меться у Борисполі, розглянуло 
ще й управління містобудування 
та архітектури міськвиконкому та 

будівельна комісія. Зупинка повин-
на мати гарний вигляд», — пореко-
мендував Володимир Ілліч. 

Юрій Олексієнко запевнив, що 
платформи будуть у єдиному ан-
самблі і гармоніюватимуть із зве-
деними будівлями аеропорту, а 
зовнішній вигляд станції «Бори-
спіль» обов’язково узгоджувати-
меться. Також до затвердження 
проекту буде визначено і питан-
ня естакади. Про перспективу Бо-
рисполя від нової залізниці висло-
вився Анатолій Федорчук, міський 
голова Борисполя.

«Неподалік від залізничної стан-
ції «Бориспіль» є будівля площею 
180 кв. м, яка у занедбаному стані 
і не експлуатується. У ході наради 
щодо залізниці обговорювалася 
пропозиція передати будівлю для 
потреб міста для створення амбу-
латорії сімейної медицини. Є звер-
нення до керівника «Укрзалізниці», 
очікуємо на позитивну відповідь».

Депутати одностайно підтри-
мали питання про виділення зем-
лі під залізничну колію до ДП «МА  
«Бориспіль». 

ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗД ЧЕРЕЗ 
БОРИСПІЛЬ: СТАРТ ДАНО

 «За» — 28, «проти» 
— 0, «утримались» — 0 
— такі результати голосу-
вання бориспільських депу-
татів по питанню виділення 
землі для залізничної колії 
до аеропорту «Бориспіль».

ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ 
ЗАВЕРШИЛОСЯ

Редакція газети «Вісті. Інформація. Реклама» уже працює 
у новому офісі, що на території КРК «Бархат», за адресою: 
вул. Київський Шлях, 69а (центральний парк).

Шановні читачі, дорогі рекламодавці, чекаємо на вас у нашому 
новому європейському офісі: вхід біля головного входу КРК, дру-
гий поверх. Тижневик стає доступнішим для свого читача,  ближчим 
і відкритішим.

Графік роботи: з 9.00 до 18.00 — щоденно, крім вихідних.

Телефони рекламного відділу: 067-238-88-58, 067-353-62-96 
(міські телефони відключено).

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
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 СУЧАСНИЙ ПІДХІД

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І ВИСОКА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ — 
ВІЗИТКА  СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ «ВЕГАС» 

«Мета створення 
клініки — зручність 
для мешканців 
Бориспільщини»

— Стоматологічну клініку «Ве-
гас» відкрито в м. Бориспіль у 2008 
році. Її засновники вклали в кліні-
ку часточку себе. Ми хотіли зроби-
ти для людей найсучасніший ме-
дичний заклад з якісними послу-
гами і високопрофесійними ліка-
рями. Адже раніше в Борисполі не 
було подібних стоматологічних клі-
нік, де б пацієнт міг отримати весь 
комплекс необхідних послуг — від 
встановлення діагнозу з викорис-
танням сучасної апаратури і кон-
сультацією фахівців до якісного лі-
кування та протезування. Тому ме-
тою створення клініки «Вегас» була 
максимальна зручність для жите-
лів Борисполя і району. Щоб лю-
ди, які прийшли до нас за допомо-
гою, отримали весь спектр стома-
тологічних послуг. У нас працюють 
досвідчені висококваліфіковані фа-
хівці з великим стажем: стоматоло-
ги-терапевти, ортопеди, ортодон-
ти, хірурги, пародонтологи, а також 
дитячий стоматолог.

Багато хто вважає, що візит до 
стоматолога — це болісна і непри-
ємна процедура, як було в мину-
лі часи. Ми довели, що зараз це 
не так. Бо у нас  сучасні і безболіс-
ні методики лікування. Клініка га-
рантує пацієнтам повну санітар-
но-гігієнічну безпеку, що підтвер-
джено результатами щорічних пе-
ревірок, які наш заклад, згідно з 
вимогами МОЗ, проходить у відпо-

відних інстанціях. Клініка сертифі-
кована, має ліцензію МОЗ України, 
серія АЕ №197083 від 04. 07. 2013 
р. Кожен пацієнт має гарантію на 
стоматологічні послуги в кліні-
ці «Вегас» згідно з наказом МОЗ 
України, №305 від 22. 11. 2000 р. І 
№ 507 від 28. 12. 2002 р.

Тож ласкаво просимо у «Вегас»!

«Весь спектр 
стоматологічної 
допомоги»

— Лесю Петрівно, які види по-
слуг ви надаєте?

— Практично весь спектр стома-
тологічної допомоги. Перш за все, 
це терапія. Первинний огляд паці-
єнта, консультація з гігієни рото-
вої порожнини, лікування захво-
рювань твердих тканин зуба (ка-
рієс та його ускладнення) за до-
помогою якісної анестезії. При 
ендолікуванні (видаленні нерва) 
застосовуємо європейську методи-
ку, використовуючи сучасні прила-
ди, як АПЕКС-лакатор і ендомотор 
«MaRita», що зводить до мінімуму 
ускладнення, наприклад, перфора-
цію  або  ризик пробити гайморову 
пазуху при розпломбуванні та пер-
винному чи вторинному лікуванні 
кореневих каналів, як це часто тра-
пляється у менш сучасних клініках.

Косметологічно-терапевтична 
процедура: кабінетне відбілюван-
ня, домашнє відбілювання, зміц-
нення зубної емалі, скайси (деко-
рування зубів). 

Профілактичні процедури: гігіє-
нічна та ортодонтична чистки, фто-
рування зубів і герметизація фісур.

 Ортодонтія. Це виправлення не-
правильного прикусу і вирівнюван-
ня зубного ряду. Установка брекет — 
систем, кап і ортодонтичних апаратів 
— допомагає вирішити ці проблеми.

 Ортопедія. Це підрозділ стома-
тології, який відповідає за зовніш-
ній естетичний вигляд пацієнта і 
відновлення жувальної функції зу-
бів. Пропонуємо пацієнтам найріз-
номанітніші варіанти: постановка 
металокерамічних і цирконієвих 
коронок, протезування на імплан-
тах, бюгелі, мостовидні протези, а 
також вініри, в результаті установ-
ки яких гаратована гарна посмішка 
на тривалий термін.

— Більшість стоматологіч-
них кабінетів обмежуються те-
рапевтичними послугами, але 
це кабінети, а ми говоримо про 
вашу клініку, чи проводяться 
тут хірургічні операції? 

— Так, ми надаємо такі стома-
тологічні послуги. Описати всі хі-
рургічні процедури, які ми надає-
мо, займе час, тому зупинимося на 
найпоширеніших випадках:

 1. Пластика вуздечки губи і язи-
ка. Під час руху губи вуздечка по-
чинає тягнути слизову оболонку 
альвеолярного відростка. Якщо 
вчасно не усунути проблему, це 
може призвести до захворюван-
ня пародонту, оголення передніх 
різців та втрати нижніх різців.

2. Видалення зубів, які не про-
різалися, і відкриття ретенірова-
них зубів: якщо зуби ростуть у не-
правильному напрямку і не мо-
жуть прорізатися через ясна, для 
цього необхідно видалити або 
відкрити зуб.

3. ПРФ-мембрана — одне з най-
сучасніших досягнень медицини. 
ПРФ-мембрана виготовляється з 
натурального природного колаге-
ну (біологічний матеріал пацієнта 
(кров) центрифугується і застосо-
вується після видалення зуба для 
швидкої регенерації  тканин). Ця 
методика ефективно використо-
вується для відновлення об'єму кі-
сткової тканини в місцях її сильної 
атрофії, яка виникає внаслідок  різ-
номанітних причин.

— Основа якісного лікуван-
ня — правильно встановлений 
діагноз. Часто пацієнти у Киє-
ві змушені їздити в різні точ-
ки міста, щоб провести обсте-
ження. Чи є у вас необхідна апа-
ратура для швидкої і якісної 
діагностики?

— Звичайно, ми маємо сучасну 
технологічну і діагностичну базу лі-
кування з використанням прогре-
сивних технологій. У клініці можна 
отримати ретельну консультацію 
і  точну діагностику, зокрема зав-
дяки знімкам (ортопантомографії 
або R-знімку). Це дає можливість  
постановки точного діагнозу для 
лікування.

— Чи є у вас дитяча стома-
тологія? З якого віку потрібно 
приходити до стоматолога, 
щоб уникнути проблем у 
дорослому житті?

 — З урахуванням еко-
логії, продуктів харчуван-
ня, якості води, всі мами 
стали проінформовані про 
новинки сучасної стоматоло-
гії і знають, якщо не відвідувати 
вчасно лікаря-стоматолога, можуть 

бути проблеми у дітей зі здоров'ям 
в цілому (зокрема, від хворих зубів 
починаються проблеми шлунко-
во-кишкового тракту).

 Відвідувати стоматолога ба-
жано з 2-х років. Потім — профі-
лактичний огляд кожних три мі-
сяці. Так ви можете уникнути не-
приємних ситуацій і забезпечи-
ти здорову усмішку вашої дитини 
на довгі роки.

— Якщо  лікар-стоматолог 
каже: ми за місяць вам зробимо 
«Голлівуд», це  привід замисли-
тися про його кваліфікацію і ре-
путацію клініки?

— Звичайно. У нашій клініці «Ве-
гас»  проводяться індивідуальні та 
комплексні консультації за учас-
тю всіх фахівців, після чого крок за 
кроком складається план лікуван-
ня для кожної людини.

Існує чотири етапи лікування:
1. Терапевтичний.
2. Хірургічний  (якщо в цьому 

є необхідність), консультація всіх 
профільних лікарів.

3. Ортодонтичний етап (якщо є в 
цьому необхідність).

4. Заключний етап, ортопедич-
ний (якщо є в цьому необхідність).

Ми ретельно обстежуємо паці-
єнта, після встановлення діагнозу 
кваліфікований фахівець приймає 
рішення про варіанти і терміни лі-
кування. Ми в обов'язковому по-
рядку дотримуємося стандартів і 
протоколів лікування.

— Де ви купуєте  матеріа-
ли для лікування і протезуван-
ня? Чи сертифікована у вас ця 
продукція?

 — Всі матеріали ми закупову-
ємо у надійних постачальників, 
які  багато років на  ринку і заре-
комендували себе найкращим чи-
ном. Вся продукція сертифікована.

— Мене приємно вразив ди-
зайн стоматологічних кабіне-
тів у клініці. Хірургічний, як і на-
лежить, білосніжний. А ось та-
ких, як тут, терапевтичних, які 
виконані в зелених і блакитних 
тонах, я ще ніколи не бачила. 
Вони справляють приємне вра-
ження. Це не випадково?

— Не секрет, що люди бояться 
йти до стоматолога. А ніжні салато-
ві і блакитні кольори заспокоюють. 
Творцям клініки хотілося створи-
ти приємну домашню атмосферу, 
в яку хочеться повертатися, незва-
жаючи на те, що це медзаклад.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я!

 Перше, на що звертають увагу, коли людина посміхається 
— це зуби. Здорові зуби — показник успішної людини, візит-
на картка, яка може багато чого сказати про свого володаря. 

Тамара ТРИКОЗ, 
керівник ТОВ Компанія «Вегас» 

Леся СЕНИК, 
головний лікар клініки «Вегас» 

стома-
трібно

лога,
м у 

о 
о-
вати 
можуть

Ласкаво просимо 
у стоматологічну клініку «ВЕГАС»!

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 41. 
Тел.: (4595) 5-46-46, 

(067) 407- 07- 58

Ліцензія МОЗ України, серія АЕ №197083 від 04. 07. 2013 р.

Наталія ДОЛИНА

Білозуба усмішка — один з головних чинників привабливості, здоров’я 
— свідчення хорошого стану  системи травлення, а значить, усього ор-
ганізму. Турбота про зуби і профілактика стоматологічних захворювань 
є необхідними в будь-якому віці. Як зберегти зуби у гарному стані —роз-
мова з керівником Бориспільської стоматологічної клініки «Вегас» Тама-
рою Трикоз та головним лікарем Лесею Сеник.
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 ОНОВЛЕННЯ ЦРЛ  НОВА ВИМОГА

 ПРО ЩЕПЛЕННЯ

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ 
РЕМОНТ ЛАБОРАТОРІЇ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Бориспільська районна ра-
да виділила мільйони гривень  
на нове сучасне обладнання 
для клініко-діагностичної лабо-
раторії та реанімаційного відді-
лення ЦРЛ. Частина коштів піш-
ла на таке ж обладнання для лі-
карні у Воронькові. Французькі 
«машини», як їх називають лабо-
ранти, аналізатори крові, невдов-
зі почнуть працювати — усе від-

повідатиме стандартам лабора-
торій не лише України, а навіть 
міжнародних. 

— Результати аналізів, зробле-
ні у нашій лабораторії, можливо, 
не завжди були на 100 % досто-
вірними — все через стару техні-
ку. Проте часто до нас звертали-
ся пацієнти на перездачу аналізу 
із уже отриманими результатами 
у приватних лабораторіях — не-
одноразово картина змінювала-
ся, навіть були випадки із невід-
повідністю групи крові. Сьогод-
ні ми працюємо в екстремальних 
умовах, бо ремонт, через це не 
усі аналізи технічно можемо ро-
бити. Із нетерпінням чекаємо від-
криття своєї оновленої і осучас-
неної лабораторії, — ділиться із 
«Вістями» Надія Сивець, завіду-
юча клініко-діагностичною лабо-
раторією ЦРЛ.

Четвертий тиждень лаборато-
рія працює в екстремальних умо-
вах: забір крові здійснюється ли-
ше впродовж однієї години, а до-
слідження робляться в актовому 
залі лабораторії. Прийом калу для 
дослідження на яйця глистів не 
здійснюється. 

Секрети роботи 
нового обладнання 

Біохімічний аналіз крові, за до-
помогою якого визначають печін-
кові та ниркові проби, гематоло-
гічний (показники еритроцитів, ге-
моглобіну), імуноферментний (усі 
види гепатиту, вірусів), показни-
ки електролітів крові (калій, каль-
цій), показники цукру та загальний 
аналіз крові, — усі ці досліджен-
ня виконуватимуться автоматич-
но завдяки новому медичному 
обладнанню: за одну годину ана-
лізатор виконуватиме 60 різних 

досліджень крові, розповідають 
лаборанти.

Раніше всю роботу із дослі-
дження крові та сечі робили ла-
боранти власноруч: спочатку 
брали кров, розливали її по про-
бірках, додавали в неї, відповід-
но до виду аналізу, реактиви, 
кров досліджували та заповнюва-
ли вручну бланки із результата-
ми. Скоро завдяки новим аналі-
заторам працівники лабораторії 
робитимуть забір крові в пацієн-
та та розміщуватимуть її в «ди-
во-пристрій». Далі дослідження 
робитиметься автоматично, ре-
активи додаватимуться відпо-
відно до заданої програми, ре-
зультати видаватиме табло. Лабо-
ранту необхідно буде заповнити 
бланк пацієнта та журнал лабо-
раторних досліджень. 

Мінусом закуплених аналізато-
рів стане ставлення окремих па-
цієнтів до медичних маніпуляцій. 
Наприклад, відтепер більшість ви-
дів аналізів крові робитиметься 
саме з венозної крові, бо вона є 
найбільш відповідною щодо прав-
дивості результатів. 

Ціна питання
У середньому за день у лабо-

раторію ЦРЛ приходить 100 осіб, 
коли триває сезон профоглядів 
для учнів чи організацій, лабо-
ранти  встигають прийняти до 
200 осіб. Ні для кого не секрет, 
що у лабораторії лікарні усі ана-
лізи практично безкоштовні. Чи 
лишиться така «шара» після до-
слідження на дороговартісних 
аналізаторах? Головний лікар 
Центральної районної лікарні 
Олександр Щур запевнив «Вісті», 
що поки про ціни не йдеться. 
Прогнозують, що процедури за-
лишаться безплатними.

Нова лабораторія — 
досвідчені лаборанти 

У клініко-діагностичній лабора-
торії Бориспільської ЦРЛ працює  
15 лаборантів та 5 лікарів у заста-
рілих, ще радянських умовах. Дяка 
за цю справу — зарплата від дер-
жави, що відповідає категорії пра-
цівника та 10-15% надбавки до неї 
за шкідливі умови праці, бо йдеть-
ся про хімічні реактиви. 

Надія Василівна, завідуюча ла-
бораторією, запевнила, що до ро-
боти на сучасному медичному об-
ладнанні вони готові. «Усі пройшли 
навчання та тести на знання. Наші 
працівники відвідують семінари та 
тренінги із підвищення кваліфіка-
ції,» — говорить керуюча.

Усе про ремонт
Меданалізатори мають велику чут-

ливість до перепадів напруги в мере-
жі електропостачання, вимогливі до 
температури повітря та якості вико-
ристаної води — ці умови враховані 
у кошторисі ремонтних робіт. Зокре-
ма, повністю замінюють електропро-
відні мережі, встановлюють витяж-
ку, буде кондиціонер. Також вікна та 
двері замінять на пластикові, в усіх 
кабінетах  лабораторії лінолеум за-
мінять на плитку, придбали  нові хо-
лодильники для зберігання крові. Ка-
жуть, недавно лаборантам доводи-
лося купувати дистильовану воду, бо 
миття пробірок для забору крові ви-
магає їхнього полоскання у такій во-
ді. Зараз закуплено дистилятор води. 

— За попередніми підрахунка-
ми, заплановані ремонтні роботи 
обійдуться у чималу суму. Звісно, 
без допомоги районної ради лі-
карня цього б не зробила, — го-
ворить головлікар Олександр Щур 
і констатує, що ремонт завершить-
ся  через кілька тижнів.  

 У діагностичній лабо-
раторії Бориспільської ЦРЛ 
тривають ремонтні робо-
ти, а керівництво устано-
ви обіцяє достеменну точ-
ність результатів аналізів 
завдяки новому обладнан-
ню. «Вісті» поцікавилася 
темпами ремонту та його 
вартістю.

• Скоро працюватимуть по-новому. Закуплене обладнання  запаковане, тому його сфотографувати 
не вдалося. Після завершення ремонту керівництво ЦРЛ обіцяє презентацію сучасної лабораторії. 

• Ремонтники запевняють, що роботи закін-
чаться за кілька тижнів.

Надія СИВЕЦЬ, 
завідуюча клініко-діагностичною 
лабораторією ЦРЛ

СКАСУВАЛИ 
ДИТЯЧІ КАРТИ 
ОГЛЯДУ

Тетяна ВАСИЛЕНКО

В Україні набрав чинності на-
каз МОЗ, яким скасовано низ-
ку форм первинної облікової 
документації, зокрема дитячу 
медичну карту для вступу до 
школи чи садочка. Виникають 
питання щодо практичної реа-
лізації наказу. 

За словами Дениса Хурси, голов-
ного лікаря Бориспільського цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги, МОЗ дійсно скасувало 
форму 026/о (медична карта, яка 
необхідна для вступу до школи та 
садка), але достеменно не відо-
мо, як бути далі. Роз’яснення що-
до цього питання не дають навіть 
у Департаменті охорони здоров’я 
Київської області.  Поки що усі ді-
ти, які вперше приймаються до за-
кладів освіти, обов’язково прохо-
дять мед огляди в амбулаторії. Ко-
ли стануть чинними декларації із 
обраними лікарями, лише тоді сі-
мейний лікар надаватиме оцінку 
стану здоров’я дитини та її готов-
ності до відвідування навчально-
го закладу

«Поки усі діти як проходили ме-
дичні обстеження у спеціалістів 
амбулаторії, так і надалі прохо-
дитимуть. Коли ж чинності набе-
руть підписані декларації пацієн-
та з лікарем і всі медичні дані гро-
мадян будуть знаходитись в елек-
тронному вигляді, тоді достатньо 
буде повести дитину до сімейного 
лікаря та отримати необхідні ви-
сновки», — пояснює Денис Хурса. 

ДИФТЕРІЯ: 
ПОТРІБНО 
ВАКЦИНУВАТИСЯ

Тетяна СОЛОВЙОВА

Лікарі очікують на епідемію 
дифтерії через низький відсо-
ток вакцинованих. Так, у Бере-
занській міській лікарні є до-
статня кількість вакцини від 
дифтерії, а от жителі чомусь 
не поспішають вакцинуватись. 

Головний педіатр міста Михай-
ло Малюта повідомляє:

— З минулого року залиши-
лося 72 дози вакцини АКДП (від 
кашлюка, дифтерії та правця). 
Але батьки відмовляються від 
щеплення, мотивуючи це низь-
кою якістю вакцини.  (Інформа-
цію про це вони почули по теле-
візору). З лікарського досвіду мо-
жу зазначити, що в деяких дітей 
спостерігається реакція  після 
щеплення вакциною АКДП: під-
вищена температура тіла. Але та-
ка реакція, порівнюючи з ризи-
ком захворіти, ніщо.

Дійсно, стан вакцинації від 
дифтерії невтішний. Відповідно 
до календаря щеплень, вакцина-
цію від дифтерії проводять до ро-
ку — у 2, 4 та 6 місяців та у віці 1,5 
року (18 місяців). Всього вакцино-
вано в Україні від захворювання 
37 % дітей до року та 55 % у віці 18 
місяців. Кожні 10 років потрібно 
вакцинуватися і дорослим.
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МЕДИЧНА РАДА БОРИСПІЛЬЩИНИ: 
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 ОФІЦІЙНИЙ ЗВІТ

Олександра ШОСТАК

До обговорення нагальних про-
блем медичної галузі долучилися 
заступник голови Бориспільської 
районної державної адміністрації 
Сергій Білецький, депутати район-
ної та міської рад, завідувачі стаці-
онарних відділень лікарні.

Учасники заходу відзначали, що, 
незважаючи на складну соціально-е-
кономічну ситуацію в Україні, районні 
заклади охорони здоров’я протягом 
2017 року працювали стабільно, ви-
конуючи всі покладені на них функції.

Доповідаючи під час засідання 
медичної ради, головний лікар Бо-

риспільської центральної районної 
лікарні Олександр Щур поінфор-
мував присутніх, що в 2017 році з 
метою покращення надання ме-
дичних послуг за кошти районно-
го бюджету в Бориспільську ЦРЛ 
було придбано медичне обладнан-
ня на загальну суму понад 16,5 млн 
грн (див. таблицю).

Також лікарні було передано ка-
пітальних інвестицій з районного 
бюджету на загальну суму 4 млн 628 
тис. грн. Зокрема, здійснено капі-
тальний ремонт дитячого відділення 
Бориспільської ЦРЛ на суму 841 тис. 
660 грн, капітальний ремонт примі-
щення Старівської СДЛ — 734 тис. 
730 грн, капітальний ремонт мережі 
водо- та теплопостачання підваль-
них приміщень інфекційного відді-
лення ЦРЛ — 247 073,41 грн.

За кошти районного бюджету бу-
ло профінансовано багатопрофіль-
ну стаціонарну медичну допомогу 
населенню, загальна сума якої ста-
новила 2 млн 314 тис. грн.

Про взаємодію із органами ви-
конавчої влади та місцевого са-
моврядування доповів головний 
лікар КМЗ БРР «Бориспільський 
центр первинної медико-санітар-

ної допомоги» Денис Хурса. За йо-
го даними, в 2017 році центром 
первинної медико-санітарної до-
помоги було використано 31 млн 
235 тис. 921,6 грн бюджетних ко-
штів. Залучено 59 тис. 306 грн по-
забюджетних коштів.

Для забезпечення діяльності 
центру придбано:

— 11 автомобілів на суму 
2 млн 145 тис. грн,
— холодильники — 12 348 грн,
— електрокардіограф — 
26 163 грн,
— комп’ютерна техніка — 
36 150 грн.
Важливим завданням у 2017 ро-

ці, як наголошували доповідачі, бу-
ло надання медичної допомоги де-
мобілізованим військовослужбов-
цям — учасникам АТО.  Разом з ме-
дичними фахівцями району було 
оглянуто 523 особи,  з яких 25 по-
ставлено на диспансерний облік у 
зв’язку з наявними захворювання-
ми. В амбулаторних умовах було 
проліковано 188  сіб, а 8 направле-
но на медико-соціальну експертну 
комісію для встановлення групи ін-
валідності. П’ятнадцять військовос-
лужбовців, відповідно до потреби, 

були безкоштовно забезпечені лі-
карськими засобами на загальну 
суму 33 тис. 53 грн.

За результатами медичної ради 
прийнято рішення щодо основних 
завдань на 2018 рік. Це забезпе-
чення реалізації державної політи-
ки у сфері охорони здоров’я щодо 
її удосконалення та  реформуван-
ня; ефективне використання наяв-
них ресурсів галузі, в тому числі бю-
джетних коштів; широке залучення 
позабюджетних надходжень, спон-
сорської допомоги  та інвесторів;  
виконання заходів, передбачених 
державними та регіональними ме-
дичними програмами тощо.

В пріоритеті — забезпечення 
нормального функціонування за-
кладів охорони здоров’я, покра-
щення матеріально-технічної ба-
зи, зміцнення кадрових ресурсів у 
лікарні та сільських амбулаторіях, 
зниження рівня загальної захворю-
ваності та смертності населення, в 
першу чергу, від серцево-судинних 
та онкологічних захворювань, ту-
беркульозу, травм та отруєнь.

 
На Бориспільщині розпочала-

ся оздоровча кампанія для дітей 
пільгових категорій.

Служба у справах дітей та сім’ї 
Бориспільської районної держав-
ної адміністрації звертається до 
батьків/опікунів, які виховують ді-
тей пільгової категорії (7—17 ро-

ків), із проханням подавати заяви 
стосовно дітей, які потребують оз-
доровлення в 2018 році.

Безкоштовні та за часткову опла-
ту путівки у дитячі оздоровчі табо-
ри передбачені для дітей соціально 
незахищених категорій, а саме: для 
дітей-сиріт та дітей, які позбавлені 
батьківського піклування; дітей-ін-
валідів; дітей із багатодітних мало-
забезпечених сімей, які відповідно 
до законодавства одержують дер-
жавну соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям; дітей учасників 
АТО; дітей, один з батьків яких заги-
нув у районах АТО; дітей, які пере-
бувають на диспансерному обліку; 
дітей з числа переселенців; талано-
витих та обдарованих дітей-пере-
можців Всеукраїнських, Міжнарод-
них конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад.

Звертатись за адресою: 
вул. Київський Шлях, 74, каб. №51.
Графік роботи: 
Понеділок — четвер
8:00 — 17:00
п’ятниця  8:00 — 15:45
обідня перерва  12:00 — 12:45
Телефон для довідок: 
(04595) 5-22-72

Більше інформації — на офіцій-
ному веб-порталі Бориспільської 
районної державної адміністрації 
за IP-адресою http://raybori.gov.ua.

 15 березня на базі Цен-
тральної районної лікар-
ні відбулося засідання ме-
дичної ради «Про підсумки 
діяльності галузі охорони 
здоров’я Бориспільсько-
го району за 2017 рік та 
завдання на 2018 рік».

№ назва кількість, шт ціна, грн сума, грн

1 ШАФА ДЛЯ РЕАКТИВІВ, 900*400*1950ММ 1 9860,00 9860,00

2 АКВАДИСТИЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ  MICRO MED DE-20 1 19400,00 19400,00

3 СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРИСТІННИЙ, 1200*600*900ММ 1 7776,00 7776,00

4 СТІЛ-МИЙКА ЛАБОРАТОРНА, 900*600*900ММ 1 14931,00 14931,00

5 ШАФА ВИТЯЖНА, 1200*750*2200 ММ 4 22680,00 90720,00

6 СТІЛ-МИЙКА ЛАБОРАТОРНА, 600*600*900ММ 1 10738,00 10738,00

7 МІКРОСКОП БІНОКУЛЯРНИЙ PINK MC 50 5 37000,00 185000,00

8 СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРИСТІННИЙ, 900*750*900ММ 1 7760,00 7760,00

9 НАДБУДОВА СЕРВІСНА ПРИСТІННА, 1200*270*900ММ 1 7650,00 7650,00

10 ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК AKG 317 4 46400,00 185600,00

11 СТІЛ-МИЙКА ЛАБОРАТОРНА, 1200*700*900ММ 2 9472,00 18944,00

12 ШАФА ДЛЯ РЕАКТИВІВ, 900*600*1950ММ 1 10920,00 10920,00

13 ТЕРМОСТАТ СУХО ПОВІТРЯНИЙ ТС-80 3 17000,00 51000,00

14 СТЕРИЛІЗАТОР ПОВІТРЯНИЙ ГП-80 3 12000,00 36000,00

15 ВАГА ЕЛЕКТРОННА PS 210 R2 «RADWAG» 2 32000,00 64000,00

16 ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНА ОПН-3.01 «ДАСТАН» 6 18900,00 113400,00

17 СТІЛ-МИЙКА ЛАБОРАТОРНА, 1100*520*900ММ 1 16821,00 16821,00

18 СУМКА-РЕФРИЖЕРАТОР-ХОЛОДИЛЬНИК BLUELINE BAG 10L 2 6075,00 12150,00

19 СТІЛ-МИЙКА ЛАБОРАТОРНА, 600*600*900ММ 1 9066,00 9066,00

20 БАНЯ ВОДЯНА ЛАБОРАТОРНА US LAB БН-09 1 12000,00 12000,00

21 АНАЛІЗАТОР ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ АВХ  MICROS ES 60(OT MODEL)  У 
КОМПЛЕКТІ З РЕАКТИВАМИ

1 333840,00 333840,00

22 АНАЛІЗАТОР ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ YUMIZEN H 500 CT У КОМПЛЕКТІ З 
РЕАКТИВАМИ

2 487920,00 975840,00

23 АНАЛІЗАТОР СЕЧІ CL-500 У КОМПЛЕКТІ З ТЕСТ-СМУЖКАМИ 2 200090,00 400180,00

24 АНАЛІЗАТОР БІОХІМІЧНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ PENTRA C 400 У КОМП-
ЛЕКТІ З РЕАКТИВАМИ

1 1307540,00 1307540,00

25 АВТОМАТИЧНИЙ БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР  FULLУ  У КОМПЛЕКТІ З 
РЕАКТИВАМИ

1 520020,00 520020.00

26 АНАЛІЗАТОР ШВИДКОСТІ ОСІДАННЯ ЕРИТРОЦИТІВ ШОЕ 
VES-MATIC 20

2 320500,00 641000,00

27 АНАЛІЗАТОР ГАЗІВ КРОВІ ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ OPTI CCA-TS 1 480000,00 480000,00

28 2-КАНАЛЬНИЙ НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ КОАГУЛОМЕТР COAG 2D  ТА 
КОМПЛЕКТ  РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ЗАПУСКУ

3 105500,00 316500,00

29 АНАЛІЗАТОР ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ МІКРОПЛАНШЕТНИЙ У КОМП-
ЛЕКТІ З ДОЗАТОРАМИ ПІПЕТОЧНИМИ ТА СТАРТОВИМ НАБОРОМ

1 600000,00 600000,00

30 МІКРОПЛАНШЕТНИЙ  ПРОМИВАЧ  RT-3100 1 113000,00 113000,00

№ назва кількість, 
шт

ціна, грн сума, грн

1 КРІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ АПАРАТ CRYO 6 1 303000,00 303000,00

2 ПРИЛАД ДЛЯ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ 
ТЕРАПІЇ  ENРULSPRO

1 646000,00 646000,00

3 ENDOLASER 422 АПАРАТ ДЛЯ 
ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ

1 159600,00 159600,00

4 АПАРАТ ДЛЯ ВИСОКОТОНОВОЇ 
ТЕРАПІЇ HITOP 2 TOUCH

1 418500,00 418500,00

5 АПАРАТ ДЛЯ  ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ SOLEO SONOSTIM

1 120000,00 120000,00

6 АПАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕРАПІЇ 
SOLEO SONO

3 69000,00 207000,00

7 АПАРАТ ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧНИЙ 
SOLEO GALVA

2 160000,00 320000,00

8 АПАРАТ ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ 
ТЕРАПІЇ RADARMED 950+

1 265000,00 265000,00

9 АПАРАТ ДЛЯ КОРОТКОХВИЛЬОВОЇ 
УВЧ ТЕРАПІЇ CURAPULS  970

1 354000,00 354000,00

10 МАГНІТОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ  
DIMAP D2000

1 42000,00 42000,00

11 МАГНІТОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ 
DIMAP V

1 258000,00 258000,00

12 АПАРАТ ДЛЯ ПРЕСОТЕРАПІЇ GREEN 
PRESS 12

1 205700,00 205700,00

  13 ХОЛТЕР АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ BTL 
CARDIOPOINT ABPM

1 71620,00 71620,00

  14 ХОЛТЕР МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ BTL-08 
HOLTER

2 236500,00 473000,00

ЕКГ - кабінет, відділення Бориспільської ЦРЛ та дільничні лікарні (на загальну суму 2 млн 
199 тис 100 грн)

1 ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 
ДВАНАДЦЯТИКАНАЛЬНИЙ  BTL-08 
MT PLUS

5 86600,00 433000,00

2 ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ  
ШЕСТИКАНАЛЬНИЙ BTL – 08 SD 6

30 58870,00 1766100,00

Хірургічне відділення ЦРЛ (на суму 2 млн 700 тис грн)             

1 СИСТЕМА РЕНТГЕНІВСЬКА 
ДІАГНОСТИЧНА  С-ПОДІБНА SYMBOL 
5R9

1 2700000,00 2700000,00

Відділення анестезіології та терапії ЦРЛ (на суму 192 тис 000 грн)

1 МОНІТОР ПАЦІЄНТА «БІОМЕД»ВМ800А 4 48000,00 192000,00

Фізіотерапевтичне  відділення  Бориспільської ЦРЛ (на 
загальну суму 3 млн 843 тис 420 грн)

Лабораторно-діагностичне відділення, лабораторія відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії та лабораторія Вороньківської дільничної лікарні 
Бориспільської ЦРЛ (на загальну суму 6 млн 571 тис 656 грн)

Лабораторно-діагностичне відділення Бориспільської ЦРЛ — меблі на загальну суму 322 тис. 538 грн.
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 ЖИВА ПАМ'ЯТЬ  НОВИНИ КОРОТКО

СПОГАДИ ПРО 
ГЕННАДІЯ МІНЯЙЛЕНКА

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Батьки нашого героя познайо-
милися в Абхазії, де Геннадій Ва-
сильович виріс, де минули його 
юність та молодість. Там, на пів-
дні, де в садах ростуть мандари-
ни й хурма, він увібрав кавказь-
кий колорит, мудрість та космопо-
літизм. Школярем ганяв у футбол, 
а 1953 року вступив до велосек-
ції. Займався спортом, працював 
тренером. Брав участь у трьох За-
кавказьких багатоденках, завдя-
ки яким вивчив Грузію, Вірменію й 
Азейбарджан. 

У Борисполі
Весною 1974 року його запро-

сили до Борисполя, де шукали 
тренера для дитячо-юнацької 
спортивної школи. Одразу взяв 
справу в руки — поїхав на Хар-
ківський велосипедний завод, 
набрав запчастин і розпочав ро-
боту. У червні на обласних зма-
ганнях у Переяславі команда Бо-
рисполя зайняла шосте місце з 
шести команд. На зимових кані-
кулах новий тренер повіз дітей 
тренуватися в Сухумі (ця традиція 
збережеться й надалі, а влітку юні 
велосипедисти займатимуться в 
таборі біля річки на свіжому пові-
трі в Кийлові) — і вже в наступно-
му 1975-у на обласних змаганнях 
в Сквирі бориспільці виставили 
три команди і взяли перше, тре-
тє й п’яте місця, а в Ірпіні в осо-
бистій першості переміг наш В’я-
чеслав Красовський. 

Сьогодні незаслужено забута 
славна історія бориспільського ве-
лоспорту нерозривно пов’язана з 
роботою Геннадія Васильовича, 
який зумів виховати переможців і 
був достойним взірцем для підро-
стаючого покоління.

У першій «хвилі» були Віктор 
Гопкало, Сергій Гаврилко, Микола 
Седюк. А почалося все, коли тре-
нована Міняйленком збірна Украї-
ни з велокросу на чемпіонаті СРСР 
здобула друге місце, а у 1981 на 
всесоюзній спартакіаді в Клайпе-
ді збірна шкільна команда Украї-
ни повторила результат. Микола 
Седюк був триразовим чемпіоном 
України, Сергій Гаврилко потра-
пив до молодіжної збірної Союзу, 
успішно виступав на всесоюзних 
та міжнародних змаганнях (фойє 
спортшколи прикрашає велико-

форматне фото Гаврилка на вело-
сипеді збірної СРСР Colnago, який 
мчить трасою на Джіро д’Італья). 
Другу плеяду талановитих спортс-
менів очолив Ігор Шило, який був 
багаторазовим чемпіоном Украї-
ни, переможцем всесоюзних зма-
гань, переможцем багатоденки 
ім. Скопенка, членом дорослої 
збірної СРСР.

Людяність
Яким був цей тренер? До кож-

ного мав свій підхід, не сварив, не 
сердився, не підвищував голосу 
— згадують його учні — витягував 
хлопців з вулиці, щоб не палили, не 
пили. Багато хто з них, коли виро-
стали, заходив до тренера за мо-
ральною й духовною підтримкою. 
Товариші відзначають, що був про-
стим, справжнім другом, на нього 
можна було покластися, і він допо-
магав безкорисливо, він об’єдну-
вав людей. Говорив, що на «його» 
Кавказі колись кожен намагався, 
головне, не образити іншого і всі 
вчилися жити й працювати разом. 
«Людину цінували за її людські яко-
сті, а не за національність. Націю 
не можна було чіпати, це святе. Я 
українець, але народився й виріс в 
Абхазії. Люди мають бути дружни-
ми. Це політики всіма силами нама-
гаються роз’єднати людей і посва-

рити між собою», — казав Геннадій 
Міняйленко у 2012 році.

З Кавказу привіз Геннадій Васи-
льович до Борисполя (а хто хотів, 
той у нього навчився) й особливі 
закони гостинності, де кожен ха-
зяїн має в домі вино. «Сам ти його 
зробив чи купив — неважливо, але 
без вина не можна зустріти гостя, 
— розповідав він історію свого 
виноробства. — Колись я завжди 
привозив із собою вино із Сухумі, 
та у вісімдесяті це стало неможли-
во. Так я був змушений почати ро-
бити вино сам. Виноград тут деше-
вий, а технологію я знав. Вино — 
це звичайне й нормальне явище 
людського спілкування». 

Спорт
Що завжди відзначали знайомі 

про Геннадія Міняйленка — фанат 
спорту він був страшенний. Як не 
грати, так хоч по телевізору поди-
витися футбольний, хокейний, во-
лейбольний матч, не кажучи про 
трансляцію етапу велогонки.

У цьому місці я хотів би напи-
сати традиційне: «Людина пішла, 
але справа її живе», — але не мо-
жу. У 2000-х велоспорт виявився 
у Борисполі зайвим — відсутність 
матеріально-технічної бази, умов 
для тренувань та нерозуміння, чо-
му місто має втримати престижний 

етап чемпіонату України з шосей-
но-кільцевих перегонів, присвяче-
ний пам’яті Ігоря Шила, призвели 
то того, що сьогодні у Борисполі 
велосекції взагалі немає.   

Геннадій Васильович все це  бо-
ляче переживав. Йому боліло, ко-
ли він бачив, що нікому не потріб-
ні здорові витривалі діти, коли во-
ни тинялися вулицями, коли зви-
кали до паління, до пляшки, до 
комп’ютера, переживав за безпе-
ку на дорогах. Коли ми починали 
говорити з ним про сусідство ве-
лосипеда й машини, він не прояв-
ляв звичного оптимізму й вірив у 
згубність цивілізації: «У нас епоха 
машин, чим європейські країни пе-
рехворіли у 50-70-х роках. Тон за-
дають мажорство й хамство — дві 
хвилини до магазину треба неод-
мінно проїхати на авто. А як водії 
ставляться до пішоходів, до вело-
сипедистів? Нам ще далеко до роз-
винених країн, де нормою є вело-
доріжки, де міністри й мери їздять 
на роботу на велосипеді, де міста 
будують для людей». 

Геннадій Васильович був 
спортсменом та інтелігентом. З 
ним можна було поговорити про 
все: спорт, міжнародну політику, 
жінок, літературу, кіно. Можна бу-
ло й посидіти мовчки. Шкода, що 
25 березня ми вип’ємо келих чер-
воного без нього. 

 80 років тому — 25 бе-
резня — у сонячному Суху-
мі народився великий жит-
тєлюб Геннадій Васильович 
Міняйленко (1938 — 2015). 
Тренер збірної Абхазії, збір-
ної Грузії та збірної України 
з велоспорту, заслужений 
тренер України. Тож згада-
ємо життя й принципи цієї 
Людини.

• Геннадій Міняйленко зі старшим онуком Артемом, спортивними перемогами якого у джиу-джит-
су дуже пишався, березень 2012 р. Його онуки з гордістю носять його прізвище й продовжують втілювати в 
життя його філософію.

ТУРИСТИ 
ПЕРЕМАГАЮТЬ

Ярослава КАВЕЦЬКА

У Борисполі 17 та 18 березня 
на базі НВК «Гімназія «Перспек-
тива» пройшли обласні змаган-
ня з техніки пішохідного туриз-
му у закритих приміщеннях. 
Участь у них взяли 16 команд 
учнів  віком  14-16 років. 

Директор Бориспільського 
міського центру туризму та кра-
єзнавства учнівської молоді Те-
тяна Рахуба пояснила, що зма-
гання такого типу відбуваються 
у Борисполі вперше. Раніше не 
було умов для їх проведення, а 
зараз є новенький скеледром.

Першого дня учасники бо-
ролися на дистанції зв’язок, а 
другого — на смузі перешкод. 
У підсумку перемогу здобула 
збірна Борисполя, члени якої 
до змагань тренувалися три мі-
сяці. За міську команду висту-
пали Олександр Остапенко, Ва-
лерія Таранченко, Анастасія Ко-
валенко, Марія Шматкова, Єгор 
Мєдвєдів та Анна Халємоненко. 
Друге місце посіла команда Ва-
сильківського району, третє — 
туристи з Бучі. 

ПЕРШІСТЬ З 
ВОЛЕЙБОЛУ 
СЕРЕД ДІВЧАТ

 17 березня 2018 року відбу-
лася відкрита першість Бучан-
ської  ДЮСШ з волейболу серед 
дівчат 2003—2004 р. н. У зма-
ганнях брали участь 6 команд з 
Борисполя, Ірпеня, Бучі — 2 ко-
манди, Вишгорода та Бородян-
ки. Ігри проводилися в двох під-
групах. Команда Бориспільської 
ДЮСШ посіла ІІ місце у своїй під-
групі, програвши сильній ко-
манді з м. Ірпінь. У боротьбі за 
ІІІ місце наші дівчата  подолали 
опір команди з м. Бородянки  і 
завоювали бронзу цієї відкри-
тої першості.

Наступні змагання відбудуть-
ся в смт Немішаєво  серед дівчат 
двох вікових груп: 2002—03 та 
2005—06 р.р. н.

БОРИСПІЛЬЦІ 
ВИБОРОЛИ 
БРОНЗУ

16 березня  в м. Біла Церква 
відбувся відбірковий чемпіо-
нат спортивного ліцею з віль-
ної боротьби. Бориспільську 
ДЮСШ  представляли  Тимко 
Владислав у ваговій категорії  
41 кг серед юнаків та Момот 
Валерія у ваговій категорії до 
42 кг серед дівчат. За браком 
досвіду Валерія не змогла по-
ки що показати достойний ре-
зультат, а Владислав впевнено 
боровся і зайняв ІІІ місце у сво-
їй категорії.

 Підготував спортсменів до 
змагань  тренер – викладач  від-
ділення вільної боротьби Дя-
ченко  Михайло Миколайович.
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 БЕЗ ГАЗУ  БУДІВНИЦТВО Є ПРЕТЕНЗІЇ

 ТРАНСПОРТ

 ПРИКРИЙ ІНЦИДЕНТ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Це означає припинення опалю-
вального сезону вже 1 квітня. Без 
перегляду постанови влада на міс-
цях вимушена буде припинити по-
стачання тепла.

 У Бориспільській міській раді 
вже думають про можливі наслід-
ки після перекриття кранів тепло-
постачання. Про це говорив Мико-
ла Корнійчук, перший заступник 
міського голови, на щотижневій 
плановій нараді. 

«Якщо будуть триматися морози, 
то без тепла труби тепломереж по-
замерзають, їх може розірвати. Ми 
писатимемо звернення до Кабміну 
із проханням переглянути їхню по-
зицію та продовжити опалюваль-
ний сезон до 15 квітня, як це завж-
ди велося,» — говорить Корнійчук.

За його словами, без дозволу 
уряду продовжити опалюваль-
ний сезон можна, але тоді за газ 
доведеться платити за подвійним 

тарифом, що не є доцільним. Го-
ловною умовою для припинення 
опалювального сезону є показник 
середньодобової температури по-
вітря, який має бути не менше +8 
градусів упродовж 5 днів.  

Станом на 19 березня 2018 року 
комунальним підприємством «Бо-
риспільтепломережа» газу спожи-
то на 89,5 млн грн, а сплачено 61% 
від необхідної суми. Борг населен-
ня за спожитий газ становить по-
над 31 млн грн. 

У міській раді мають надію, що 
Кабмін все-таки перегляне свою 
постанову. У цей же час прогнози 
синоптиків невтішні, прихід весни 
і тепла передбачається із середи-
ни квітня. 

СКОРОТИЛИ 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН 

 Відповідно до Постано-
ви Кабінету Міністрів від 22 
березня 2017 року №187, 
договір на постачання при-
родного газу та його ліміти 
на території України перед-
бачено лише до 31 березня. 

Тетяна ВАСИЛЕНКО

З 21 березня у мережі Facebook 
поширилася інформація, що 
в Борисполі на вул. Київський 
Шлях, 63 поруч із диско-баром 
«Тополька» вночі, приблизно о 
4 годині,  сталася пожежа — спа-
лахнула  адміністративна будів-
ля Бориспільського міського спо-
живчого товариства. 

Повідомлення про загорання 
надійшло до оперативно-диспет-
черської служби Бориспільсько-
го районного ДСНС. Як повідом-
ляють у Головному управлінні 
ДСНС України у Київській області, 
на місце пожежі негайно виїхало 
три відділення  23-ї Державної по-
жежно-рятувальної частини міста 
Бориспіль. До роботи було залу-
чено 10 чоловік особового скла-
ду пожежників та одна ланка газо-
димозахисної служби (ГДЗС). По-
жежниками встановлено, що го-
ріла покрівля над приміщенням 
площею 60 кв. м та над кабінетом 
площею 20 кв.м. 

Відомо, що загорання було ло-
калізовано о 5.30, а повністю лікві-
довано вже о 7 ранку. У будівлі ні-
кого не було. 

ПОЖЕЖА ПОБЛИЗУ «ТОПОЛЬКИ»

• За попередніми висновками — сталося замикання старої 
електропроводки. Загорання швидко локалізували.

• Обіцяють, що тепло цього року відключать на два тижні раніше у житлових багатоквартирних бу-
динках, школах, садочках та лікарнях.

КІНГ КОНГ 
ВІДСТОЮВАВ 
НОВИХ ПОКУПЦІВ, 
ІГНОРУЮЧИ 
ІНВЕСТОРІВ

Ірина ГОЛУБ

У порядку денному засідан-
ня виконавчого комітету, яке 
проходило 20 березня 2018 
року, не було питання про за-
твердження ордерів на квар-
тири, придбані для бійців На-
ціональної гвардії у будів-
лі, яку в  Борисполі іменують 
Кінг Конгом. 

Забудовник не виконав зо-
бов’язань ні перед містом, ні пе-
ред інвесторами, які купили там 
квартири, ні перед мешканцями 
двоповерхівки, яку не бажають 
розселити, тому питання підтрим-
ки не отримало.

Представники забудовни-
ка прийшли на засідання міськ-
виконкому відстоювати свою 
правоту і намагалися переко-
нати, що розглядати ці питання 
у комплексі неправильно, а ви-
конком зобов’язаний дати доз-
віл видати ордери на кварти-
ри нацгвардійцям, а все інше — 
то внутрішні питання суб’єкта 
господарювання.

Інвестори, які роками бо-
рються і відстоюють право на 
житло — це жителі Борисполя, 
тому члени виконавчого комі-
тету, як і депутати, мають одно-
стайну позицію: доки інвесто-
ри не отримають куплене жит-
ло, жодних ордерів не видава-
тимуть. Забудовники не здали в 
експлуатацію мережі, а без цьо-
го ні води, ні тепла, ні електри-
ки в будинку не буде. 

Є звернення до правоохорон-
них органів, до сесії міської ради 
з приводу шахрайських дій забу-
довника. Відповіді місто не отрима-
ло, а пайова участь не сплачена… 

Забудовник свого часу пода-
вав позов до суду, щоб міська 
влада зарахувала прокладення 
мереж у рахунок пайової участі. 
Судом прийнято рішення від-
мовити у позовних вимогах за-
будовника. Якщо усі проблемні 
питання будуть зняті забудовни-
ком, члени виконкому готові тер-
міново зібратися на позачергове 
засідання.

ЗДОБУТИ НОВУ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Ірина ГОЛУБ

Шість бійців з Борисполя, 
які повернулися з АТО, вияви-
ли бажання пройти навчання, 
щоб здобути спеціальність і от-
римати гідну роботу. 

Місто взялося оплатити їм це 
навчання — прийнято рішен-
ня виконавчого комітету Бо-
риспільської міської ради про 
схвалення змін до Міської ці-
льової програми з надання со-
ціальної та правової допомоги 
демобілізованим військовос-
лужбовцям, які брали участь в 
АТО, та їхнім сім’ям на 2018 — 
2020 роки. Змінами передбаче-
но кошти на їхнє навчання.

 ПРОГРАМА

«ДЕРЖГЕОКАДАСТР» 
ПОЗА ЗАКОНОМ

Ірина ГОЛУБ

Обговорюючи на засідан-
ні виконавчого комітету Бо-
риспільської міської ради ін-
формацію про результати ро-
боти Центру надання інфор-
маційних послуг, увагу було 
звернено на роботу управлін-
ня «Держгеокадастру» у Бори-
спільському районі, який не 
надає вчасно послуги. 

Прозвучало припущення, що 
затримки у відомстві роблять-
ся спеціально, щоб провокувати 
людей на пришвидшення вирі-
шення питань з допомогою про-
типравних кроків. 

Міський голова Борисполя 
Анатолій Федорчук наголосив, 
що «Держгеокадастр» на межі 
відключення від електро- та те-
плопостачання. Орендодавець 
погрожує розірвати договір че-
рез несплату, мовляв, «Держгео-
кадастр» не бажає оформи-
ти документи, щоб оплачувати 
комуналку. 

Прозвучала пропозиція звер-
нутися з приводу роботи «Держ-
геокадастру»  в Бориспільсько-
му районі і підготувати звер-
нення до прокуратури та до ке-
рівництва «Держгеокадастру 
України».

МОНЕТИЗАЦІЯ 
ПІЛЬГОВИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Ірина ГОЛУБ

Держава наобіцяла пільг 
різним категоріям населення, 
а тепер звалює їх на плечі міс-
цевих бюджетів. 14 березня 
на засіданні Уряду прийнято 
постанову Кабінету Міністрів 
України, якою передбачаєть-
ся 30 безкоштовних поїздок 
на місяць для всіх категорій 
пільговиків — не залежно, їз-
дитиме людина чи ні, їй по-
трібно заплатити на карточку 
ці гроші з місцевого бюджету.

У постанові йдеться, що міс-
цева влада має право збільши-
ти кількість поїздок, на які виді-
лятимуться кошти. Витрати для 
Борисполя при існуючій варто-
сті пасажирських перевезень, 
за попередніми даними, стано-
вить понад 30 млн грн на рік.

На монетизацію пільг відве-
дено два місяці. У травні вона 
має запрацювати, хоча офіційно 
її зміст не опубліковано. 
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.00, 15.30 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

21.00 Драма "Cувенір з одеси"

22.00 "Гроші 2018"

23.15, 0.25 "Голос країни 8"

4.30 "Життя без обману"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

12.40, 14.00, 15.30 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

21.00 Драма "Cувенір з одеси"

22.00 "Поверніть мені красу - 3"

23.25, 0.25 Драма "Нащадки"

1.55 Драма "Хічкок"

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

2.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 3.20 Реальна містика
13.30 Т/с "Соломонове рішення" 1, 

2 с.
15.30 Т/с "Соломонове рішення"
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Благі наміри" 1, 2 с. 

(12+)
23.30 Х/ф "Морський бій" (16+)
2.00 Телемагазин
4.45 Агенти справедливості-3 (16+)

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

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.00 Реальна містика. Новий 

сезон
13.00, 4.45 Агенти 

справедливості-5 (12+)
15.20 Футбол. Товариський матч. 

Японія - Україна
17.10 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Благі наміри" 3, 4 с. 

(12+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

6.05 "Мультфільм"
6.15, 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "За двома зайцями"
11.40, 12.25 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
12.00 "Новини"
16.10 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 4.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.10, 5.30 "Подробиці"
20.40 Т/с "Запитайте в осені"
0.20 Х/ф "Хроніки зради" (16+)
2.50 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Top Shop"

6.10 "Мультфільм"
6.20, 22.30 "Слідство вели... з 

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

осені"
12.00 "Новини"
12.50 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.05, 5.25 "Подробиці"
0.15 Х/ф "Все можливо"
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Каштанчик: герой 

Центрального парку"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
22.30 ЛавЛавCar 2
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні пдказки

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Мураха Z"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
22.30 ЛавЛавCar 2
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні пдказки

5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.05, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+)
15.25, 16.20 Х/ф "Піднесення 

Юпітер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
22.30 Свобода слова
0.50 Х/ф "Здоровань" (16+)
2.30 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
3.35 Труба містера Сосиски (12+)
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.15, 17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" 

(16+)
12.15, 13.20 Х/ф "Гарлі Девідсон і 

ковбой Мальборо" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 22.30 "На трьох" (16+)
15.00, 16.20 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф "Колонія" (16+)
1.20 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Дівчата"
10.05, 0.10 "Моя правда"
10.55 Т/с "Банкірші"
12.50 Х/ф "Зіта і Гіта"
15.40 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
17.20 Х/ф "Закляття Долини Змій"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Вусатий нянь"
1.00 "Зіркове життя"
3.20 Кіноляпи
4.00 Саундтреки
4.55 Телебачення

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

месники"
9.50, 0.25 "Моя правда"
10.40 Т/с "Банкірші"
12.30 Х/ф "Клятва любові"
15.30 Х/ф "Застава у горах"
17.25 Х/ф "Невловимі месники"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "В останню чергу"
1.15 "Зіркове життя"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Бойові сили"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Бойові сили"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.25 Зона ночі
4.40 Абзац
6.34, 8.49 Kids Time
6.35 М/с "Луні Тюнз шоу"
8.50 Х/ф "Помста пухнастих"
10.40 Х/ф "Амулет Земномор'я" 

(16+)
14.00 Х/ф "Час відьом" (16+)
16.00 Х/ф "Гаррі Поттер і кубок 

вогню"
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.15 Таємний агент. Пост-шоу
0.10 Х/ф "Не стукай двічі" (18+)
2.05 Небачене Євробачення
2.20 Служба розшуку дітей

3.00, 1.50 Зона ночі

4.30 Абзац

6.24, 7.44 Kids Time

6.25 М/с "Луні Тюнз шоу"

7.45 Т/с "Мерлін"

11.25 Т/с "Друзі"

12.20 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00, 19.00 Дешево і сердито

20.45 Аферисти в мережах (16+)

21.45 Від пацанки до панянки (16+)

6.40 Х/ф "Кому вгору, кому вниз"
8.20 "Свідок. Агенти"
8.50 Х/ф "Кубанські козаки"
10.55 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Я - охоронець" 

(16+)
1.40 Т/с "Великі почуття" (16+)
3.10 "Випадковий свідок"
3.30 "Речовий доказ"
4.40 "Правда життя. Професії"

5.40 Х/ф "Чорна Рада"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Без особливих прикмет" 

(16+)
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
1.35 Т/с "Великі почуття" (16+)
3.15 "Випадковий свідок"
3.50 "Речовий доказ"
5.15 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00, 1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
11.05 Х/ф "Універсальний агент" 

(16+)
12.50 Т/с "Команда" (16+)
16.25 Х/ф "Бої в бронежилетах" 

(16+)
18.15 "Спецкор"
18.50 "ДжеДАІ"
19.25, 20.20 Т/с "Опер за викликом" 

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

(16+)
2.25 "Облом.UA."

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида 2" (16+)

8.55, 2.25 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

15.25 Х/ф "Подвійний дракон" (16+)

19.25, 20.20 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 9" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 2" 

(16+)

1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.45, 15.30 "Все буде добре!"
8.35 Х/ф "Дівчата"
10.25 Х/ф "Мама мимоволі"
13.05 "Битва екстрасенсів 18"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.35 "Один за всіх"

6.45, 15.30 "Все буде добре!"
8.35 "Все буде смачно!"
9.30 "МастерШеф - 7"
13.25 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

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

ранку, Країно!
9.40 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж (на 

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

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.20 М/с "Гон"
16.45 Розсекречена історія
17.50, 0.00 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.10 Війна і мир
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новини. Спорт
22.05 Д/с "Найбільш завантажений 

у світі"
22.55 Д/с "Таємниці акул"

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

ранку, Країно!
9.40 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж (на 

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

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.20 М/с "Гон"
16.45 Світло
17.50, 0.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний синдром
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новини. Спорт
22.05 Д/с "Найбільш завантажений 

у світі"
22.55 Д/с "Таємниці акул"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

ЗАПРОШУЄМО НА ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ ЯРМАРОК!
5 квітня 2018 року

з 7.00 до 18.00 на ринку БРСТ 
м. Бориспіль, вул. Лугова, 1, район Розвилка

за сприяння виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради, Бори-

спільської райдержадміністрації, 
Бориспільської районної ради, 
з продажу сільськогосподар-
ської продукції, продукції 
тваринництва, виробленої 
в особистих селянських та 
фермерських господарствах 
Бориспільського району та 

Київської області. 

Правління Бориспільського 
районного споживчого товариства 
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.15, 5.10 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.40, 12.20 "Одруження наосліп"
12.45, 14.00, 15.30 "Міняю жінку"
17.10 Драма "Мама"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Драма "Cувенір з одеси"
22.00 "Одруження наосліп 4"
23.35, 0.25 Драма "Робіть ваші 

ставки!"
1.45 Мелодрама "Наїзниці та 

янголи"

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

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

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

(12+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

6.00 Мультфільм
6.15, 22.35 "Слідство вели... з 

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

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

осені"
12.50 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.05, 5.25 "Подробиці"
0.20 Х/ф "Кохання за розкладом"
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Злодій та його учитель"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
22.30 ЛавЛавCar 2
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні пдказки

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.15, 17.40, 21.30 Т/с "Менталіст" 

(16+)
12.15, 13.20 Х/ф "Колонія" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 22.35 "На трьох" (16+)
15.05, 16.20 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.45 Х/ф "Кривавий спорт" (16+)
1.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.45 Труба містера Сосиски (12+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 1.00 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
10.15, 0.10 "Моя правда"
11.10 Т/с "Банкірші"
13.00 Х/ф "Ще одна зв'язок"
15.15 Х/ф "Живе такий хлопець"
17.10 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "У тихій пристані"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Повітряні воїни"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.10 Зона ночі
4.05 Абзац
5.54, 7.49 Kids Time
5.55 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.50 Т/с "Мерлін"
11.30 Т/с "Друзі"
12.30 Т/с "Статус відносин - все 

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

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.10 Суперінтуїція
2.05 Служба розшуку дітей

6.50 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Ліки проти страху" (16+)
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
1.35 Т/с "Великі почуття" (16+)
3.10 "Випадковий свідок"
3.40 "Речовий доказ"
5.05 "Легенди бандитського Києва"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида 2" (16+)

8.55, 12.55, 1.35 "Нове Шалене 

відео по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.30 Х/ф "Ікар" (16+)

19.25, 20.20 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 9" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 2" 

(16+)

2.25 "Облом.UA."

6.20, 15.30 "Все буде добре!"
8.10 "Все буде смачно!"
9.05 "МастерШеф - 7"
13.00 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 "МастерШеф. 

Кулінарний випускний"
23.45 "Один за всіх"

6.00, 16.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

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

Стівенса"
10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж (на 

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

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 М/с "Гон"
16.50 Війна і мир
17.30 ТАКАШОТАМ
17.50, 0.00 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Пліч-о-пліч"
20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новини. Спорт
22.05 Д/с "Найбільш завантажений 

у світі"
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.05, 15.30 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30, 4.30 "Секретні матеріали"

21.00 Драма "Cувенір з одеси"

22.00 "Міняю жінку - 13"

23.00, 0.20 "Право на владу 2018"

0.45 Драма "Після тебе - нікого"

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

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

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості-5 (12+)
16.00 Історія одного злочину -2 

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

(12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
1.50 Телемагазин

6.00 Мультфільм
6.20, 22.35 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Запитайте в осені"
12.50 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
0.20 Х/ф "Дике кохання"
2.35 "Орел і Решка. Шопінг"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 1.30 100 вып. 1
22.30 ЛавЛавCar 2
5.40 Корисні пдказки

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" 

(16+)
12.15, 13.20 Х/ф "Кривавий спорт" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 "На трьох" (16+)
15.05, 16.20 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф "Бійцівський клуб" (16+)
2.15 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.55 Труба містера Сосиски (12+)
4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
10.00 "Академія сміху"
10.55, 0.20 "Моя правда"
11.50 Т/с "Банкірші"
13.45 Х/ф "Леді Кароліна Лем"
15.55 Х/ф "У тихій пристані"
17.15 Х/ф "В останню чергу"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Нейлон 100%"
1.15 "Позаочи"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Повітряні воїни"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.20 Зона ночі

3.45 Абзац

5.39, 7.49 Kids Time

5.40 М/с "Луні Тюнз шоу"

7.55 Т/с "Мерлін"

11.35 Т/с "Друзі"

12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00, 19.00 Хто зверху (12+)

21.10 Аферисти в мережах (16+)

22.10 Варьяти

2.15 Служба розшуку дітей

5.55, 5.20 "Правда життя. Професії"
7.05 Х/ф "Останнє полювання"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
1.35 Т/с "Великі почуття" (16+)
3.10 "Випадковий свідок"
3.30 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида 2" (16+)

8.55, 12.55, 2.25 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.35 Х/ф "Перевізник 2"

19.25, 20.20 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 9" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 2" 

(16+)

1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.25, 15.30 "Все буде добре!"
8.15 "Все буде смачно!"
10.10 "МастерШеф - 7"
13.25 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 "Я соромлюсь свого 

тіла 5"
0.00 "Один за всіх"

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

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

Стівенса"
10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Незвичайні культури"
12.00 Документальний цикл Смаки 

Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 До справи
14.30 Радіо. День
15.20 М/с "Гон"
16.50 Твій дім
17.20 ТАКАШОТАМ
17.50, 0.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новини. Спорт
22.05 Д/с "Найбільш завантажений 

у світі"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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П'ЯТНИЦЯ, 30 БЕРЕЗНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.45, 11.20 "Життя без обману"

12.55, 23.15 "Світське життя 2018"

14.00 "Ліга сміху 2018"

16.25, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.15 "Голос країни 8"

5.05 "Розсміши коміка"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 

ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.00, 15.30 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.15 "Ліга сміху 2018"

22.20 "Ігри приколів 2018"

23.20, 0.15, 5.00 "Розсміши коміка"

1.10 "Вечірній київ"

7.00, 15.00, 19.00, 3.10 Сьогодні
7.15, 5.30 Зоряний шлях
8.55 Т/с "Благі наміри" 1, 5 с. (12+)
13.30, 15.20 Х/ф "Погана сусідка"
16.00 Т/с "Жодного слова про 

кохання" 1, 2 с.
19.40 Т/с "Жодного слова про 

кохання"
21.00 Шоу Братів Шумахерів
23.00 Х/ф "Райський куточок" (16+)
0.50, 2.20 Х/ф "Таємниця в їх очах" 

(16+)
1.50 Телемагазин
3.50 Реальна містика

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

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

сезон
13.30 Агенти справедливості-5 + 

(12+)
15.30 Агенти справедливості-5 

(12+)
16.00 Історія одного злочину -2 

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Благі наміри" 9, 10 с. 

(12+)
23.20 По слідах

6.00 "Готуємо разом"
7.00 Мультфільм
7.20 "Чекай мене"
8.50 Х/ф "Покровські ворота"
11.30 Х/ф "Баламут"
13.15 Х/ф "Три плюс два"
15.00 Х/ф "Весілля в Малинівці"
17.00, 20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
20.00, 2.45, 5.45 "Подробиці"
22.30 Концерт "Максим Галкін. Ми 

знову разом"
0.25 Х/ф "Гра в прятки"
2.05 Док.проект "Життя в кредит"
3.15 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"

6.00 Мультфільм
6.15, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Х/ф "Казка про жінку 

та чоловіка"
12.40 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
14.50, 15.50, 16.45, 1.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Лінкольн для адвоката" 

(16+)
3.20 "Стосується кожного"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф "Шлях до Ельдорадо"
12.00 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
13.00, 23.00, 2.30 Панянка-селянка
14.00 Готель Галіція
18.00 Х/ф "Росомаха. Безсмертний" 

(16+)
20.00, 0.00 100 вып. 1
21.00 Одного разу під Полтавою
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
3.20 Віталька
5.40 Корисні пдказки

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Братик і сестричка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-селянка
14.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 1.00 100 вып. 1
21.00 Х/ф "Росомаха. Безсмертний" 

(16+)
23.15 Х/ф "Твої, мої і наші"
2.00 БарДак
5.40 Корисні пдказки

5.15, 4.30 Скарб нації
5.20, 4.35 Еврика!
5.30, 4.45 Факти
5.50 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.40 Х/ф "Пограбування 

по-італійськи"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Форсаж - 6" (16+)
22.35 Х/ф "Потрійний форсаж: 

Токійський дрифт" (16+)
0.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.05 Провокатор (16+)

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
9.55 Інсайдер
10.50, 16.35 Т/с "Менталіст" (16+)
11.50, 13.20 Х/ф "Бійцівський клуб" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30, 22.50 Дизель-шоу (12+)
0.05 Х/ф "Гарлі Девідсон і ковбой 

Мальборо" (16+)
1.55 Факти
2.15 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.40 Труба містера Сосиски (12+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Своя роль"
9.50 "Академія сміху"
10.35 "Жванецький. Одіссея 

одесита"
11.30 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
12.20 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
16.00 Х/ф "Танцюрист диско"
18.35 Х/ф "Міський пейзаж"
20.20 Х/ф "Головне-встигнути"
22.10 Х/ф "Королівство кривих 

дзеркал"
23.35 Х/ф "Пригоди Електроніка"
3.15 Кіноляпи
4.00 Саундтреки

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
10.05 "Моя правда"
11.00 Х/ф "Загублене місто"
12.55 Х/ф "Атака на Перл-Харбор"
15.30 Х/ф "Небезпечні друзі"
17.20 Х/ф "Я оголошую вам війну" 

(16+)
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Сім няньок"
0.10 Х/ф "Як стати щасливим"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Приречений на 

любов"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 3.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

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

новини"
21.25 Х/ф "Вони були солдатами"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Катастрофа"
2.05 Х/ф "Доказ"

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.15 "Повітряні воїни"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі
5.10 М/с "Лунтик і його друзі"
6.59, 8.19 Kids Time
7.00 М/с "Луні Тюнз шоу"
8.20 Ревізор. Крамниці
10.20 Таємний агент
11.50 Таємний агент. Пост-шоу
13.45 Т/с "Бібліотекарі"
17.20 М/ф "Шрек назавжди"
19.10 М/ф "Іван Княженко і Сірий 

вовк" (16+)
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер та Орден 

Фенікса"
23.45 Х/ф "Привид будинку на 

пагорбі" (16+)

3.00, 1.55 Зона ночі

3.45 Абзац

5.39, 7.49 Kids Time

5.40 М/с "Луні Тюнз шоу"

7.55 Т/с "Мерлін"

11.35 Т/с "Друзі"

12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Хто зверху (12+)

1.50 Служба розшуку дітей

6.20 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 2.45 "Речовий доказ"
15.05 "На другому десятку. 

Володимир Кличко"
15.40 "Найкращі бої братів Кличків"
17.10 Х/ф "Круті 90-ті"
19.00, 2.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Суєта суєт"
21.15 Х/ф "Іграшка"
23.10 Х/ф "База" (16+)
1.05 Т/с "Великі почуття" (16+)
2.30 "Випадковий свідок"
4.00 "Легенди бандитського Києва"
4.50 "Правда життя. Професії"

6.55 Х/ф "Слід в океані"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Чорний принц"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.55, 16.50 "Легенди карного 

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

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
1.40 Т/с "Великі почуття" (16+)
3.10 "Випадковий свідок"
3.15 "Легенди бандитської Одеси"
4.00 "Правда життя. Професії"
4.55 Х/ф "Я буду чекати..."

6.00 М/ф

8.00 Бушидо

9.00 "Загублений світ"

12.00 Т/с "Безсмертний" (16+)

13.40 Т/с "Команда" (16+)

17.10 Х/ф "Перевізник 2"

18.50 Х/ф "Втікачі"

20.40 Х/ф "Морські котики проти 

зомбі" (16+)

22.15 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

0.10 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.15 "Облом.UA."

6.00 М/ф
8.00, 12.55 "Відеобімба"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
15.30 Х/ф "Літак проти вулкана" 

(16+)
19.25 Х/ф "Морський піхотинець" 

(16+)
21.00 Х/ф "Морський піхотинець 2" 

(16+)
22.50 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC"
1.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.15 "Облом.UA."

6.55 "Хата на тата"
8.55 "Все буде смачно!"
10.00, 23.35 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
11.00 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний"
14.05 "Холостяк - 8"
17.05 Х/ф "Спортлото-82"
19.00 "Світами за скарбами"
22.30 "Вечір з Наталею Гаріповою. 

Олександр Педан"

5.45 "Моя правда. Ектор Хіменес-
Браво"

7.40 Х/ф "Вам і не снилося"
9.25 Х/ф "Пізнє каяття"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 23.05 "Холостяк - 8"
22.40 "Небачене Євробачення 2018"
0.15 "Холостяк - 8. Пост-шоу"

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40 Новини
9.35 М/с "Гон"
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак українською
10.45, 13.55, 15.55 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.05 Д/с "Незвідані шляхи"
12.00 Х/ф "Святе сімейство"
14.15 Концертна програма Євгена 

Хмари "Колесо живого Шоу"
15.30 Д/с "Спільноти тварин"
16.30 Д/с "Найбільш завантажений 

у світі"
18.10 Т/с "Окуповані"
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф "Служниця"
0.30 ТАКАШОТАМ
1.10 Інтермаріум
2.10 Д/ф "Смачні історії"
3.00 Д/ф "Кардинал Мар`ян 

Яворський"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"

6.00, 15.20 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Д/с "Африка. Небезпечна 

реальність"
10.35, 13.35, 16.10 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Незвичайні культури"
12.00 Документальний цикл Смаки 

Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.30 Радіо. День
16.40 Фольк-music
17.50, 0.00 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Твій дім
19.25 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
20.25 Перша шпальта
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новини. Спорт
22.15 ХРЕСНА ДОРОГА ЗА УЧАСТЮ 

СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА В КОЛІЗЕЇ

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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6.00 М/ф "Маша і ведмідь"
6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 "Розсміши коміка. Діти 2018"
10.40, 11.55, 12.50 "Світ навиворіт - 

3: Танзанія, Ефіопія"
13.55 Драма "Cувенір з одеси"
17.40 Комедія "Джентльмени удачі"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
0.10 "Ігри приколів 2018"
1.05 Драма "Судове обвинувачення 

кейсі ентоні"

6.50 Сьогодні
7.45, 3.40 Зоряний шлях
8.15 Т/с "Благі наміри" 6, 10 с.
13.00 Т/с "Жодного слова про 

кохання"
17.00 Т/с "Секрет майя" 1, 2 с. 

(12+)
19.00, 2.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Секрет майя" (12+)
23.00 Т/с "Нелюбимий" 1, 3 с. (16+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "Нелюбимий" (16+)
4.00 Історія одного злочину-2 (16+)

6.15 Х/ф "Баламут"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.00 Х/ф "Укол парасолькою"
13.50 Х/ф "Пограбування"
16.10 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.00, 1.25 "Подробиці"
20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
23.30 Х/ф "Вибір моєї матусі" (12+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф "Енчантімалс; Рідний 

дім"
11.30 Х/ф "Найкращий друг 

шпигуна"
13.00, 23.00, 2.30 Панянка-селянка
14.00, 0.00 100 вып. 1
21.00 Одного разу під Полтавою
21.30 Х/ф "Твої, мої і наші"
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
3.20 Віталька
5.40 Корисні пдказки

5.15 Інсайдер
7.00 Т/с "Код Костянтина" (16+)
9.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.50, 13.00 Х/ф "Пограбування 

по-італійськи"
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф "Потрійний форсаж: 

Токійський дрифт" (16+)
16.05 Х/ф "Форсаж - 6" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Форсаж - 5: Шалена 

п'ятірка" (16+)
23.10 Х/ф "Форсаж - 4" (16+)
1.15 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.40 Провокатор (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Своя роль"
9.30 "Академія сміху"
10.15 "З любов'ю. Юрій Нікулін"
11.10 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
12.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
15.30 Х/ф "Кухарка"
16.45 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
18.35 Х/ф "Здивуй мене"
20.20 Х/ф "Відданий друг"
22.00 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
23.55 Х/ф "Попереду океан"
3.40 Кіноляпи

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

Поплавського"
15.40 "Ситуація"
16.20 "Служба порятунку"
16.50, 2.15 Х/ф "Золотий кубок"
19.10 Х/ф "Південніше Гранади"
21.00, 1.25, 4.20 "СТН-тижневик"
21.30, 1.55, 4.50 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Примари Гойї"
23.40 "Українська Національна 

Лотерея"
23.45 Х/ф "Той, що йде у снігах"
5.10 "Мультляндія"

3.00, 2.50 Зона ночі
4.50 Стендап-Шоу
5.49, 7.59 Kids Time
5.50 М/с "Луні Тюнз шоу"
8.00 Х/ф "Невинищений шпигун"
9.45 Х/ф "Пустун" (16+)
11.40 М/ф "Шрек назавжди"
13.20 М/ф "Іван Княженко і Сірий 

вовк" (16+)
15.00 Х/ф "Гаррі Поттер та Орден 

Фенікса"
17.50 Х/ф "Гаррі Поттер та 

напівкровний принц"
21.00 Х/ф "Мисливці за відьмами"
22.45 Х/ф "Сховище" (16+)
0.45 Х/ф "Привид будинку на 

пагорбі" (16+

6.15 Х/ф "Подорож буде приємною"
7.40 Т/с "Право на помилування" 

(16+)
11.25 Х/ф "Ділові люди"
13.00 Х/ф "Дівчина без адреси"
14.40 Х/ф "Іграшка"
16.30 Х/ф "Як три мушкетери"
19.00 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
20.30 Х/ф "Вихід" (16+)
22.20 Х/ф "Спокута"
0.05 Х/ф "База" (16+)
2.05 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 Бушидо
9.00 "Помста природи"
10.15 "Загублений світ"
12.15 Т/с "Безсмертний" (16+)
13.55 Х/ф "Морський піхотинець" 

(16+)
15.30 Х/ф "Морський піхотинець 2" 

(16+)
17.15 Х/ф "Життя на межі" (16+)
19.20 25 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 

"Шахтар"
21.25 "ПРОФУТБОЛ"
23.20 "Змішані єдиноборства. UFC"
1.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.35 "Облом.UA."

8.55 "Все буде смачно!"
9.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
10.55 "Караоке на Майдані"
11.55 "Вечір з Наталею Гаріповою. 

Олександр Педан"
13.00 "Наречена для тата"
15.05 Х/ф "Спортлото-82"
16.55, 23.35 "Я соромлюсь свого 

тіла 5"
19.00 "Битва екстрасенсів 18"

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.30 Х/ф "Святе сімейство"
11.00 ПАСХАЛЬНА СЛУЖБА БОЖА 

ТА АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ 
РИМА Й ЦІЛОГО СВІТУ 
СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА З ПЛОЩІ СВ. 
ПЕТРА В РИМІ

13.35 Перший на селі
14.00, 16.00 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
14.20 Фольк-music
15.30, 2.35 Д/ф "Спадок на кінчиках 

пальців"
16.30 Д/с "Найбільш завантажений 

у світі"
18.10 Т/с "Окуповані"
19.55 Д/с "Імперія"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15, 4.05 Д/с "Весняний 

фестиваль"
23.10 Д/с "Жива природа"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 АФІША
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

нннннннннннннннннннтггенннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

 24 березня — година 
Землі. Цього дня усі охочі 
з доброї волі долучаються 
до акції: на 1 годину вими-
кається світло. Це робиться 
для того, щоб привернути 
увагу людей до екологічних 
проблем планети. Впер-
ше акція була організована 
Всесвітнім фондом приро-
ди Австралії у 2007 році.

Допитливим читайликамДопитливим читайликам
ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
ГОДИНА ЗЕМЛІ

• Усі планети Сонячної системи, 
крім нашої, носять імена з грецької 
та римської міфології.

• Земля утворилася понад 4,5 
мільярда років тому. Люди на ній 
з’явилися близько чотирьох міль-
йонів років тому.

• З астрономічної точки зору, Зем-
ля займає найбільш вдале місце в 
космосі для зародження і підтри-
мання життя. Навколосонячна орбі-
та планети знаходиться в межах зони 
з оптимальною температурою для 
існування води у рідкому вигляді, а 
це, на думку вчених, є обов'язковою 
умовою для існування форм життя.

• У нашій галактиці, яка має назву 
Чумацький Шлях, є понад 2 мільяр-
ди планет, схожих на Землю, це дає 
надію сподіватись, що ми не самот-
ні у безмежному Всесвіті.

• Земля не повністю кулястої 
форми. Оскільки наша планета по-
стійно обертається, це також впли-
нуло і на її форму: Земля дещо ви-
пукла на екваторі та трішки сплюс-
нута на полюсах.

• Відстань від Землі до Сонця ста-
новить понад 149,6 мільйона кіло-
метрів, а сонячне світло доходить 
до Землі за 8,3 хвилини. Це означає, 
що якби Сонце раптово згасло, на 

Землі ми б це помітили лише через 
понад вісім хвилин.

• Повний оберт навколо осі наша 
планета здійснює за 23 години та 
56 хвилин, тобто у добі не  24 годи-
ни. Це стосується і тривалості ро-
ку, оскільки оберт навколо Сонця 
триває понад 365 днів і 6 годин. Са-
ме тому кожні чотири роки дода-
ється ще один день у календарі (29 
лютого), і такий рік ми називаємо 
високосним.

• Землетрус поблизу Японії 2011 
року збільшив швидкість обертан-
ня Землі та  скоротив день на 1,8 мі-
кросекунди.

• Якщо б у нас не було Місяця, 
день на Землі тривав би не більше 
шести годин.

• Земля обертається навколо 
Сонця із середньою швидкістю по-
над 107 000 кілометрів на годину.

• Магнітне поле Землі неухиль-
но слабшає протягом останніх 180 
років, особливо це спостерігається 

навколо Бразилії. Якщо б у Землі не 
було б постійного сильного магніт-
ного поля, нас би всіх підсмажили 
космічна радіація і сонячні шторми.

• Якщо Сонце було б розміром із 
м'яч, то Юпітер був би завбільшки з 
м'яч для гольфу, а Земля була б ма-
ленькою, як горошинка. Всередині 
Сонця можна помістити понад 1,3 
мільйона планет розміром  як Земля.

• За словами відомого винахідни-
ка з США Реймонда Курцвейла, на-
віть 0,01% від сонячного світла, яке 

падає на Землю кожен день, здатні 
задовольнити енергетичні потреби 
всього світу.

• Земля — єдине місцем у Со-
нячній системі, де можна побачити 
повне сонячне затемнення.

15. Від 10 до 20 вулканів вивер-
гається десь на Землі кожного дня.

16. Практично весь час десь на 
Землі можна спостерігати гро-
зу. Вчені підрахували, що кожного 
дня на нашій планеті вирує понад 
750 гроз.

Лабіринт
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н центру, 5/9, 
17 кв.м, приватизована, м/п вікно, б/д, бойлер, вільна, 
документи, 243000 грн (еквівалентно 9000 у.о.), торг, 
господар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 0 66 1672951. 

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

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 4/5, 52/28/9, житловий стан, 780000 

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

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

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гар-
ний стан, господар. Тел.: 0 93 7534756.

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

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

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

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

4-к. КВАРТИРИ

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

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

р-н 4 школи, 832000 грн (еквівалентно 32000 у.о.), 
є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

БУДИНКИ

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

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

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, газифікова-
ний, 4 кімнати, кухня, гараж, сарай, підвал, інші при-
міщення, 15 соток, 5 хв. до зупинки електропоїздів, 
або обмін на житло у м. Донецьк. Тел.: 0 95 0201893.

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

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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Головатого вул., 75 кв.м, 3 кімнати, гарний стан, 
сарай, погріб, 10 соток, 754000 грн (еквівалентно 
29000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, погріб, 
10 соток. Тел.: 0 66 4094765.

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

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

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

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

Велика Стариця с., 70 кв.м, газ, світло, 25 со-
ток. Тел.: 0 63 1860320.

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

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 

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

ПІВБУДИНКУ

Баришівка
1/2 будинку, законно оформлена, потребує 

ремонту, батареї в будинку, комунікації потріб-
но проводити після розподілу будинку, сарай, 
колодязь, асфальтована доріжка, поруч мага-
зин, 182000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 68 5872535, Олеся. 

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, 

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

ГАРАЖІ

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
8 Березня вул., 8 соток, під забудову. Тел.: 0 50 

1388072, 0 97 5338097.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 

3278353.
Ентузіастів вул., 2 ділянки, 10 та 9 соток, госпо-

дар. Тел.: 0 63 3529749.
Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Харківська вул., 10 соток, ціна договірна. Тел.: 0 

66 0822304.
Шкіля вул., центр, під забудову, тиха вулиця, об-

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

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, ді-
лянка поруч теж продається, можливий варі-
ант купівлі відразу двох ділянок, 378000 грн/
одна ділянка (еквівалентно 14000 у.о.). Тел.: 0 
50 3838611, Наталія. 

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

Вороньків с., 10 соток, центр р-н, держакт, всі ко-
мунікації, заселений район, під забудову, ціна до-
говірна, власник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 5186236. 

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

Рогозів с., 0,10 га, для індивідуального садівниц-
тва, держакт. Тел.: 0 66 7052042.

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

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

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників
Збиральника меблів
Начальника будівельної 
лабораторії

Інженера-
кошторисника
Лаборанта
Інженера 
з будівництва
Стропальника

Завідуючого
складом
Машиніста 
мостового крану
Карщика
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Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, земельну ділянку. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано 
з комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку у власника. Тел.: 0 97 2385142, 

0 63 4645142, Світлана.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
Терміновий викуп квартир, будинків, земель-

них ділянок. Можливо проблемні, непривати-
зовані, з боргами. Допоможемо вам вигідно 
продати, купити, здати в оренду вашу нерухо-
мість або землю. Наші спеціалісти вже 10 років 
на ринку. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 6201019. АН 
«Сектор Груп».

Здам
Бориспіль

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

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

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

3-к.кв, без меблів, бойлер, 3500 грн разом з кому-
нальними. Тел.: 0 96 0121246.

будинок для 2 осіб, центр, кімната 16 кв.м, кухня 
8 кв.м душова на вулиці, меблі, водопровід, газове 
опалення. Тел.: 0 93 5210123, 0 97 2417250, вранці 
та ввечері. 

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

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

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

Готель «Old Port» терміново запрошує на ро-
боту покоївку, адміністратора та водія. Офіцій-
не працевлаштування. З/п при співбесіді. Тел.: 0 
63 1301513, (044) 2817957.

Запрошуємо на роботу у м-н «Єва» (смт. Згу-
рівка) адміністратора торгівельного залу, про-
давців-касирів, приймальника товару (прийом та 
розвантаження). Тел.: 0 63 7257083, 0 73 2626438.

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні прибиральниці 
службових приміщень, двірник, кухарі, кухонні праців-
ники, робітник по обслуговуванню службових примі-
щень. Тел.: (4595) 62348, 0 67 4570661, 0 93 8601014.

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

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

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

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІ-НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІ-
БЕН ТЕХНІК-МЕХАНІК (КВПІА), Г/Р 2/2, З/П ВИ-БЕН ТЕХНІК-МЕХАНІК (КВПІА), Г/Р 2/2, З/П ВИ-
СОКА, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 СОКА, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 
4410766, 0 96 1440766.4410766, 0 96 1440766.

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБ-НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБ-
НІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОРТУ-НІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОРТУ-
ВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ ГУР-ВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ ГУР-
ТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 ТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 
50 4410766, 0 96 1440766. 50 4410766, 0 96 1440766. 

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

На постійну роботу потрібен садовод. Тел.: 0 66 
3655114.

НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИСПІЛЬ 
ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/ТРИ, ОФІ-ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/ТРИ, ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 98 ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 98 
5123000, 0 99 5223000.5123000, 0 99 5223000.

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

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ 
ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛА-ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛА-
ДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНО-ДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНО-
РОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 2298827.РОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 2298827.

Оголошення та реклама

Необхідні працівники для роботи на газо-
во-бензиновій АЗС: оператори-касири, опера-
тори-пістолетчики. Тел.: 0 67 6597393, Роман. 

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

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

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ 
Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, 
З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 
98 3996710.98 3996710.

Потрібен кухар, кухонний працівник, м.Бориспіль, 
вул.Запорізька, 2, маршрут №5. Звертатися після 
15.00. 

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. 
БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 99 2964295.БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 99 2964295.

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

кімнату для дівчини, жінки. Все необхідне: меблі, 
пральна машина, телевізор, 1500 грн за все. Тел.: 
0 96 0121246.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
півбудинку, окремий вхід, сучасний ремонт, тепла 

підлога, кухня-студіо, 6000 грн разом з комунальни-
ми. Тел.: 0 96 0121246.

приміщення в оренду, 125 кв.м. Тел.: 0 67 
2340932.

Найму
Бориспіль

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру та перукаря в центрі краси «Вероніка». 
Стабільна з/п, постійний потік клієнтів, офіцій-
не оформлення за рахунок фірми, матеріал 
для роботи надаємо, зручне місцезнаходження 
салону. Тел.: 0 67 2344440. 

ВП «Пенто Пак» необхідні працівники: друкар 
флексографічного друку, змінний г/р, офіційне пра-
цевлаштування, гідний рівень з/п, премії, службова 
розвозка, можливе навчання за даною спеціаль-
ністю. Своєчасна виплата з/п, оплата відпусток та 
лікарняних, виплата премії за результатами роботи, 
м. Бориспіль, вул. Броварська, 5. Тел.: (04595) 64022. 

Гіпермаркет «Фозі» запрошує на роботу при-
ймальників товару, вантажників, оброблюва-
ча риби, мерчендайзера, продавців. Розвозка 
до місця роботи, офіційне працевлаштування, 
кар’єрне зростання. Тел.: 0 44 5930914, 0 93 
9730326, 0 66 4560831, 0 67 2236927.

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

Землевпорядна організація приватне під-
приємство «Рінар-Бориспіль» як уповнова-
жений представник Щербака Олександра 

Анатолійовича повідомляє, що 28.03.2018 р. 
о 10.00 відбудеться закріплення в натурі (на 
місцевості) земельної ділянки, розташованої 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. 
Визволителів, 9, а саме межовими знаками 

встановленого зразка. Також буде підписано 
акт приймання-передачі межових знаків на 

зберігання. Тел.: 098-568-78-41.

Ресторанно-готельний комплекс 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

Тел.: 099-387-46-95

БАРМЕНАОФІЦІАНТА
досвід роботи від 1 року

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
ПОСУДОМИЙНИЦЮ у кафе
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Провідна сервісна компанія запрошує на ро-

боту в супермаркет в м. Бориспіль прибираль-

ниць, візочників, двірників і т.і. Можливість пі-

дібрати зручний для вас графік роботи. Гідну 

та стабільну оплату праці гарантуємо. Тел.: 0 68 

0017299. 

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль 
потрібні водії автобусів категорії «D», механік з 
ремонту авто, механік з випуску автобусів, мий-
ники автобусів, прибиральники автобусів, слю-
сарі з ремонту авто, різноробочі. Гідну та ста-
більну оплату гарантуємо. Тел.: 0 98 2151071, 0 
68 1049606, 0 67 9159031, 0 50 6872000.

Ресторанно-готельний комплекс запрошує на 
роботу прибиральницю-посудомийницю у кафе, 
бармена-офіціанта, д/р від 1 р. Тел.: 0 99 3874695. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, ко-
мірники, вантажники, складальники-пакуваль-
ники, засипальники сировини, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

Робота в Польщі. Агенція займається офіцій-

ним працевлаштуванням у Польщі. Великий 

вибір вакансій. Ліц. Міністерства соціальної по-

літики України №387 від 13.04.2016 р. Тел.: 0 98 

7454936, 0 63 1161807.

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

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

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запрошує 
на роботу автомаляра, зварювальника-рихту-
вальника, автоелектрика, слюсаря з ремонту 
автомобілів (ходовик, моторист, шиномонтаж-
ник), майстра стенду розвал-сходження, з/п від 
8000 грн, для немісцевих кімната в гуртожит-
ку. Тел.: 0 50 3328704, Іван Сергійович, 0 50 
3574386, Анатолій Володимирович. 

СТОВ «Придніпровський край» (Яготинський р-н) 
на роботу потрібні водій автотранспортних засобів 
(категорії «С», «D», «E»), з/п від 12000 грн; тракто-
рист-машиніст с/г виробництва (всі категорії), з/п 
від 15000 грн; машиніст-кранівник (автокранівник), 
з/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування, ви-
сокий рівень з/п. Тел.: 0 67 5133292, 0 93 3716210, 
Маргарита. 

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

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

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» запрошує на роботу (м. 
Бориспіль) техніків-доглядачів, покоївок, мий-
ників посуду, швейцарів. Тел.: 0 50 3521592, Сі-
ран Саркісівна. 

ТОВ «ЛАНДТЕХНІК» (С. ІВАНІКВ) ЗАПРОШУЄ ТОВ «ЛАНДТЕХНІК» (С. ІВАНІКВ) ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИ-НА РОБОТУ ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИ-
КА, Д/Р ЗА ПРОФЕСІЄЮ ВІД 1 Р., ПОСВІДЧЕН-КА, Д/Р ЗА ПРОФЕСІЄЮ ВІД 1 Р., ПОСВІДЧЕН-
НЯ ВОДІЯ КАТ. «В», З/П ДОГОВІРНА, ОФІЦІЙ-НЯ ВОДІЯ КАТ. «В», З/П ДОГОВІРНА, ОФІЦІЙ-
НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 67 2404637, НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 67 2404637, 
МИКОЛА. МИКОЛА. 

ТОВ «Полімершпагат» у зв’язку з розширен-
ням виробництва запрошує операторів вироб-
ничого обладнання, механіків, слюсаря К.В.П. 
та А., вантажника, прибиральницю. Вироб-
ництво у м. Бориспіль. Пропонуємо офіційне 
працевлаштування, навчання, сучачну оплату. 
Тел.: 0 4595 52571, 72495, 52033, 0 67 3128822.

У готельно-ресторанний комплекс «Стара 
Вежа» на постійну роботу потрібні водій та по-
коївка. Тел: 0 63 4062179, Юлія.

У кафе «Маріанна» потрібні кухарі, офіціанти, 
бармени, мангальщики, прибиральниці, посу-
домийниці, адміністратори, охоронці, різноро-
бочі. З/п гідна, вчасно. Тел.: 0 98 6744412. 

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

Шукаю доглядальницю для бабусі на 4 місяці 
(травень—серпень), з постійним проживанням. 
У будинку є необхідні умови для проживання, 
5000 грн/міс+харчування. Село знаходиться у 
80 км від м. Бориспіль. Тел.: 0 93 7436743.

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Помічниця по дому якісно прибере квартиру, бу-
динок, догляне за рослинами та домашніми улю-
бленцями, є рекомендації. Тел.: 0 95 8092042.

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 20.03.2018 року

1. ФОП Тришнівська Олена Миколаївна, 

швея, з/п 6000 грн.

2. ФОП Тришнівська Олена Миколаївна, 

продавець непродовольчих товарів, з/п 

4000 грн.

3. ПрАТ «Бориспільський автозавод», 

водій, з/п 5000 грн.

4. ПрАТ «Бориспільський автозавод», 

заступник головного бухгалтера, з/п 4710 

(+премії) грн.

5. ПрАТ «Бориспільський автозавод», 

провідний інженер-технолог, з/п 8000 грн.

6. ПрАТ «Бориспільський автозавод», ін-

женер з якості, з/п 7000 грн. 

Тел.: (04595) 6-06-66

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАРЯ 
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

ДРУКАРЯ 
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22
м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

ТЕРМІНОВО
на роботу потрібні 

АДМІНІСТРАТОР 
ПОВАР 
КУХОННИЙ 
ПРАЦІВНИК 
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕН 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ЗАВГОСП

з/п щоденно 
Тел.: 099-544-47-97, 

063-636-36-08
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура композитна для будівництва: d6 мм — 5 

грн/м, d7 мм — 6 грн/м, d10 мм — 12,5 грн/м. Тел.: 
0 98 9814287.

Б/в металопрокат: арматура, труби, швеле-
ри, кутники, листи та ін. по ціні від 12 грн/1 кг, 
склад у м. Бориспіль. Тел.: 0 98 9342408.

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Продам відеокамеру,фотоапарат,факс,рацію 

Тел.: 0 50 4111649.

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кролі породи гіганська шиншила. Самці репрро-

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Магазин «Электродом» пропонує: інструмент 
«Дніпро-М», кабель, провід, LED освітлення, 
електрофурнітура, електромонтажні робо-
ти, м. Бориспіль, вул. Франка, 5-в. Тел.: 0 73 
4166973, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 31-а. Тел.: 
0 96 6375545, elektrodom14

Меблі та побутова техніка: холодильник, те-
левізор «Panasonik» 110 см, пральна машина 
«Indezit», кухонний набір, диван, вітальня, б/в, 
недорого. Тел.: 0 63 4031009.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

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

СКУПОВУЮ КОРОВИ, 25-30 ГРН/КГ, В ТОМУ СКУПОВУЮ КОРОВИ, 25-30 ГРН/КГ, В ТОМУ 
ЧИСЛІ ДОРІЗИ, ЛЕЖАЧІ; БИКИ 35-38 ГРН/КГ, ЧИСЛІ ДОРІЗИ, ЛЕЖАЧІ; БИКИ 35-38 ГРН/КГ, 
М. КИЇВ. ТЕЛ.: 0 98 6310393, ВОЛОДИМИР.М. КИЇВ. ТЕЛ.: 0 98 6310393, ВОЛОДИМИР.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників побудує дім, котедж під 
ключ, демонтаж та монтаж будь-яких конструкцій, 
вивіз будсміття. Тел.: 0 68 6071394.

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищен-
ня, планування та озеленення ділянок. Демонтажні 
роботи. Земельні роботи: виконуємо копання тран-
шей та ям. Тел.: 0 96 9918144.

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

НА АВТОМИЙКУ ПОТРІБНІ 
(м. Бориспіль)

МИЙНИКИ
З/п 10000-12000 грн. 

Тел.: 068-505-99-39

Плити перекриття, нові, у використанні не були, 6,3 

м, 4,8 м, 2,4 м, ціна договірна. Тел.: 0 66 0824618. 

Тротуарна плитка напівсухого вібропресуван-

ня, від виробника («Старе місто», «кірпичик»). 

Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 р. по 

11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль

Газовий котел «Wisman», скло рефлене 5 шт., 

150х83. Тел.: 0 95 5541354, Юрій. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї, передвижний павільйон для утриман-

ня бджіл, м. Яготин. Тел.: 0 98 4767244.
Картопля кормова, 2,00 грн/кг. Тел.: 0 50 

9695941, Віталій.

РІЗНЕ

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

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

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

ТОВ «Альт Енерго Експорт»

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ

ТОВ «Альт Енерго Експорт»

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

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

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

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

ТОВ «ВКФ «Лігена»

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

ТЕХНІКІВ-ДОГЛЯДАЧІВ 
ПОКОЇВОК 
МИЙНИКІВ ПОСУДУ 
ШВЕЙЦАРІВ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ (м. Бориспіль)

Сертифікована станція технічного 
обслуговування «Автопостач» 

(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

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

АВТОМАЛЯРА 
(помічника автомаляра, арматурника)

ЗВАРЮВАЛЬНИКА-
РИХТУВАЛЬНИКА
АВТОЕЛЕКТРИКА 
(проведення комп’ютерної діагностики) 

СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТОМОБІЛІВ 
(ходовик, моторист, шиномонтажник)

МАЙСТРА СТЕНДУ 
РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, 
риштувальні системи; м’яка покрівля, метале-
ва, бітумна, полімерна, керамічна черепиця; 
утеплення, облицювання будинків, квартир; 
сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термо-
панелі. Доставка матеріалів. Знижка на робо-
ту+матеріали. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений студентський квиток, виданий на ім’я 
Крюк Анастасії Андріївни Київським університетом 
культури 2016 р., вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Обухів

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

ВЕСНЯНА АВАНТЮРА 
З ГОДИННИКОМ: 
«ГРА У СТРІЛКУ»

Наталія ДОЛИНА

Переведення годинників на літ-
ній час на території України здійс-
нюється з 1981 року. Вважається, 
що це призводить до ефективного 
використання світлого часу доби в 
літній період. Астрономи, метеоро-
логи, лікарі, транспортники ствер-
джують, що переведення годинни-
ків  має негативні наслідки. Отже, 
чи справді ігри з часом небезпеч-
ні? Адже йдеться лише про годину. 

Природніше скасувати 
«літній» час

Астрономи пояснюють: такого 
поняття, як «літній час цілий рік», 
не існує. Основою обчислення ча-
су є поясний (так званий «зимовий 
час»), який збігається з київським 
сонячним (12 година дня настає, 
коли сонце в зеніті). Відмова від 
нього створює численні незруч-
ності для громадян протягом зи-
мового періоду.  За словами фахів-
ців-географів, для України природ-
ним, поясним часом є «зимовий», 
а якщо вже комусь заважає пере-
ведення годинника на «зимовий» і 
«літній» час, то природніше було б 
скасувати «літній». 

«Не бачу аргументів 
для відмови від 
зимового часу»

— Ця діяльність координується 
міжнародним універсальним ча-
сом. Усі гідрометеорологічні спо-
стереження на земній кулі прово-
дяться одночасно. Перехід на літ-
ній час призводить до запізнен-
ня в нашій роботі на одну годину, 
— вважає директор Українського 
метеорологічного центру Мико-
ла Кульбіда. — Взимку я маю пов-
ний набір усіх видів інформації о 
09.00. Влітку це все відкладається 
на одну годину і призводить до то-
го, що аналіз і прогнозування здій-
снюються із запізненням. Ми фак-
тично на 1 годину пізніше може-
мо зреагувати на загрозливу си-
туацію природного характеру. За 
цією годиною стоять і людські жит-

тя, і збитки інфраструктури. Як фа-
хівець, я не бачу жодного аргумен-
ту для відміни зимового часу. Ми 
повинні жити за істинним часом, 
тобто бути найближче до приро-
ди, адже лише коли наші біоритми 
збігатимуться, настане гармонія і 
в державі, і в суспільстві, і в кожній 
людині зокрема.

День як рік
Технічні незручності — верхівка 

айсберга. Час — це непроста ка-
тегорія, про особливості якої ма-
ло кому відомо. Намагатися керу-
вати нею декретами і постанова-
ми безглуздо, в гіршому випадку — 
небезпечно.

«Секунди в екстрених 
ситуаціях розтягують 
у хвилини» 

— До часу не можна доторкну-
тися, понюхати або спробувати на 
зуб, але він здатен рятувати або 
руйнувати. Відомо чимало випад-
ків, коли час дивним чином змі-
нював свою тривалість, — розпо-

відає фахівець із хрономедицини 
Микола Поліщук. — Людина, що 
стоїть під підйомним краном, ба-
чить падаючий на неї з величез-
ною швидкістю вантаж. І раптом 
усе відбувається, наче в сповіль-
неній зйомці — настільки повіль-
но, що людина встигає відскочи-
ти. Пізніше були проведені десят-
ки експериментів, які з науковою 
точністю довели: зробити це у від-
ведений реальний час людина не 
може. Але ж устигає! Льотчики мо-
жуть навести приклади того, як 
частки секунди в екстремальній 
ситуації розтягувалися для них у 
хвилини. У моменти сильного по-
трясіння відбувається величезний 
викид енергії. Як наслідок — те, 
що для об’єктивних приладів три-
ває мить, людині здається десят-
ками хвилин, цілком достатніми 
для порятунку.

Доведено, що Всесвіт не чоти-
ривимірний, як прийнято вважа-
ти, а десятивимірний. Є ще шість 
додаткових просторово-часових 
вимірів. Цим пояснюються диво-
вижні, на перший погляд, речі. На-
приклад, чому в дитинстві один 
день нам здається роком, а в ста-
рості рік — одним днем? Виявля-
ється, це відчуття зовсім не суб’єк-
тивне. Встановлено, що в 50 років 
час тече для людини в чотири ра-
зи швидше, ніж у десять років. Це 
пов’язано з внутрішньою енергією 
людського організму. Впливаючи 
на неї, ми змінюємо час.

Жити в гармонії
Уявіть на хвилину, що всі годин-

ники у вашому домі, на роботі та й 
у всьому місті  раптом стали пока-
зувати неправильний час. Ви зби-
раєтеся пообідати, але магазини 
та їдальні ще не відкрилися. Ви не 
встигаєте лягти спати, як будиль-

ник уже кличе на роботу. Тільки ви 
прийшли на роботу, як оголошу-
ють обідню перерву, хоч ви щойно 
поснідали. За вікном глибока ніч, а 
на  годиннику тільки середина ро-
бочого дня.

Чи довго ми зможемо прожити в 
таких умовах? Адже організм — не 
простий набір різних клітин, а на 
диво чітка система з сотнею функ-
ціональних зв’язків.

 Цього року в Україні пе-
реводитимуть годинники на 
літній час в останню неді-
лю місяця — 25 березня. О 
3 годині стрілки переведуть 
на одну годину вперед. Від-
повідно,  всі годинники ма-
ють показувати 4:00. Котрий 
рік поспіль навколо цього 
питання дискутують. Чому? 
— з’ясовували «Вісті».

• Для того, щоб цей унікаль-
ний механізм працював зла-
годжено, потрібна чітка програ-
ма дій і точний розпорядок ро-
боти. Переведення годинників 
впливає і на фізичний, і на пси-
хологічний стан людини. Часо-
вий перехід для організму лю-
дини небезпечний. Він викликає 
часовий стрес, внаслідок якого 
відбувається короткочасний збій 
— діасинхроноз. Це означає, що 
наш внутрішній біологічний час 
перестає синхронізуватися із зо-
внішнім часом. На психологічно-
му рівні стан діасинхронозу при-
зводить до підвищеної стомлю-
ваності, зниження працездатно-
сті, настрою, виникає емоційна 
нестриманість, дратівливість, 
порушується сон. Це стосуєть-
ся всіх людей, навіть абсолютно 
здорових.

• Можуть загостритися такі 
поширені хвороби як гіперто-
нія, бронхіальна астма, виразка 
шлунка,  ендокринні, ревматич-
ні та інші захворювання. Часто 
на цьому тлі розвивається де-
пресія. Якщо  відбувається пе-
реведення стрілок, це може ста-
ти тією краплею, яка перепов-
нить чашу терпіння організму. 
Причому неважливо, в який бік 
переводять стрілки. Важливий 
сам факт цього стрибка. Вихо-
дить, що зовні ми вимушені жи-
ти в новому часі, з різницею в 
годину, а внутрішній час в орга-
нізмі тече по-старому.

• Лікарі «швидкої» зазначають, 
що відразу після зміни часу кіль-
кість хворих на  серцево-судин-
ні захворювання підвищується 
на 7%, інфарктів та інсультів — 
на 14-17%. За словами медиків, 
у той час, як весняна авантюра з 
часовими стрілками б’є, в основ-
ному, по людях, що страждають 
на  хронічні захворювання, то 
осіння провокує депресію. Світ-
ло і без того йде на спад, людина 
пригнічена, а тут ще світловий 
день штучно зменшується на го-
дину. Не випадково на осінні дні 
припадає сплеск суїцидів.

Микола КУЛЬБІДА, 
директор Українського 
метеорологічного центру

Микола ПОЛІЩУК, 
фахівець із хрономедицини

• Нині літній час використовують 82 країни світу (з них у 9 країнах він застосовується не  в усіх регіонах). 
Зокрема, переходять на літній час усі країни Європи (крім Ісландії), Вірменія, Азербайджан, Туреччина, Іран, Із-
раїль, США (крім одного штату), Канада (крім однієї провінції). Сім республік колишнього СРСР, Японія, Китай, 
Індія, Ірак відмовилися від «гри в стрілки». Більшість країн Африки, Аравійського півострова, Південно-Східної 
Азії і Венесуела не практикували перехід на літній час ніколи.
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ЛЕЛЕКИ ВИСТОЯТЬ

Дарина ЧЕРПАК, фото автора

• Що чекає на лелек. У нови-
нах миготять сюжети про лелек, 
які потрапили у зимову пастку. На-
чебто нещасні птахи помирають 
від холоду і голоду. Насправді усе 
не так — запевняє наш земляк із 
с. Вороньків, що на Бориспільщині, 
орнітолог Ігор Землянських.

«Зараз до нас уже повернулися 
перші птахи із вирію. Це шпаки, по-
льові жайворонки, білі плиски, сі-
рі гуси, а тепер уже й лелеки, — 
розповідає «Вістям» спеціаліст по 
птахах. — Хочу усіх заспокоїти, з 
птахами усе гаразд. Справа у тому, 
що люди недооцінюють витрива-
лість перелітних. Стосовно лелек, 
то їх можна і потрібно підгодува-
ти за холодної погоди: на місцях їх 
перебування розкласти шматочки 
м'яса або дрібну рибу».

Але, за словами Землянсько-
го,  нинішні холод і мороз не впли-
вають на популяцію лелек, бо це 
крупний і сильних птах, який може 
довго голодувати без шкоди для 
власного організму — природа по-
дбала про його виживання. 

— А як же ті фотографії, на яких 
лелеки набундючилися у снігу, ад-
же люди вважають, що їм зле? — 
допитуюся.

«Коли холодно, птахи настов-
бурчують пір'я і це цілком нор-
мально, — каже співрозмовник. 
— Щодо їжі, то лелеки шукають 
на засніжених територіях гризу-
нів десь біля скирд соломи, у ча-
гарниках, шукають відкриту во-
ду, а у воді безліч живих орга-
нізмів для харчування птахів». 
Землянських каже, що зараз бі-
ля води шукають поживу зграї 
шпаків, дроздів, плисок та інших 
пернатих і наголошує, що в цей 
момент, у весняну негоду, птахи 
не страждають. Важливо: рятува-
ти птахів потрібно тоді, коли во-
ни дійсно потребують людської 
допомоги.

• Лебедів більшає. За слова-
ми орнітолога, лебідь шипун ос-
таннім часом має досить велику 
чисельність, особливо на Дніпрі. 
Цей птах загалом є перелітним, 
але багато їх залишаються на зи-
мівлю, тримаючись біля тепло-
вих станцій та інших місцин, де 
не утворюється крига. Проте, ка-
же, люди завжди болісно реагу-
ють, побачивши лебедів узимку, 
і звертаються до різних інстан-
цій з проханням допомогти пта-
хам. «У випадку зимівлі лебедів 
слід поспостерігати,  чи немає 
серед птахів травмованих, тих, 
у кого звисає крило чи є сліди 
крові. Лише у випадку виявлен-
ня таких ознак, слід вживати за-

ходи. Інші, повірте, почуваються 
комфортно у холоди», — запев-
няє Ігор Землянських.

Іноді, каже, промислова діяль-
ність людини допомагає птахам 
— штучні водосховища нашко-
дили річкам, але створили хоро-
ші умови для гніздування і годів-
лі довколоводних птахів: куликів, 
качок, чапель.

• Летять гуси. Гуси — характер-
ні «весняні» птахи. Зараз має бу-
ти у розпалі їхній приліт, але зимо-
ва погода їх затримала — нерідко 
птахи помічають негоду і поверта-
ють назад. 

• Сови у зграях. У наших краях 
мешкають кілька видів сов, най-
більш поширена сова вухата. За 
словами Ігоря, лише вона зимо-
вої пори утворює зграї, за яки-
ми з таким подивом спостеріга-
ють люди. Птахи найчастіше роз-
міщуються у кронах хвойних де-
рев, нерідко у центрах населених 
пунктів. «Коли настають сутінки, 
сови вилітають на полювання. 
Харчуються, як відомо, найчасті-
ше мишовидними гризунами. Ву-
хаті, як і інші сови, є осілими пта-
хами і у вирій не відлітають», — 
розповідає орнітолог.

• Снігурів не поменшало? Ігор 
Землянських, який багато років 
спостерігає за птахами, запевняє, 
що снігурів на наших територіях 

не поменшало. «Люди стали над-
то заклопотані і не дивляться вго-
ру. Приклад: на подвір’ї  воронь-
ківського дитсадка росте багато 
горобини, де взимку та навесні 
завжди харчуються снігурі. Увесь 
сніг під деревами червоний від за-
лишеної м'якоті плодів. Батьки во-
дять дітей у садок і чи не кожен за-
питує, де поділися снігурі. А вони 
угорі, на кілька метрів вище. Треба 
навчитися помічати світ навколо!» 
— розповідає.

• Де дятли? «У нас дятлів де-
кілька видів. Біля поселень лю-
дей  живе дятел сирійський, який 
зимою харчується залишеними 
горіхами і кісточками засохлих 
плодів абрикос та слив, — каже 
Ігор. — У лісі мешкає дятел зви-
чайний, але він теж переміщуєть-
ся ближче до людей взимку. Про-
те обидва види не забувають про 
улюблену здобич — безхребет-

них, яких здобувають у відомий 
спосіб».

• Більшає круків і мартинів. 
«Крук стає чисельним видом, у 
той час, як півсторіччя тому вва-
жався рідкісним. Не знаю, із чим 
це пов'язано», — зізнається спів-
розмовник. 

Відомо, що неподалік аеропор-
ту «Бориспіль» розміщено «знаме-
нитий» сміттєвий полігон, він при-
ваблює безліч птахів, що є небез-
печним для польотів літаків. «Це 
проблема світового масштабу. У 
нашому випадку справа усклад-
нюється якраз близькістю поліго-
на до аеропорту. У певний час ро-
ку там скупчується багато мартинів 
(у розмовній мові — чайок). Вони 
є небезпечними для літаків. Також 
там багато граків та галок, хоча ці 
птахи і хитрі, тому рідко зазнають 
зіткнень із повітряними суднами», 
— розповідає Ігор. 

 Березень цього року, 
погодьтеся, унікально хо-
лодний і сніжний. Бага-
то людей б’ють на сполох 
у соцмережах: чи пережи-
вуть холоди перелітні пта-
хи, зокрема, лелеки, які 
вже повернулися в Україну.

Пташині годівнички
Виявляється, що пташині годівнички у негоду — добрий звичай, що 

має виховний момент для дітей. «Годівниці відвідують певні види пта-
хів, проте далеко не усі.  Це синиця велика, горобці, синиця блакитна, 
інколи повзик, сойки і дятли. Бувають зеленяки, костогризи, зяблики. 
Якщо запропонувати ягоди, наприклад,  горобину, калину, виноград, 
то ними залюбки поласують омелюхи і дрозди. Усі ці птахи часто три-
маються біля житла людей. Але є пернаті, які живуть у лісах. Це дрібні 
види синиць, золотомушки, підкоришники та інші. Вони мусять розра-
ховувати лише на себе. Підгодувати їх неможливо. Вони мають витри-
мати жорсткий вплив природнього добору», — констатує орнітолог.

Ігор ЗЕМЛЯНСЬКИХ  — 
художник, орнітолог, житель 
села Вороньків. Усе життя він 
нерозривно пов'язаний із пта-
хами: спостерігає пернатих у 
природі, тримає їх удома, бе-
ре участь у науковій роботі. Є 
ілюстратором  орнітологічної 
літератури. Проводить зустрічі 
та майстер-класи з малювання 
птахів по всій Україні.

ДОСЬЄ

ЧИ ЗАЄТЕ ВИ, ЩО…

• Два місяці тому до Ігоря друзі-рибалки привезли лебедя ши-
пуна з поламаним крилом. Птаха лікували, але безуспішно. Крило 
не відновилося повністю. Гостю виділено територію в сараї поряд із 
іншою живністю.

• Пташка зеленяк живе у Ігоря в кімнаті.

• Сич хатній. Мешкає у власному вольєрі і часто провокує п'ятьох котів, 
за що і поплатився — хвостатий Стартик ухопив сича за лапу. Тепер Ігор 
лікує травму птаха.

… є кілька видів птахів,  які 
у нас лише зимують і з яки-
ми ми невдовзі попрощаємо-
ся до наступної зими. Це сні-
гурі, омелюхи, чижі, чечітки, 
юрки, шишкарі, золотомуш-
ки. Серед хижих птахів тун-
дровий канюк — зимняк і під-
соколик малий.

… наука ще не з'ясувала 
достеменно, наскільки впли-
вають штучні електромагніт-
ні фактори на птахів і чи може 
спричинити це збій орієнтації 
птахів під час перельотів. Ціл-
ком можливо, що вони мо-
жуть порушувати «міграцій-
ний апарат» у мозку птахів.
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 МОЛОДИЙ ТАЛАНТ ЗНАЙ НАШИХ!

• 24 березня буде названо переможців у кожній з номінацій 
національного конкурсу «Людина року-2017».

МАРІЯ ЛУХТАЙ МРІЄ 
ПРО «ГОЛОС КРАЇНИ»

 Юну співачку Марію 
Лухтай у Борисполі знають. 
Дівчина має голос і хариз-
му, а нещодавно вона під-
корювала слухачів на влас-
ному сольному концерті. 
Вона навчається у 10 класі 
місцевої гімназії «Перспек-
тива». «Вісті» познайоми-
лися з Марією і розпитали 
про її шлях до успіху і не-
музичні захоплення.

Ольга КАЦАН, фото автора  

Співала «Титанік» 
— У ліриці я — як риба у воді. 

Такими піснями чіпляю людей. Бу-
ває, й сльозу хтось пустить, тоді 
виникає приємний шок: розумію, 
що не кожен може заспівати так, 
щоб розчулити. Коли виконую ди-
намічні, ритмічні твори, почуваю-
ся розкутою і тримаюся вільно. Ви-
конуючи кожну пісню, хвилююся, 
адже потрібно заспівати душевно.  
Мій кумир — американська спі-
вачка Аріана Ґранде. Подобаєть-
ся її тембр, виконання, надихаю-
ся, коли її слухаю. 

У музшколу 
з другої спроби 

— У музичу школу привела 
мама, я пройшла іспити і мала 
бути зарахована до 1 класу, але 
почала кричати: «Навіщо ви ме-
не сюди привели? Не хочу!» Була 
тоді замкнутою і боялася, зараз 
розумію, що то була помилка. А 
вже через кілька років бабуся 
знову привела мене на прослу-
ховування. Так мене зарахували 
до музшколи: пізнувато, бо діти 
з 5—6 років є першокласника-
ми закладу, а я почала навчан-
ня в дев’ять.  

Вокал у музшколі, 
гітару — сама

— Музика — моя стихія, хочу 
бути в ній протягом життя. Мож-
ливо, неправильно, що шкільне 
навчання відходить на другий 
план, однак, якщо хочеш досяг-
ти висот, слід працювати в од-
ному напрямку. Я не математик, 
тож на точні науки не «налягаю». 
На першому місці вокал, потім 
— гра на фортепіано: акомпа-
ную сама собі. Це складно і ці-
каво. Однак на широкий загал 
так ще не виступала. 

Самостійно опанувала гітару. 
Тато купив мені інструмент, і ба-
жання грати було непоборним. 
Часу на окремий курс не мала, 
тож вирішила навчитися за он-
лайн уроками: дізналася, що та-
ке акорди, де які ноти на струн-
ному інструменті. Кілька занять 
для мене провела викладачка 
музшколи.

 Сольний концерт 
— До сольного концерту з ви-

кладачем готувалися рік. Доби-
рали нові пісні, відшліфовували 
програму. Так назбиралося 13 
пісень. Глядачів було небагато, 
прийшли підтримати ті, хто хоті-
ли. Мені комфортно працювати 
на публіку, яка прийшла, щоб чу-
ти мене, а не тому, що хтось при-
мусив заповнити залу. Для кож-
ної людини поняття «сольний 
концерт» різне: хтось може вста-
новити апаратуру біля «Макдо-
нальдза» і співати для перехо-
жих, а хтось хоче чогось висо-
кого, у концертній залі. Я мрія-
ла про незвичайне і грандіозне. 
І отримала. Образи до виступу 
підбираю сама, підказує викла-
дач Сергій Сокур. Щодо уміння 
триматися на сцені, намагаюся 
«схопити» глядача. Кажуть, що 
краще дивитися в одну точку і за-
нуритися у пісню. У мене так не 
виходить, мені важливо бачити, 
як мене сприймають у залі. 

Модельний бізнес 
— Думала піти в модельний біз-

нес. У «ВКонтакте» дівчатам пи-
шуть модельні скаути. Неоднора-
зово такі повідомлення отримува-
ла і я. Вирішила: чому б ні? Мені 
тоді було 14. Поїхали з батьком до 
Києва в модельну школу. Там усе 
так елегантно! В одній кімнаті фар-
бують, у іншій — фотосесія, в ще в 
одній дівчата танцюють. Виміряли 
мої параметри. За їхніми правила-
ми, якщо в дівчини зріст від 170 
см, її беруть у моделі. Мій зріст – 
168 см. Потрібно було підписува-
ти контракт, що не з дешевих. Тож 
вирішила віддатися музиці. А що-
до зросту: вдягаю підбори і не на 
одну голову вища від батьків, тож 
не комплексую. 

Емоції й обмеження 
— Хвилювання впливає на голо-

сові зв’язки. На конкурсі, що відбу-
вався в Києві, я перехвилювалася, 
вийшла на сцену, почала співати, 
а в мене незмикання, голос ніяк не 
проходить. Якось «витяглася», ще 
й перше місце отримала. Така ж си-
туація була і в Болгарії, думаю, там 
вплинуло на зв’язки морське пові-
тря. Скільки конкурсів за плечима, 
не рахую.  Щодо обмежень: не доз-
воляю собі взимку їсти морозиво, 
пити газовані напої і їсти гостру їжу, 
щоб усе це не вплинуло на голос. 

«Голос. Діти»
— Власного блогу, де викладаю 

відео зі своїми піснями або паро-
дії на відомих співаків, не маю. Я 
критично ставлюся до себе. Не лю-
блю переглядати відео зі своїх ви-
ступів, а коли мама якесь вмикає, 
тікаю в іншу кімнату. Колись на-
важилася замахнутися на участь 
у проекті «Голос країни. Діти». За-
повнила анкету, зняла виконання 
двох пісень на відео. Перезапису-
вала по кілька разів, щоб усе бу-
ло ідеально. Відправила заявку, та 
жодної відповіді не отримала. Ни-
ні знайомі й викладачі мене штов-
хають до думки про участь у те-
лепроектах, але я поки не готова. 

Бокс і волейбол
— У сім’ї  підтримують усі мої 

починання, а батько мене надихає, 
як ніхто. У нас, до речі, всі малю-
ють, я не виняток, а обидві бабу-
сі співочі. Та не музикою єдиною. 
Займалася волейболом, бігала й 
на спортивних змаганнях бувала. 
Хотіла записатися в секцію боксу. 
Хоч давно вважаю себе леді та з 
хлопцями вже не б’юся, як у мо-
лодших класах (сміється).

Дарина ЧЕРПАК

15 березня в одному з най-
респектабельніших рестора-
нів столиці «Almondo» відбув-
ся прийом на честь лауреатів 
22-ї загальнонаціональної про-
грами «Людина року-2017». Ця 
подія традиційно є своєрідним 
«pre-party» щорічної урочистої 
церемонії.

Мер Борисполя Анатолій Фе-
дорчук отримав диплом у номі-
нації «Міський голова року».

24 березня відбудеться фі-
нальна частина загальнона-
ціональної програми «Люди-
на року—2017», яка пройде 
в Національній опері України 
ім. Т.Г.Шевченка. На церемонії 
стануть відомі переможці у кож-
ній з номінацій конкурсу. Кон-
верти із іменами кращих буде 
відкрито на сцені, поки, тради-
ційно, ця інформація тримається 
у секреті, тому інтрига зростає.

«Вісті» вітають Анатолія Солов-
йовича й вірять  у його перемогу 
в престижному конкурсі.

АНАТОЛІЙ ФЕДОРЧУК ОТРИМАВ 
ДИПЛОМ У НОМІНАЦІЇ 
«МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ»

БДЮТ: ТВОРЧА 
МОЛОДЬ НА СЦЕНІ

Сергій КРУЧИНІН
 
27 березня — Всесвітній 

день театру. Завдяки класикам 
знаємо, що світ — театр, а ми в 
ньому — актори. Якщо ж люди-
ні життєвих ролей замало і хо-
четься сцени, то це може стати 
професією. Для дітей (чи їхніх 
амбіційних батьків) — можна 
реалізувати акторські таланти 
у Будинку дитячої та юнацької 
творчості в «Дивоцвіт» — гурт-
ку «Творча студія «Чабрець», 
створеному 2007 року (керів-
ник — директор БДЮТ Наталія 
Тименко).

Знаючи керівника, можу впев-
нено сказати, що її вихованцям 
щастить. У  репертуарі акторів є 
твори класиків — Г.Сковороди, 
І.Франка, Т.Шевченка, а є також 
вірші нашої сучасниці з Бори-
споля Світлани Дідух-Романен-
ко. У студії займаються, розділені 
на три групи, діти віком від 4 до 
15 років, а новизною програми є 
поєднання театральної та жур-
налістської діяльності, бо актор 
і журналіст працюють зі словом. 
Журналістика ж додає заняттям 
практичності й дає дітям корис-
ні навички. А вміти — за плечи-
ма не носити.  

«Для дітей добре, що вони 
знайомляться з літературою 
класичною й сучасною, з на-
родними обрядами, фолькло-
ром, вчаться писати й висту-
пати перед аудиторією, — ка-
же Наталія Іванівна. — Робота 
в нас кипить весь рік — взим-
ку ми готували літератур-
но-музичні композиції для во-
їнів АТО, до Дня волонтера, до 
новорічних свят, плавно пере-
йшли до Шевченкових днів та 
весни. Кожна така сценка — це 
маленька історія, міні-вистава 
з відповідними костюмами. За-
ймаємося в актовій залі, де є 
висока сцена, декорації, звуко-
підсилювальна апаратура та ін-
ші техзасоби». 

За словами керівниці, діти зі 
студії дружні — крім роботи на 
сцені, звикли багато часу прово-
дити разом — на заняттях гуртка, 
на концертах і виступах, під час 
поїздок на фестивалі й конкурси, 
є також дні іменинника.

Творча студія «Чабрець» та її 
учасники є багаторазовими ла-
уреатами і переможцями чис-
ленних всеукраїнських конкур-
сів і читань, а бориспільці ча-
сто бачать їх на міських урочи-
стостях. Чудово, що ми маємо 
таке позашкілля. 

 ГУРТКОВА РОБОТА
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Олена з Київщини,
попросила не називати 
її прізвище

 ЗАГРОЗЛИВА ТЕНДЕНЦІЯ

Ольга ІВАНОВА

Олені 40 років, вона фаховий фі-
лолог, закінчила педагогічний виш, 
має 20 років стажу викладача укра-
їнської мови та літератури у серед-
ній школи. Рішення кинути школу і 
податися на заробітки їй далося не-
легко. Каже, доньку-старшокласни-
цю через рік потрібно відправляти 
на навчання до столичного вишу, 
а коштів на це бракує — Олена ви-
ховує дитину сама, батько майбут-
ньої студентки уже 16 років ухиля-
ється безкарно від офіційної сплати 
аліментів. Та й робота в українській 
школі перестала приносити жін-
ці не лише фінансове, а й мораль-
не задоволення, каже: програма з 
української літератури нецікава, тво-
ри надважкі, депресивні, а підходи 
до викладання, як і рівень учителів, 
давно застарілі. «Яке суспільство — 
така й школа. Пафосно декламува-
ти про Україну-неньку, патріотизм і 
вишиванки школярам на вчитель-
ську зарплату 5 тис. грн у поношеній 
кофтинці — значить фальшивити, і 
це відчувають учні, а про проблеми 
країни, їхню глибину досі не прийня-
то говорити, як і вчити дітей вільно 
висловлювати свої думки, аналізува-
ти. У нашій школі, як і соціумі — по-
двійні, а то й потрійні стандарти», — 
нарікає Олена. Тому вона давно не 
вірить у «нову школу», якщо у країні 
не буде прогресивних змін.

Дороги відкриті
Розрахувавшись із педагогічною 

нивою, Олена промоніторила ро-
боту в Польщі. Була здивована на-
лагодженою діяльністю з достав-
ки українців до дружньої країни. 
Зв’язавшись з оператором одно-
го з кол-центрів із пошуку вакансії 
у сусідній державі, була вражена, 
що хоч робочих місць багато, часу 
на роздуми й вибір немає, вакан-
сії розлітаються, як гарячі пиріжки. 
І це без перебільшення. Варіанти 
для наших дипломованих фахівців 
далекі від престижу: робітники на 
будівництво та в теплиці, пакуваль-

ники на лінію, доглядальниці, посу-
домийки, прибиральниці…  Олена 
зважилася на прибиральницю у ве-
ликому торговому центрі Варшави. 

Далі оформила документи і, 
здрастуй, сита Європо! Добралася 
до Варшави на бусику, заплативши 
українській компанії-перевізнику, 
яка заробляє, відправляючи заро-
бітчан за кордон. Таких фірм багато 
у кожному обласному центрі Украї-
ни відповідно до попиту.

Побут
«Тільки перетинаєш кордон із 

Польщею, відразу відчувається ві-
зуальна різниця: дороги гарні, роз-
мітки нові, узбіччя без сміття, а да-
лі — фасади доглянуті, люди при-
вітні», — ділиться співрозмовниця.

Як і обіцяли «новому спеціа-
лісту», Олену поселили у хостел 
— у невелику охайну кімнату з та-
кими ж заробітчанами, як і сама. 
На спільній кухні електричні пли-
ти, посуд, чайники, столи —усьо-
го у достатній кількості; у  хосте-
лі прибирають і щотижня міняють 
постіль. Каже, скрізь чисто і досить 
зручно, жити можна: є телевізор, 
інтернет, душ, пральня, сушарка. 

Робота
Мити підлогу в торговому центрі, 

каже Олена,  неважко, хоча 12-го-
динний робочий день, бо денний за-
робіток — 1 000 у гривнях, умови ло-
яльні. Поляки — добропорядні лю-
ди: усі домовленості виконують, ви-
магають якості. «Здивувало, що вже 
після повернення додому, мені на 
домашню адресу надійшов офіцій-
ний лист-звіт, де розписано кожен 
день роботи: заробітки, податки. Усе 
прозоро», — розповідає Олена. По-
ряд з українцями живуть і працюють 
грузини, поляки, молдавани. Конста-
тує, шовінізму не відчувала. 

Легальна робота в Польщі на-
дає медстраховку, соціальний за-
хист. Працюючи в Польщі, потріб-
но ознайомитись з власними пра-
вами та обов’язками, аби в разі ви-
никнення некоректного ставлення,  
пред’явити претензії до робото-
давця. Олена визнає, у випадку 

несплати зарплати, працюючи ле-
гально, можна звернутись у відпо-
відні органи (поліцію, наприклад), і 
вони розберуться з питанням.

Нас багато 
Каже, україномовних та росій-

ськомовних у Варшаві багато. Чи-
мало молодих сімей з дітьми, які 
вже навряд чи планують поверта-
тися в Україну. Співрозмовниця го-
ворить, якщо б зараз її останній ви-
пускний клас надумався б органі-
зувати зустріч — не вийшло б, бо 
майже усі вони на заробітках — ви-
кладають селфі в Інстаграм на фо-
ні історичних пам’яток країн Євро-
пи. Як-то кажуть, нашого цвіту по 
всьому світу. У Польщі дуже багато 
українських студентів, де навчан-
ня доступніше і дешевше, а диплом 
прийнятний для країн ЄС.

Враження 
Більшість пам’ятають, як у сере-

дині 90-х років минулого століття 
Польща переживала велику кри-
зу, коли з України наші вивозили 
на продаж туди все: постіль, посуд, 
одяг тощо. Тепер в Україні криза: 
на експорт йде потоком найцінні-
ше — людський ресурс. І це при-
кро визнавати. 

Варшава, за словами Олени, 
скромна, без пафосу і величі. Але 
відчувається стабільність. Поляки 
теж не вдоволені розміром зарп-
лат, тому багато їдуть працювати в 
більш розвинені країни. 

Транспорт — це окрема тема. На 
усіх зупинках громадського тран-
спорту — розклад руху. Міські елек-
трички, автобуси йдуть на посадку і 

відправляються, як зазначено у роз-
кладі, без жодних збоїв. «Водії авто-
бусів на роботі у спецформі. Тран-
спорт ідеально чистий, доглянутий 
і теплий. Заходиш і почуваєшся ком-
фортно, по-людськи, що не порівня-
ти з розбитими українськими марш-
рутками», — ділиться Олена. У поля-
ків, каже,  немає такої моди — від-
чинити двері автобуса в очікуванні 
можливих пасажирів, коли на вулиці 
-100 С, а в салоні люди, — бо це втра-
та тепла. Поляки — економні. 

Ментального бар’єру Олена не 
відчувала, єдина перепона — мова. 
Каже, без знання польської важкува-
то адаптуватися. Ностальгії за Укра-
їною не відчувала, бо, говорить, ме-
та заробити виправдовувала засоби.

Харчування
У супермаркетах більшість про-

дуктів — польські. «На етикет-
ці пишеться вся інформація про 
продукт, його склад. Ковбаси, м'я-
со, сир, молочка — усе доступне, 
смачне, а за ціною дешевше, ніж в 
Україні», — розповідає Олена. По-
ляки хваляться, що виробництво 
продуктів у них контролюється, то-
му їхній смак, мовляв, і користь — 
на висоті. Цигарки та спиртне реа-
лізуються в окремих магазинах, пе-
реважно, на околиці.

«На телебаченні, на сіті-лайтах, 
у маркетах на інформативних мо-
ніторах багато соціальної рекла-
ми. Наприклад, добре накачаний 
молодий спортсмен розповідає, як 
він займається спортом і яка спор-
тивна у нього родина — діти, дру-
жина — усі усміхнені, щасливі й 
ведуть здоровий спосіб життя», — 
розповідає Олена.

 Статистика вражає: 
мільйони наших спів-
вітчизників змушені шука-
ти достойного заробітку за 
кордоном, поки в Україні 
економіка на ладан дихає, 
а середня зарплата україн-
ця не покриває його базо-
ві потреби. Як ведеться на 
чужині дипломованим фа-
хівцям із України? — типо-
ва сповідь українки Олени, 
яка третину року провела у 
Польщі. І таких не тисячі, а 
мільйони.

НА ЕКСПОРТ
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Наші в Польщі

Наталія ДОЛИНА

Польща у 2017 році вида-
ла 1 млн 800 тис. запрошень 
на роботу. У 2018-у сусідня 
держава розраховує, що бу-
де видано понад 3 млн таких 
запрошень. 

За словами президента Всеу-
країнської асоціації компаній з 
міжнародного працевлаштуван-
ня Василя Воскобойника, з 950 
тис. заявок, які польські робо-
тодавці оформили для інозем-
ців за перше півріччя 2017 ро-
ку, близько 95% було оформле-
но для громадян України.

• З 2018 року у Польщі набу-
ли чинності нові правила працев-
лаштування іноземців. Безкоштов-
на декларація про намір працев-
лаштувати іноземця стала платною. 
Запрошення на роботу коштує 30 
злотих. І якщо раніше діяло єдине 
запрошення, яке дозволяло пра-
цювати в Польщі до 6 місяців, то за-
раз один вид запрошень — на се-
зонну роботу строком до 9 місяців, 
інші можуть бути видані тільки під 
чітко визначені види діяльності: са-
дівництво, сільське господарство 
та туристичний бізнес.

• Дозвіл на роботу оплачує 
працедавець, проте потім вира-
ховуватиме цю суму із зарплатні 
працівника. За словами Василя 
Воскобойника, введення нових 
правил — спроба Польщі наве-
сти порядок на ринку трудової 
міграції. Для тих українців, хто 
хоче працювати легально, но-
ві правила працевлаштування в 
Польщі не стануть на заваді. Но-
вовведення захищатимуть іно-
земних працівників. 

— Польський уряд зацікавле-
ний, щоб ті трудові мігранти, які 
будуть заїжджати на територію 
Польщі, перебували в правовому 
полі в першу чергу. Поляки хочуть 
чітко розуміти, де знаходиться той 
чи інший українець, чим він зайня-
тий, — підкреслив експерт. 

• На поточний рік прогнозують 
збільшення потоку українських 
трудових мігрантів у країни ЄС, 
які будуть заїжджати в тому чис-
лі по безвізу, тому що економіка 
України не дає українцям робо-
чих місць та достойних зарплат. 

• Українські заробітчани ка-
жуть, що вдома вони отриму-
ють зарплату в $150, а у Поль-
щі можна заробити $700-800. 
Зарплатня зварювальника, на-
приклад, починається від $1000 
на місяць. 

• У цьому році уряд Польщі  
встановив мінімальну зарпла-
ту на рівні 465 євро на місяць. В 
Україні в 2017 році вона станови-
ла близько 100 євро (3200 грн), 
у 2018 році визначена на рівні 
3723 грн, що відповідає 110 євро. 

Василь ВОСКОБОЙНИК,
президент Всеукраїнської 
асоціації компаній 
з міжнародного 
працевлаштування

• Основними країнами, де  українці хочуть працювати, в 2018 році залишаться Росія і Польща.

МЕЙД ІН ЮКРЕЙН. Чи поїде Олена ще на заробітки. «Так!» — 
відповідає однозначно. Але каже, з напрямком не визначи-
лася: у бік Європи податися, міркує, чи у напрямку Москви. І 

туди й сюди — скрізь аншлаги українців-заробітчан. І визнає, боля-
че усвідомлювати, що в нашій країні  не створено нормальних умов 
для своїх громадян, яким доводиться кидати родини, дітей і їхати у 
пошуках кращої долі. І допоки економіка України не запрацює, по-
ки зарплати у нас не стануть європейськими, доти відтік української 
робочої сили триватиме. Скільки залишиться українців на їхній істо-
ричній землі — питання часу і залежить не від пересічних громадян, 
а від непересічних. 

!
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 ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

ТЕПЛИЧНИЙ БІЗНЕС: 
ЧИ ВАРТА ШКУРКА ВИЧИНКИ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото  автора

Здавалось би, зроби теплицю, 
купи насіння та висади його. Так 
просто. Але коли  йдеться про про-
фесійний підхід, тут треба і мізки 
трішки підключити та й фізично 
бути підготовленим, бо робота на 
землі — це не хрестиком вишива-
ти. Той, хто хоче заробити, — не лі-
нується! Герої «Вістей» ризикнули 
невеликою сумою власних заоща-
джень — і тепер не уявляють се-
бе без доходів від теплиці. Надалі 
планують ще більше розвиватися.

Із чого все 
починалося

Звичайні люди, які, як і більшість 
бориспільців, щоденно їздили на 
роботу до столиці, вирішили влас-
норуч виростити ранню редиску та 
зелень на своїй прибудинковій те-
риторії. Із підручних матеріалів та 
плівки самотужки облаштували не-
велику теплицю. Обсяги першого 
врожаю були неочікуваними, ви-
стачило навіть на продаж. Тож усі 
затрати повністю окупилися.

Наступного року сім’я вирішила 
вдосконалити бізнес, придбавши 
сучасну полікарбонатну теплицю 
більшої площі. Тут працювати до-
велося більше, тому роботу у сто-
лиці довелося полишити. 

«Праця на землі — задоволення. 
Трудимось пліч о пліч, заробляємо 
не менше, ніж в офісі,» — ділиться 
подружжя. 

Змінена стратегія, 
доходи зростають

Сьогодні  площа теплиці — 40 кв. 
м, її зведення обійшлося у 30 тис. 
грн, діляться підприємці. Для обі-
гріву приміщення початківці купи-
ли булер’ян (металева жарова кон-
струкція, що використовується для 
опалення побутових приміщень). Цієї 
весни у планах подружжя добудова 
ще двох теплиць. Вікторія, як справ-
жня жінка, вирішила професійно за-
йнятися вирощуванням квітів. Нара-
зі у неї близько 10 тисяч паростків.

— Квіти — це радість. До того ж, 
на них можна заробити більше, ніж 
на зелені. Хоча і роботи більше, — ді-
литься хазяйка теплиці, — зараз тут 
ростуть вербена, віола, сурфінія, га-
занія, лобелія, бегонія, пеларгонія, 
чорнобривці та навіть мадагаскар-
ська рослина катарантус, яка витри-
мує до + 40 градусів у затінку. Клопо-
ти біля квітів стартували у січні. Насін-
ня замовляли через Інтернет у реко-
мендованих знайомими магазинах 
Голландії та Америки поштучно, то-
му, за словами Вікторії,  берегли його, 
мов зіницю ока. Спочатку пророщу-
вали у будинку у спеціальному гроу-
боксі — це поєднання вентиляційних 
систем та ультрафіолетового освіт-
лення, яке необхідне для фотосинте-
зу рослин у закритих приміщеннях. 

Уже із середини лютого рослини 
пересадили в теплицю у контей-
нери для розсади. Тут клопоту до-
далося більше, адже і приміщення 
опалювати треба, і квіти поливати. 

— Такі маленькі рослини потре-
бують крапельного поливу. Його 

ще не облаштували. Тому доводить-
ся поливати кожну квіточку майже 
ювелірно, ще й воду підігрівати.  До 
того ж, для кожного виду квітів по-
трібен особливий ґрунт, одні лю-
блять підвищену кислотність, інші 
— меншу рихлість землі. Окремі ви-
ди рослин ще й до температури ви-
багливі, — говорить Віка.

Окремі види квітів починають 
цвісти, і в теплиці відчувається 
справжня весна. Проте до сезо-
ну торгівлі цими квітами ще зара-
но, тому утримувати їх від цвітін-
ня доводиться силоміць. Для цього 
у теплиці підтримують мінімальну 
температуру: близько 160 С — так 
ґрунт не перегрівається і рослинка 
чекає потепління. Наразі, каже Ві-
ка,  кожну із 10 тисяч рослин треба 
пересадити у більший вазон, поли-
вати і доглядати.

Ризики 
Окрім затрат на встановлення 

теплиці, необхідно подбати і про її 

обігрів та опалювальний матеріал. 
Можна встановити газове чи елек-
тричне опалення, твердопалив-
ний котел. Якщо теплиця невели-
ких розмірів, повітря в ній можна 
зігріти буржуйкою чи булер’яном. 

Окрім того, у теплиці потрібно 
подбати про ґрунт. У магазинах ці-
на на землю хорошої якості стар-
тує від 230 грн за 80-літровий мі-
шок. Однак навіть до найдорож-
чого ґрунту знадобляться добрива. 

Ризик купити неякісне насіння 
також великий. Затрати ж на хо-
роше насіння, яке має понад 90% 
схожості, високі. Тож слід розрахо-
вувати на 10% втрати. Відомо, що 
після проростання кожна рослина 
знаходиться в групі ризику захво-
ріти, можливо і загинути — треба 
розумітися на хворобах рослин та 
різновидах паразитів, які атакують 
теплиці.

Просто продати вирощену рос-
лину замало — її треба прода-
ти вигідно. «Минулого року одна 
квітка петунії на бориспільському 

ринку коштувала 12 грн. Які ціни 
будуть цього року, сказати важко, 
адже зросла собівартість бензину, 
електроенергії, води,  дров. Логіч-
но, що ціни на квіти мають збіль-
шитись, але чи купуватимуть їх?» 
— не полишаючи роботи, розду-
мує Костянтин.

Та квіткові підприємці не збира-
ються кидати розпочату справу, усі 
здобутки планують вкласти у по-
дальший розвиток бізнесу. І запев-
няють, що усі тонкощі  тепличної 
справи здобували у процесі робо-
ти. Як кажуть, вчилися на власних 
помилках. Однак ні про що не жал-
кують і сміливо йдуть вперед. 

«Але коли йдеться про роботу, 
де ти сам собі хазяїн — перемагає 
винахідливість та підприємницька 
жилка. Ризикнувши, можна втра-
тити накопичене. А можна старан-
но працювати, вивчати нові гори-
зонти і, окрім доходів, отримувати 
ще й задоволення від принесено-
го людям щастя», — підсумовують 
підприємці.

 Сьогодні у скрутний час 
українцям вижити нелегко. 
Тому кожен намагається 
додати до зарплатні хоча 
б якусь копійчину. Дружна 
сім’я бориспільців Вікторії 
та Костянтина вже не пер-
ший рік поспіль заробляє 
на власній теплиці. Які при-
бутки та чи вартий дохід 
витраченого часу, «Вісті» 
дізнавалися у власників до-
машнього бізнесу.

• Ультрафіолетове освітлення потрібне для повно-
го фотосинтезу рослин. А отже для нормальної їхньої 
вегетації.

• До сезону торгівлі квітами ще зарано, тому утримувати їх від цвітіння доводиться 
силоміць. У теплиці підтримують мінімальну температуру: близько 160 С — так ґрунт не 
перегрівається і рослинка чекає потепління. 

• Зараз, каже Віка,  кожну із 10 тисяч рослин треба пересадити у більший вазон, поли-
вати і доглядати.
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Городник
 ДОГЛЯД ЗА РОЗСАДОЮ

ОВОЧЕВИЙ УРОЖАЙ
 Для овочів потрібен різний час для зростання, тому на-

сіння кожного висівають у різний період. Але, зазвичай, це 
відбувається в лютому — березні. Наприклад, помідори  
висівають у другій половині або наприкінці лютого, перець 
— у першій половині лютого, капусту, огірки — наприкін-
ці березня. Ви зробили саме так, розсада гарно зійшла і 
росте, але на вулиці все ще холодно і овочі не висадиш у 
неопалювану теплицю. Що ж робити, щоб розсада не пере-
росла, і чому це так важливо?

Уникаємо переростання
Переросла розсада має погано розвинену кореневу систему, що ро-

бить рослину вразливою для багатьох хвороб. Звичайно, годі очікува-
ти від кволого овоча ранній і багатий урожай. Однак є кілька кроків, які 
допоможуть підсилити паросток.

• Перший — це пікірування, його можна проводити кілька разів. Цю про-
цедуру здійснюють, коли паростки мають хоча б 2 маленьких листочки. 
Рослини поливають, а через кілька годин викопують, дуже розрослі корін-
ці обрізують приблизно на 1/3 (саме це сповільнить ріст пагона) і висад-
жують у більшу ємність. Через кілька тижнів пересадку можна повторити.

• Наступним кроком може стати зменшення поливу. Після цього єм-
ності із розсадою ставлять у більш прохолодне місце.

• Брак освітлення може призвести до того, що розсада витягується. 
Тому варто подовжити період освітлення рослин. Тривалість штучно-
го освітлення має становити 19-20 год. на добу. Городники зі стажем 
прикріплюють до відкосів вікон листки фольги, і сонячне світло, відби-
ваючись від них, буде інтенсивніше освітлювати розсаду. Однак краще 
доосвітлювати свої хатні грядки за допомогою  ламп денного світла. Їх 
розташовують на відстані 20 см від рослин. По мірі того, як розсада ро-
стиме вгору, лампи слід піднімати на достатню висоту.

ПОМІДОРИ
Томати витягуються, якщо їм не вистачає світла. Якщо розсада сто-

їть біля північного вікна, її потрібно доосвітлювати.  Пікірування роз-
сади помідорів — це найкращий спосіб від витягування рослини. У 
більшій ємності з’явиться рівномірне освітлення пагонів, і вони при-
пинять свій бурхливий ріст. Якщо після пікірування розсаду ще зара-
но висаджувати у теплиці, то варто регулярно обрізувати 1—2 нижні 
листки. Ця процедура затримає ріст помідорів на 10 днів. Однак сте-
бло потовщає і зміцніє. Ще один спосіб призупинення росту томатів 
полягає у зменшенні поливу. Відповідно хатні грядки переносять у 
прохолодніше приміщення чи зменшують температуру на місці. Це 
сприятиме зміцненню кореневої системи і стебла. Через тиждень тем-
пературу можна збільшити. Таке чергування загартує рослини і зро-
бить їх стійкішими до хвороб.

Хвороби розсади
Розсада, вирощена у кімнаті, 

особливо коли вона перерос-
ла, а значить виснажена і осла-
блена,  хворіє частіше. Це за-
лежить від багатьох факторів.

Неправильне живлення
Від надлишку чи нестачі по-

живних речовин у грунті рос-
лини хворіють. Щоб визначити, 
чого не вистачає розсаді чи за-
надто багато для неї, зверніть 
увагу на наступні ознаки:

Деформоване листя, за-
гнивання коренів  — дефіцит 
кальцію. Листочки стають 
зморшкуватими — в грунті 
надлишок калію. Листя жов-
тіє, а прожилки залишають-
ся зеленими — занадто бага-
то марганцевокислого калію, 
через це виникає дефіцит за-
ліза. Листя втрачає пружність 
— дефіцит міді чи через від-
сутність хлору відбувається 
зневоднення рослини.

Чорна ніжка 

Ця хвороба найчастіше вра-
жає помідори, перець, огірки. 
Її збудник знаходиться у грунті, 
який через частий полив і те-
пло вражає нижню частину сте-
бла рослини. Хворе місце стає 
тонким, саджанець падає, ніби 
підкошений, і гине. Щоб цього 
не сталося, перед посівом грунт 
потрібно обробити мідним ку-
поросом. Коли розсада зійде, 
раз на два тижні поливати рос-
лини протигрибковим засо-
бом. Не давати застоюватися 
воді, розпушувати грунт, поси-
пати його зверху деревним по-
пелом. Обов’язково вчасно пікі-
рувати овочеві рослини. 

Фітофтороз
Захворювання рослин на 

фітофтороз теж завдає клопо-
ту. Хвороба може передавати-
ся через повітря, воду, грунт. 
На стеблі з’являються смужки, 
на листі — темні плями зі світ-
лою облямівкою. Хворі росли-
ни потрібно знищити, а розса-
ду для профілактики обпри-
скати бордоською рідиною чи 
іншими спеціальними препа-
ратами. Варто також зменши-
ти полив і прорідити посіви.

ПЕРЕЦЬ
 Якщо перерослий перець зростає в маленькій ємності, то можна 

пересадити (пікірувати без прищипування кореня) у більшу. Робити це 
потрібно дуже обережно, адже рослині не до вподоби подібні маніпу-
ляції. Якщо стебла вже досить розвинені, перець обережно перевалю-
ють у більшу ємність. Щоб відійти від стресової ситуації, яка призупи-
няє ріст, потрібен приблизно тиждень, а цього якраз вистачить до ви-
садки у теплицю.

ОГІРКИ
Стебло огірків витягується до появи справжніх листочків. Щоб при-

гальмувати рослину, можна згорнути пагін уздовж краю ємності, по-
тім присипати грунтом до сім'ядольних листочків і полити. Через 5-7 
днів огірок вкорениться. Таким чином рослина стане сильнішою.  Як-
що розсада огірків переросла до моменту висадки у грунт і на ній з'я-
вилася вже четверта пара справжніх листків, то при посадці потрібно 
видалити нижнє листя і засипати усе голе стебло. 

КАПУСТА
Нормально, якщо  розсада капусти має 4-5 справжніх листочки і сте-

бло висотою близько 15 сантиметрів (якщо це рання), до 20 см —  се-
редня та пізня. Якщо вона більшого розміру, потрібно обірвати два 
нижніх листки і стебло  засипати ґрунтом. Розсаду краще висадити в 
укриття тунельного типу і по можливості додатково вкрити другим 
шаром плівки.
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ОВНИ. Можете зіштовх-
нутися з труднощами та 
перешкодами. Не підда-

вайтесь емоціям, думайте чітко, 
спілкуйтесь спокійно, шукайте 
різні варіанти.

ТЕЛЬЦІ. Вдалий час, 
щоб зайнятися пробле-
мами, які турбували вас 

останнім часом і до яких не дохо-
дили руки. Не розповідайте поки 
що про свої плани. 

БЛИЗНЯТА. Не намагай-
теся робити все швидко 
й вирішувати одним ма-

хом. Відпустіть ситуацію, і все ста-
не на місця саме так, як вам треба. 

РАКИ. Настав час, коли 
варто поміняти щось у 
собі. Прислухайтеся до 

інтуїції та постарайтесь зрозумі-
ти, у якому напрямку хочете ру-
хатись далі. 

ЛЕВИ. Ваші чарівність 
та дипломатія, а також 
вміння сконцентрувати-

ся на головній меті — саме те, 
що треба для успіху на роботі й 
у стосунках. 

ДІВИ. Спробуйте обійти-
ся власним розумом, мен-
ше зважайте на закиди 

начальства та погляди колег. У ви-
хідні сміливо реалізуйте ваш задум.

ТЕРЕЗИ. Присвятіть 
цей тиждень продуктив-
ній праці. Зайнятість на 

роботі вбереже від необдума-
них вчинків. Вихідні проведіть у 
родинному колі.

СКОРПІОНИ. Терпін-
ня та праця — ось що 
вам потрібно цього тиж-

ня. Завдяки гарному настрою ви 
граючись впораєтеся з усіма 
справами та завданнями.

СТРІЛЬЦІ. Якщо у вас 
не все буде виходити, не 
зневіряйтеся, займіться 

чимось іншим, а болюча пробле-
ма поступово вирішиться сама. 

КОЗОРОГИ. Будьте на-
полегливі й активні у ді-
ловому спілкуванні. До-

помога близьких додасть пози-
тивних емоцій. Вихідні — для 
прогулянок з коханими.

ВОДОЛІЇ. Більше слухай-
те та менше говоріть. Це 
допоможе уникнути кон-

фліктів на роботі. У неділю дозволь-
те собі повноцінний відпочинок.

РИБИ. Цього тижня ру-
ки так і чесатимуться, 
щоб зайнятися вирішен-

ням чужих проблем. У вихідні ви 
й ваше близьке оточення будете 
надто емоційні.

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 26 БЕРЕЗНЯ — 1 КВІТНЯ

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ
ОПЕРАТОРИ-
ПІСТОЛЕТЧИКИ

Тел.: (067) 659-73-93, Роман.

Необхідні працівники для роботи
на газово-бензиновій АЗС


