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ДЕРЖПРОГРАМА 
«ДОСТУПНІ ЛІКИ»

«РОШЕН»-БОРИСПІЛЬ:

ЗВІТ МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ 
БОРИСПОЛЯ

ВІКТОРІЯ 
МАНОЛЄ: 
ПРО МІСЬКИЙ ТЕАТР 

І СМАКИ ГЛЯДАЧА

АДРЕСИ АПТЕК 
МІСТА І РАЙОНУ

ЗАРПЛАТА ВІД 12 тис. грн

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 
МІСТА ЗА 2017 РІК

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

АНАТОЛІЙ ФЕДОРЧУК
ПЕРЕМІГ У НОМІНАЦІЇ 

«МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
РОКУ-2017» 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ»

• Підтримати переможця 24 березня під час урочистої 
церемонії нагородження у Національній опері України 
приїхали рідні та колеги.

• Мер наголосив, що це визнання є результатом 
спільної роботи його заступників, структурних 
підрозділів міської ради, депутатського корпусу, 
а також усієї місцевої громади.

• Анатолій Соловйович переконаний, що ця 
перемога сприяє популяризації Борисполя на 
всеукраїнському рівні.
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• Анатолій Федорчук з дружиною Наталією на червоному килимі.
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 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

 РЕВОЛЮЦІЙНИЙ СИМВОЛІЗМ

НОВА АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: вул. Київський Шлях, 69а, (КРК «Бархат»)

• Свободівець Ігор Петренко.

НАПРУЖЕНА СЕСІЯ

Ірина КОСТЕНКО

Претензії до 
Держгеокадастру

Початок роботи 40 сесії Бори-
спільської міської ради, 27 берез-
ня, традиційно затягнувся. Уже не 
дивує, що засідання має розпочи-
натися о 10 ранку, а перші питання 
порядку денного  розглядають не 
раніше 12 години. До цього гово-
рять про наболіле.

Одним із таких питань є робота 
Бориспільського Держгеокадастру, 
який блокує навіть питання міської 
ради. До вирішення проблеми ви-
рішили долучити правоохоронців. 
Також, йшлося, є борги установи пе-
ред орендодавцем, механізм пога-
шення невідомий. Бориспільський 
міський голова Анатолій Федорчук, 
підсумовуючи, зазначив, що досяг-
нуто порозуміння із районною вла-
дою щодо переселення Держгео-
кадастру в інше приміщення. Звер-
нення до правоохоронних органів 
щодо роботи установи та вирішен-
ня проблеми заборгованості за ко-
муналку — то окремі питання, але 
залишити місто без Держгеокада-
стру ніхто не дозволить. 

Програма підтримки 
пенсіонерів

За пропозицією депутата Воло-
димира Нагорного уже вдруге бу-
ло внесено до порядку денного 
питання: «Про звернення до де-
путатів Київської обласної ради 
та Київської облдержадміністра-
ції щодо необхідності розроблен-
ня комплексної програми під-
тримки пенсіонерів і її складової 
— адресної допомоги пенсіоне-

рам у вигляді щомісячної загаль-
нодержавної програми виплати 
у розмірі 1000 гривень.» Допові-
дач запевняв, що така програма 
має стати  основою загальнодер-
жавної програми, яка  фінансува-
тиметься не із міського бюдже-
ту. Заради цього питання на се-
сію із плакатами прийшла група 
підтримки. Питання називали по-
літичним, але воно набрало до-
статню кількість голосів. 

Бюджет 
підкоригували

Змін до бюджету міста Бориспо-
ля було небагато. 

•199 тис. грн виділили на про-
довження ремонту приміщення 
на вул. Київський Шлях, 24 (стомат-
поліклініка), де буде розташовано 
амбулаторію первинної медико-са-
нітарної допомоги.

• Затвердили передачу Бори-
спільській ЦРЛ субвенції на на-
ступні три місяці (до того часу, ко-
ли у місті офіційно має запрацюва-
ти первинна ланка).

• Виділили 2,5 млн грн КП «Бо-
риспільводоканал» на погашення 
кредиту Світовому Банку. До речі, 
Анатолій Федорчук повідомив, що 
Мінфін України дозволив погаси-
ти кредит достроково, але зараз 
Бориспіль не має такої фінансової 
можливості. 

• 170 тис. грн піде на купівлю для 
КП «Бориспільводоканал» установ-
ки для повірки лічильників без їх-
нього демонтажу.  

Чи встигає Бориспіль 
за реформою?

Депутат Ілля Луців акцентував 
увагу, що ремонт у приміщеннях, 
де мають розмістити амбулаторії 
первинної медико-санітарної до-
помоги, просувається повільно. 
Так, у приміщенні стоматполіклі-
ніки результатів оновлення не по-
мітно, а на Лютневій, 12 амбулато-
рію ремонтувати ще не розпочи-
нали. На що отримав відповідь: 
по Лютневій, 12 проект капіталь-
ного ремонту практично готовий, 
і його днями передаватимуть на 
експертизу. А на вул. Київський 
Шлях, 24 роботи проводяться, а 
понад 190 тис. грн на місяць з бю-
джету виділити не мають права; 
400 тис. грн, виділених з початку 

 Спірними на засідан-
ні Бориспільської міської 
ради були питання роз-
будови первинної ланки 
медицини, перерозподі-
лу повноважень між депу-
татськими комісіями, зем-
лі та її продажу і ситуації 
з  Держгеокадастром. Зо-
нінг до порядку денного 
не включався.

Ольга ІВАНОВА

На флагштоках біля приміщен-
ня виконкому Бориспільської 
міської ради 28 березня піднято 
червоно-чорний прапор. Тепер 
він майоріє поряд із стягами Бо-
рисполя та ЄС.

Підняти революційний прапор 
ОУН(р), який ще називають Банде-
рівським чи прапором УПА, в по-
лудень у середу зібралося трохи 
більше десятка місцевих. Серед 

них: заступник міського голови 
Людмила Пасенко, секретар міськ-
ради Ярослав Годунок, депутати 
Валерій Мартишко, Ігор Петренко 
та Олег Верес. У останній момент 
були запрошені представники міс-
цевих ЗМІ. Особливої урочисто-
сті не вийшло, присутні наголоси-
ли, що червоно-чорний стяг — це 
символ боротьби за Незалежність 
України, починаючи від козацьких 
часів і до сьогодні. 

«Коли крапля крові впаде на 
синьо-жовтий стяг, то він стає 

червоно-чорним. Чорний колір 
стягу символізує українську зем-
лю, а червоний — кров борців 
за свободу», —  нагадав Годунок 
символізм суто українських ре-
волюційних кольорів. Пафосні 
промови не звучали, однак на-
стрій переважав оптимістичний 
і дружній, незважаючи на те, що 
присутні належать до різних по-
літсил. Скромне зібрання друж-
но і швидко підняло стяг, потім 
було колективне фото, і всі мир-
но розійшлися.

ЧЕРВОНО-ЧОРНИЙ СТЯГ ПОРЯД ІЗ ДЕРЖАВНИМ

Депутат Ігор Шалімов вніс про-
позицію включити до порядку 
денного питання «Щодо утворен-
ня тимчасової контрольної комісії 
місцевої ради з питань погодження 
виконавців робіт, послуг та поста-
чальників товарів, які виконують-
ся за рахунок бюджетних коштів» 
за підписом 13 депутатів.

Ігор Володимирович аргументо-
вано пояснив позицію фракції «Наш 
край», яка була ініціатором питання. 
А саме: «Кілька місяців тому я звер-
тав увагу на проблему розподілу 
бюджетних коштів між виконавця-
ми робіт. 27 березня 2017 року де-

путати надали повноваження бю-
джетній комісії не лише займатися 
виділенням коштів на виконання 
робіт, але й розподіляти роботи між 
підрядниками. Міська рада голосує 
за бюджет, який подає бюджетна ко-
місія. Потім бюджетна комісія роз-
поділяє виділені кошти між вико-
навцями робіт. На мою думку, це є 
конфлікт інтересів. Оскільки ми бу-
дуємо демократичне суспільство, 
то пропозиція: створити тимчасову 
комісію, яка займатиметься винят-
ково розподілом підрядів на робо-
ти, які виконуватимуться за бюджет-
ні кошти.

Ось коротка статистика.  У січні 
ми проголосували за бюджет. 117 
млн грн було на виконання робіт, 
у тому числі дороги, утримання бу-
динків, тощо, і 16 мільйонів — на 
послуги (проектно-кошторисні до-
кументації, експертизи…). За дани-
ми, які у мене були, на 26 березня 
розподілено та укладено договорів 
із 117 млн грн на 27 млн, а по послу-
гах — усього на 202 тисячі, що скла-
дає 1,6%. У  результаті є труднощі 
встигнути виконати роботи в сезон. 
Бо поки виконавець після прийнят-
тя рішення комісією отримає змогу 
розпочати роботи, минає від двох 
до трьох тижнів. Ми пропонуємо 
створити незалежну демократичну 

тимчасову депутатську комісію, ку-
ди з правом дорадчого голосу увій-
дуть представники виконкому — бо 
зараз бюджетні кошти між виконав-
цями робіт розподіляють депутати, 
а відповідальність за якість робіт 
несе розпорядник коштів.

Фракція «Наш край», як найчи-
сельніша, не претендує на більше 
представництво у комісії. До скла-
ду комісії повинні увійти по одно-
му депутату з кожної фракції, а від 
виконавчого комітету — голов-
ні розпорядники коштів: перший 
заступник міського голови Мико-
ла Корнійчук та заступник місько-
го голови Людмила Ковальова», — 
наголосив Ігор Шалімов.

Палкі промови на захист робо-
ти бюджетної комісії, яку, начебто, 
несправедливо звинуватили у без-
діяльності, звучали і перед внесен-
ням питання до порядку денного. 
З боку виконавчого комітету були 
свої претензії щодо вибору вико-
навців робіт. У підсумку депутати 
розібралися в суті питання, і воно 
було підтримано більшістю голо-
сів. Новостворену комісію очолив 
Ігор Петренко, голова фракції «Сво-
бода», який на початку сесії оголо-
сив, що виходить із бюджетної ко-
місії, оскільки його співпраця з ко-
легами не склалася. 

ОБГОВОРЮВАЛИ РОБОТУ БЮДЖЕТНОЇ КОМІСІЇ

року, освоєні. Цією сесією нада-
но черговий транш. 

Міський голова запевнив, що у 
Борисполя немає іншого вибору, 
ніж завершити ремонтні роботи 
до липня цього року у амбулато-
ріях сімейної медицини.

«Рошен» з орендою
Щоб «Бісквітний комплекс «Ро-

шен» орендував землю під своє 
виробництво не через Бориспіль-
ський комунгосп, а напряму у міста, 
уже розглядалося на сесії у люто-
му. Цього разу рішення було при-
йнято. Наступним кроком має ста-
ти проведення експертно-грошо-
вої оцінки земельних ділянок, на 
яких розташовані об’єкти незавер-
шеного будівництва підприємства. 
Депутати наголошували, що поспі-
шати із продажем землі не варто, 
бо офіційної відповіді на звернен-

ня щодо перегляду суми пайової 
участі місто не отримало. Анатолій 
Федорчук повідомив, що у недав-
ній розмові із гендиректором «Ро-
шен» паном Москаленком останній 
підтвердив, що готовий до перегля-
ду пайової участі і просить у Бори-
споля дозволу провести експерт-

но-грошову оцінку. Депутати пере-
конані: питання викупу землі — це 
єдиний важіль впливу на підприєм-
ство, тому міркують, продати землю 
зараз чи чекати вищих цін. Обранці 
хочуть кошти від «Рошен» викори-
стати на будівництво нового кор-
пусу Бориспільської ЦРЛ. 

Ігор ШАЛІМОВ, депутат 
Бориспільської міської ради,
лідер фракції «Наш край».

РЕЗОНАНСНЕ ПИТАННЯ



3№12 (921), 30 березня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»Подробиці

 УЖЕ ПО-НОВОМУ  КАДРОВА РОТАЦІЯ

 КОМУНАЛКА

ТЕЛЕФОНИ: журналістський відділ: (067) 353-61-17, рекламний відділ: 067-238-88-58

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Екскурсію провів директор ТОВ 
«Бісквітний комплекс «Рошен» Кос-
тянтин Півень, після чого було вла-
штовано прес-конференцію — на 
питання відповідали президент ко-
ндитерської корпорації «Рошен» В’я-
чеслав Москалевський та директор 
фабрики. Екскурсанти змогли оціни-
ти сучасне будівництво і обладнання 
масштабного підприємства.

Питання води.  За словами ди-
ректора, підприємство має свої 
очисні споруди — це виглядає як 
два величезні резервуари. «Після 
очищення вода буде більш якісна, 
ніж та, що тече у нас вдома з кра-
ну», і повторно у виробництві вона 
не буде використовуватися згідно 
із санітарними нормами. 

У одному резервуарі вода від-
стоюється, в іншому — працюють 
бактерії. Оскільки виробництво 
не хімічне, то головне завдання 
— прибрати перед скидом з во-
ди домішки — осад буде вивози-
тися на спецполігон відповідною 
компанією, але великої кількості 
осаду не буде — одна машина на 
кілька років», — говорили керів-
ники виробництва.

Вартість і потужності. Як пові-
домлялося, вартість будівництва 
комплексу — 1 млрд 200 млн грн 
+ 300 млн грн витрачено на облад-
нання. У червні має розпочатися 
монтаж обладнання, наступного 
року планується запуск ще двох 
ліній. Спочатку фабрика виробля-
тиме крекер. Точніше, багато кре-
керу. Фабрику збудовано із запа-
сом і так, щоб підприємство могло 
оперативно реагувати на потре-
би ринку. Наразі кількість техно-
логій та персоналу буде зростати 
поступово. Підприємство має свою 
електропідстанцію та гозові котли, 
саме виробництво його керівники 
називають екологічним.

За словами президента конди-
терської корпорації, років за чо-
тири комплекс має вийти на пов-
ну потужність і виробляти все, що 
пов'язано з борошном.

 Всередині корпорації ролі роз-
поділено наступним чином — тор-

ти залишаються візитівкою київської 
фабрики, шоколад виготовляють на 
фабриці у Вінниці, а Кременчук від-
повідає за карамель, «Рошен» у Бо-
рисполі — це виробництво борош-
на та виробів з нього. Новозбудо-
вана фабрика зареєстровна в Бо-
рисполі, податки сплачуватиме до 
місцевого бюджету. За підрахунка-
ми очільників підприємства, при фо-
нді заробітної плати 16—20 млн грн, 
ПДФО складе понад 4 млн. 

Зарплати. Щодо зарплат В’ячес-
лав Москалевський заявив, що во-
ни будуть одними з найвищих у мі-
сті у секторі виробництва, «може, на-
віть вищими, ніж в аеропорту», і наз-
вав конкретні суми «чистими» або ж 
«на руки» — майстер отримуватиме 
30—32 тис. грн, старший оператор 
— 25—28, пакувальник — від 12—15 
тис. грн. Набір персоналу на роботу 
мрії розпочнеться влітку — перши-
ми знадобляться  монтажники облад-
нання. Восени із запуском крекерно-
го виробництва розпочнеться й нав-
чання персоналу. 

Хочуть землі. Комплекс збудо-
вано на п'яти ділянках у суборен-
ді. За словами В’ячеслава Моска-
левського, бажання «Рошен» при-
дбати землю є цілком зрозумілим, 
адже вартість землі є значно мен-
шою за вартість збудованого на ній 
— 50 чи 60 млн грн порівняно з 1,2 
млрд: «Нам це необхідно для того, 
щоб бути впевненими у завтраш-
ньому дні». Чи дозволять? 

Склад «Рошену» розташовано в 
Яготині. Бісквітний комплекс роз-
міщено компактно поряд з окруж-
ною трасою. Костянтин Півень під-
сумував: «Завдяки цьому робота 
підприємства буде непомітною 
для міста — помітними будуть ли-
ше податки». Вирішення питання 
щодо купівлі землі «Рошеном» — 
у руках міських депутатів.

«РОШЕН»-БОРИСПІЛЬ: 
ЗАРПЛАТА ВІД 12 ТИС. ГРН

 26 березня для пред-
ставників місцевої влади, 
ЗМІ та активістів було вла-
штовано екскурсію на но-
вий бісквітний комплекс 
«Рошен», будівництво яко-
го завершується на терито-
рія Борисполя. Для бажа-
ючих був трансфер двома 
автобусами «Мерседес» 
від Європейської площі. І 
організація, і виробництво 
— усе  по-європейськи.

У МІСТІ НОВИЙ 
АРХІТЕКТОР

Тетяна ХОДЧЕНКО

Пройшовши конкурсний від-
бір на посаду, яка тривалий час 
була вакантною, новим архітек-
тором міста став Ігор Крикли-
вець — колишній заступник 
міського голови Кременчука. 

Міський голова Борисполя 
Анатолій Федорчук представив 
нового архітектора 26 березня на 
плановій нараді. 

«Маю за велику честь працю-
вати в такій чудовій команді. Прі-
оритетом своєї діяльності вважаю 
розвиток та процвітання Бори-
споля,» — наголосив новообра-
ний архітектор міста.

Ігор Іванович Крикливець 
тривалий час був правою рукою 
міського голови Кременчука, що 
в Полтавській області. Новопри-
значений посадовець свого ча-
су також обіймав посаду керів-
ника управління архітектури, 
будівництва та землекористу-
вання Деснянського району мі-
ста Києва, розробляв генераль-
ні плани забудови Кременчука 
та Борисполя.

ОСТАННІЙ 
ТИЖДЕНЬ 
ПОДАЧІ 
ТЕПЛА 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Останній тиждень берез-
ня, швидше за все, стане ос-
таннім тижнем опалюваль-
ного сезону 2017—2018. Як 
не старалася бориспільська 
влада відкласти цей термін 
хоча б на кілька тижнів, та  її  
урядовці не почули. 

Уже на ці вихідні, із 31 бе-
резня на 1 квітня, у Бориспо-
лі та усіх інших містах України 
має завершитись подача те-
пла до помешкань громадян 
та громадських установ — це 
на два тижні раніше, ніж зазви-
чай — опалювальний сезон 
мав би закінчитися 15 квітня. 

«Ми писали звернення до 
Уряду із проханням перегля-
нути рішення про відключен-
ня теплопостачання, проте 
відповіді на нього досі так і не 
отримали, — розповідає Ми-
кола Корнійчук,  перший за-
ступник міського голови Бо-
рисполя, — головною умовою 
припинення опалювального 
сезону є середньодобова тем-
пература повітря +8 градусів 
протягом п’яти днів поспіль».

Синоптики ж поки не обіця-
ють різкого потепління. Бори-
спільці сподіваються на елек-
трообігрівачі. Чи стане відклю-
чення тепла причиною аварій 
місцевих електромереж, тепер 
залежатиме лише від настрою 
весняної погоди.

• Костянтин Півень — директор ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» проводить екскурсію.

• На підпрємстві обіцяють найвищі зарплати у виробничому сек-
торі Бориспільщини, набір персоналу розпочнеться влітку.
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 УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ

 КОНСТРУКТИВНА РОЗМОВА

 Є ІДЕЯ

 ЛОТЕРЕЇ НЕ БУДЕ

Глава держави наголосив, що 
рівно 4 роки тому в березневі дні 
народилося легендарне військо-
ве формування, бійці якого перши-
ми стали на захист територіальної 
цілісності і недоторканності дер-
жави. «Ви першими дали відсіч ро-

сійській агресії проти України. Ви 
першими підставили братерське 
плече Збройним силам України, які 
тоді лише почали відроджуватися», 
— наголосив Петро Порошенко на 
урочистому заході з нагоди відзна-
чення 4-ї річниці НГУ.

Він зауважив, що зараз змінюєть-
ся формат операції з повернення 
контролю над захопленими тери-
торіями відповідно до Закону що-
до реінтеграції Донбасу — повер-
нення окупованої Росією частини 
Донбасу до складу України. «У цих 
умовах роль Національної гвар-
дії у визволенні Донбасу залиша-
тиметься незмінно важливою», — 
підкреслив Глава держави. 

За його словами, 182 військовос-
лужбовці посмертно нагородже-
ні державними нагородами. Троє 
з них: генерал-майор Сергій Куль-
чицький, лейтенант Богдан Зава-

да та солдат Євген Тельнов — удо-
стоєні вищої державної нагороди 
України — високого звання Герой 
України. 

З нагоди 4-ї річниці створення На-
ціональної гвардії України Президент 
Петро Порошенко підписав Указ про 
присвоєння 8-му полку оперативно-
го призначення Національної гвардії 
України імені Івана Богуна та Указ про 
присвоєння 18-му полку оперативно-
го призначення Національної гвардії 
України імені Дмитра Вишневецько-
го. Президент урочисто вручив пра-
пори частин командирам відповід-
них полків. 

Президент також вручив нацгвар-
дійцям державні нагороди за особи-
сту мужність, виявлену у захисті дер-
жавного суверенітету та територі-
альної цілісності України, зразкове 
виконання військового обов’язку та 
високий професіоналізм.

Долучилися до урочистих за-
ходів Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман, Міністр внутрішніх справ 
України Арсен Аваков, голова Адмі-
ністрації Президента України Ігор 
Райнін, командувач Національної 
гвардії України генерал-полков-
ник  Юрій Аллеров, секретар РНБО 
України Олександр Турчинов.

Присутні вшанували хвилиною 
мовчання пам’ять тих, хто віддав 
життя за Україну.

Після урочистої частини Главі 
держави продемонстрували прак-
тичні заняття нацгвардійців у тре-
нувальному центрі.

Інформація офіційного веб-пор-
талу Бориспільської райдержад-
міністрації http://raybori.gov.ua та 
офіційного інтернет-представни-
цтва Президента України http://
www.president.gov.ua/.

ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПРИВІТАВ 
НАЦГВАРДІЙЦІВ У СЕЛІ СТАРОМУ 

 26 березня Президент 
України Петро Порошен-
ко відвідав Міжнародний 
міжвідомчий багатопро-
фільний центр підготов-
ки підрозділів Національ-
ної гвардії України в с. Старе 
Київської області та приві-
тав особовий склад НГУ з 
професійним святом.

КИЇВРАДА ХОЧЕ 
ПРИЄДНАТИ 
МІСТА-СУПУТНИКИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Про плани столичної влади 
щодо об’єднання Києва та при-
леглих до нього міст у  асоціацію 
«Київська агломерація» загово-
рили на понеділковій апаратній 
нараді у Борисполі 26 березня. 

Відомо, що депутати Київради 
у грудні 2017 року узгодили про-
ект рішення створення асоціації. 
За позитивний приклад було взя-
то столицю Франції — Париж. Там 
в агломерацію об’єднано 131 до-
вколишнє місто, де проживає 7,5 
млн французів. Відповідний про-
ект рішення Київради передбачає 
звернення до місцевих рад поруч 
розміщених населених пунктів 
про створення «Київської агломе-
рації». Такими пунктами мають ста-
ти Бориспіль, Буча, Бровари, Бо-
ярка, Вишневе, Вишгород, Ірпінь, 
Глеваха, Гостомель, Обухів, Кали-
нівка (Васильківського та Бровар-
ського районів), Чабани, Коцюбин-
ське та інші прилеглі міста.    

Ініціатори наголошують, що при 
правильному підході до об’єднан-
ня в агломерації з’явиться шанс 
примножити місцевий ВВП та по-
кращити соціально-економічний 
розвиток регіону. Однак є побою-
вання, що у планах столичної вла-
ди може бути підступний хід, ко-
ли головним органом правління 
агломерації буде міський голова 
Києва, а міста-супутники лишаться 
без права голосу і вибору.  Чи змо-
же Київська агломерація розвива-
тися так, як Паризька — це поста-
вив під сумнів і міський голова Бо-
рисполя Анатолій Федорчук. 

У вівторок, 27 березня, за 
сприяння голови Бориспільської 
РДА Олександра Туренка відбу-
лося засідання громадського ко-
мітету з моніторингу екологіч-
них проблем Київської області.

Мета заходу: визначення шляхів 
поетапного розв’язання екологіч-
них проблем Бориспільщини на 
засадах сталого розвитку. Насам-
перед йшлося про перспективи 
поліпшення стану довкілля на те-
риторії Глибоцької та Гнідинської 
сільських рад. 

Участь у громадському обгово-
ренні взяли голова Громадського 
комітету з моніторингу екологіч-
них проблем Київської області, го-
лова Всеукраїнської екологічної лі-
ги Тетяна Тимочко, начальник де-
партаменту з питань екології та 
природних ресурсів Київської об-
ласної державної адміністрації Ві-
кторія Киреєва, активісти ГО «STOP 
корупції». Були запрошені керів-
ництво районної ради, депутат-
ський корпус, сільські голови,  жи-
телі району.  

Перший заступник голови РДА 
Руслан Садовський поінформу-

вав, що у  грудні 2017 року набрав 
чинності Закон України «Про оцін-
ку впливу на довкілля», який вста-
новлює правові та організаційні за-
сади оцінки впливу на довкілля, за-
безпечення екологічної безпеки, 
охорони довкілля, раціонального 
використання і відтворення при-
родних ресурсів. Відповідно до за-
кону, здійснення оцінки впливу на 
довкілля є обов’язковим у процесі 
прийняття рішень про проводжен-
ня планової діяльності.

За словами Руслана Миколайо-
вича, розгляд містобудівної до-
кументації проходить громадські 
слухання за ініціативою місцево-
го самоврядування. Лише після 
погодження з громадою у відпо-
відному населеному пункті та за-
твердження сесією сільської ради 
документація подається на роз-
гляд архітектурно-містобудівної 
ради при РДА. 

«Закон України «Про оцінку 
впливу на довкілля» був розробле-
ний за європейською практикою, 
— пояснює Тетяна Тимочко, голо-
ва Всеукраїнської екологічної ліги. 
—  Наше завдання:  застосувати єв-
ропейські методи вирішення про-

блем на місцевому рівні, а також 
сприяти прийняттю рішень з ура-
хуванням державних, громадських 
та приватних інтересів». 

Учасники заходу звернули ува-
гу на те, що відповідно до пункту 
32 Закону України «Про відходи» 
з 1 січня 2018 року забороняєть-
ся поховання неперероблених (не-
оброблених) побутових відходів з 
метою обмеження та запобігання 
негативному впливу відходів на на-
вколишнє  природне середовище 
та здоров'я людини.

Активну позицію громадських 
активістів підтримали Гнідин-
ський сільський голова Олек-
сандр Лазаренко та Глибоцький 
сільський голова Людмила Пась-
ко. У своєму виступі вони заува-
жили, що екологічна проблема 
вже багато років потребує вирі-
шення. Інфраструктура розвива-
ється, кількість населення зро-
стає, потреби в утилізації сміття 
збільшуються. Лише в ефективній 
взаємодії та спільній роботі з ор-
ганами виконавчої влади, місце-
вого самоврядування та громад-
ськості вдасться зупинити еколо-
гічне свавілля.

За результатами засідання Гро-
мадського комітету з моніторингу 
екологічних проблем Київської об-
ласті було досягнуто домовленості 
про активну співпрацю та план за-
ходів з метою поліпшення еколо-
гічної ситуації в Бориспільському 
районі. Зокрема, вирішено прове-
сти зустрічі з громадами найбільш 
постраждалих внаслідок сміттєво-
го хаосу населених пунктів Глибо-
кого та Гнідина, створити робочу 
науково-дослідницьку групу, ор-
ганізувати екологічний моніторинг 
впливу непридатних пестицидів і 
отрутохімікатів на стан довкілля, 
якість грунтів та здоров’я люди-
ни, дослідити стан водних ресур-
сів району.  

«Громадське обговорення пи-
тань охорони навколишнього здо-
ров’я та здоров’я людини на міс-
цевому рівні — це перший, але 
дієвий крок у рамках чинного за-
конодавства для поліпшення еко-
логічної ситуації. Враховуючи інте-
реси держави, європейську прак-
тику та потреби громадськості, ми 
зробимо все можливе, щоб впо-
рядкувати питання сміттєзвалищ», 
— резюмував голова Бориспіль-
ської районної державної адміні-
страції Олександр Туренко. 

Більше інформації — на офі-
ційному веб-порталі Бориспіль-
ської районної державної адмі-
ністрації за IP-адресою http://
raybori.gov.ua

ЗУПИНИТИ ЕКОЛОГІЧНЕ СВАВІЛЛЯ 
НА БОРИСПІЛЬЩИНІ

ЗАКРИВСЯ 
«УРОЖАЙНИЙ»

Ірина ГОЛУБ

Магазин Бориспільського 
міського споживчого товари-
ства, який знаходиться у центрі 
міста на вулиці Київський Шлях, 
отримав потужних конкурентів: 
«Фора», «Сільпо», «Білла» та АТБ 
— і не втримав свого покупця. 

Днями на дверях магазину з’я-
вилася табличка з написом: «Не 
працює». Бориспільці побою-
ються, що на місці «Урожайного» 
з’явиться «Національна лотерея». 

«Вісті» звернулися за роз’яснен-
ням щодо долі магазину до голови 
Бориспільського міського спожи-
вчого товариства  Петра Римарчу-
ка. На запитання, чому закрився 
магазин і чи надовго, Петро Кос-
тянтинович повідомив, що міська 
рада відмовила товариству у про-
довженні договору оренди при-
міщення, тож нічого конкретного 
сказати він не може, бо питання 
розглядатиме профільна комісія 
та сесія Бориспільської міськради. 

Секретар міськради Ярослав Го-
дунок повідомив «Вістям», що пи-
тання виникло через суму орендної 
плати. Якщо МСТ оплачуватиме ре-
альну вартість оренди, то магазин 
продовжуватиме працювати. Однак 
через скло помітно, що обладнання 
магазину вже почали демонтувати. 
Годунок запевнив, що «Національ-
ної лотереї» там точно не буде. 
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 БУДУТЬ ЗМІНИ

 ОФІЦІЙНО  МЕДРЕФОРМА В ДІЇ

Медицина

ЧАС ОБИРАТИ 
СВОГО ЛІКАРЯ 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Із 2 квітня стартує укладан-
ня електронних декларацій 
із сімейним лікарем. Пацієнт 
може обирати собі фахівця 
незалежно від  місця реєстра-
ції чи проживання. Відмови-
ти лікар має право лише на-
бравши визначений Міністер-
ством охорони здоров’я ліміт 
пацієнтів або може розірва-
ти угоду через недотриман-
ня пацієнтом відповідних ре-
комендацій. 

У рамках медичної рефор-
ми вже із початку квітня  стар-
тує національна кампанія «Лікар 
для кожної сім’ї», тобто почина-
ють діяти електронні деклара-
ції (договори) між пацієнтом та 
лікарем. Хоча термін укладан-
ня таких договорів остаточ-
но ще не визначено і говорять 
про строки до кінця 2018 року, 
проте в МОЗ рекомендують  як-
найшвидше обрати найкращого 
для себе лікаря. 

Для цього необхідно звер-
нутися в медичну установу, яка 
обов’язково має бути під’єдна-
ною до електронної  системи 
охорони здоров’я. При цьому 
при собі потрібно мати паспорт 
та ідентифікаційний код. Декла-
рацію від імені дитини може під-
писати будь-хто із батьків, маючи 
при собі її свідоцтво про народ-
ження. Після підписання декла-
рації на вказаний пацієнтом мо-
більний номер надійде SMS-по-
відомлення про реєстрацію осо-
би на лікування до обраного ним 
лікаря. Такі заходи передбачено 
задля уникнення шахрайських 
дій, кажуть реформатори.

Якщо з часом громадянин за-
бажає обрати іншого лікаря, то 
скасовувати попередню декла-
рацію не треба — достатньо ук-
ласти нову з іншим лікарем. Та-
ким чином попередня автома-
тично анулюється. 

Максимально рекомендована 
кількість пацієнтів у одного лі-
каря, за визначенням МОЗ, мо-
же бути такою: терапевт — 2000 
пацієнтів, сімейний лікар — 
1800 пацієнтів, педіатр — 900.

Євгеній Черенок, головний лі-
кар КНП «Бориспільський місь-
кий центр первинної медико-са-
нітарної допомоги», говорить, 
що у міських амбулаторіях пе-
редбачається не більше 30 ліка-
рів, з якими можна підписувати 
декларації. Тобто, за приблизни-
ми підрахунками, на одного лі-
каря припадає 2 тисячі пацієнтів.

У Бориспільському районі 
нараховується 11 лікарів, ще 
24 мають працювати у закладах 
охорони здоров’я, які розташо-
вані на території міста.  

Де розташовуватимуться ліка-
рі сімейної медицини на терито-
рії Борисполя, наразі точно не 
відомо, оскільки первинна лан-
ка медицини у місті формуєть-
ся фактично з нуля: тривають 
ремонти у новостворених ам-
булаторіях сімейної медицини 
практично в усіх мікрорайонах 
Борисполя за кошти міського 
бюджету. Хоча із території Бо-
риспільської ЦРЛ, що по стату-
ту належить району, місто теж 
іти не збирається.

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА 
«ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Доповідав головний лікар КМЗ 
БРР «Бориспільський центр пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги» Денис Хурса. У квітні 2017 року 
Уряд розпочав програму «Доступ-
ні ліки». Відтоді пацієнти із серце-
во-судинними захворюваннями, 
бронхіальною астмою, діабетом ІІ 
типу можуть отримувати ліки безо-
платно або з незначною доплатою. 

Відповідно до субвенції з Держав-
ного бюджету на Бориспільський 
район та місто Бориспіль було роз-
поділено 1 млн 428 тис. 80 грн згідно 
із статистичними даними по захво-
рюваннях.  У другому півріччі 2017 
року Програму було дофінансова-
но на 454 тис. грн. Її загальна сума 
склала 1 млн 882 тис. 200 грн. В ціло-
му використання коштів у минуло-
му склало 86,5% від загальної суми. 

За результатами проведеної ро-
боти в 2017 році, в програмі «До-
ступні ліки» брали участь 10 юри-
дичних осіб аптечних закладів із 
45 філіями в м. Бориспіль та Бори-
спільському районі. Лікарями було 
виписано рецептів на суму 1 млн 
628 тис. 800 грн. Здебільшого — по 
гіпертонічній хворобі, цукровому 
діабету ІІ типу, бронхіальній астмі.

У 2018 році на виконання  розпо-
рядження КОДА від 26 січня  2018 
року  №  26  «Про розподіл субвен-

ції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування варто-
сті лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань» визначений  
розподіл у сумі 4 516 900 грн та вра-
ховано при розподілі медичної суб-
венції до бюджету Бориспільської 
районної державної адміністрації 
рішенням сесії районної ради від 
13 лютого 2018 року. 

Цього року участь у Програмі 
про відшкодування вартості лікар-
ських засобів для лікування окре-

мих захворювань «Доступні ліки» 
приймає 7 юридичних осіб різної 
форми власності — аптечних за-
кладів з 29 філіями, які уклали до-
говори з КМЗ БРР «БЦПМСД» про 
відпуск препаратів за Програмою 
«Доступні ліки». (див. табл.)

Більше інформації — на офі-
ційному веб-порталі Бориспіль-
ської районної державної ад-
міністрації за адресою http://
raybori.gov.ua

 У вівторок, 26 берез-
ня, колегія Бориспільської 
районної державної адмі-
ністрації ухвалила рішен-
ня «Про підсумки вико-
нання Урядової Програми 
«Доступні ліки» на терито-
рії Бориспільського райо-
ну у 2017 році та стан її ви-
конання у січні — березні 
2018 року». 

Найменування аптечного 
закладу та його підрозділів 

Адреса аптечного закладу

ПП «Ліоніс» м. Бориспіль, вул. Франка, 9а, кв.31

КМЗ БРР «БЦПМСД» Філія: 
Аптека №1

м. Бориспіль, вул. Котляревського, 1

КМЗ БРР «БЦПМСД» Філія: 
Аптека №2

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 39

КП «Бориспільська 
центральна аптека №24»

м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4

Аптека №2 с. В. Олександрівка, вул. Гагаріна, 11

Аптека №3 м. Бориспіль, вул. Завокзальна,17

Аптека №4 м. Бориспіль, вул. Головатого, 15

Аптека №5 м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2б

Аптека №6
с. Артемівка, вул. Гетьмана Івана 
Сулими, 23а

Аптека №9 с. Любарці, вул. Центральна, 33

Аптека №10 с. Дударків, вул. Гоголя, 45в

Аптека №11 м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 147в

Аптека №40 с. Кучаків, вул. Пащенкових, 49

Найменування аптечного 
закладу та його підрозділів 

Адреса аптечного закладу

Аптека №122 с. Рогозів, вул. Центральна, 94

Аптека №130 с. Старе, вул. Дніпрова, 45

Аптечний пункт №1 м. Бориспіль, вул. Котляревського, 1

Аптечний пункт №2 м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 11

Аптечний пункт №3 с. Мирне, вул. Центральна, 21

Аптечний пункт №4 с. Гнідин, вул. Партизанська, 15

Аптечний пункт №6 м. Бориспіль, вул. Гагаріна, 1

Аптечний пункт №8 с. Проліски, вул. Паркова, 6

Аптечний пункт №7 II с. Сошників, вул. Іванова, 3

Аптечний пункт  II групи с. М. Олександрівка, вул. Центральна, 88

ТОВ «Селена Фарм» 
с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11 
(оф. 62)

ТОВ «Столичний Медичний 
Альянс» 

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76

ТОВ «Аптека.194» м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 31

ТОВ «ТД АРГО» Аптека №1 с. Щасливе, вул. Лисенка, буд. 9а

w

Тетяна ХОДЧЕНКО

Дитяча районна полікліні-
ка, як звикли говорити про те-
пер уже амбулаторію загальної 
практики-сімейної медицини 
№1, як окремий профільний за-
клад не існує. 

Амбулаторія знаходиться у при-
міщенні на вул. Котляревського, 1, 
яке є у власності комунального ме-
дичного закладу Бориспільської 
районної ради «Бориспільський 
центр первинної медико-санітар-

ної допомоги», де розміщується  ад-
міністративний корпус первинки. 
Раніше там працювали лише дитячі 
лікарі, тому заклад і звикли назива-
ти дитячою поліклінікою. Зараз ам-
булаторія №1 поки приймає малих 
пацієнтів у дві зміни: І зміна із 8.00 
до 13.00, ІІ — з 14.00 до 17.00. Тут 
працює 7 дитячих лікарів, з них два 
пенсійного віку.

Внаслідок медичної реформи 
на лікування в амбулаторії не-
вдовзі зможуть претендувати усі, 
хто підпише декларацію із там-
тешнім лікарем. 

Тепер хворого запрошують 
до амбулаторії. Мама 8-річного 
Павлика розповіла «Вістям», що її 
дзвінок до реєстратури амбулато-
рії був через високу температуру 
тіла у сина та нестерпний кашель. 
На іншому боці слухавки їй пояс-
нили, як знизити температуру, та 
попросили привезти дитину до лі-
каря. «Чому педіатр не може при-
їхати на виклик, а хвора дитина по-
винна їхати до нього через усе мі-
сто?» — обурюється Наталя.

За словами керівництва, через 
нестачу в закладі дитячих лікарів 

на виклики додому вони не завж-
ди встигають, тому багатьох хво-
рих просять приїхати на обсте-
ження до амбулаторії. Заступник 
головного лікаря з медичного об-
слуговування Іван Гецко переко-
нує, що такі прохання з боку мед-
персоналу обґрунтовані.

 «У наданні безкоштовної ме-
дичної допомоги ми жодній ди-
тині не відмовляємо. Виклики на 
дім до малечі віком до 1,5 року 
обов’язково виконуються того ж 
дня, а от старші діти, бажано, щоб 
приїздили до амбулаторії. За та-
кі незручності просимо у батьків 
вибачення та розуміння», — гово-
рить Іван Іванович. 

ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА ДЛЯ МАЛИХ І ДОРОСЛИХ
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БОБРЕНЯТА ПРИВЕЗЛИ 
З ОДЕСИ НАГОРОДИ

Ольга ІВАНОВА

Юні плавці з Борисполя, які тренуються у міській ДЮСШ, 
днями повернулися із Одеси, де змагалися на різних дистанці-
ях у різних вікових групах за Кубок ТОВ «Академія плавання».

Загалом бориспільські плавці привезли з Одеси 41 медаль. Ко-
манда тренерів Н. Шашкової та І. Руденко виборола 7 нагород. У ко-
манди Л. Кутало 11 медалей. Лідирували серед наших плавців ви-
хованці тренера О. Ромась — у них аж 23 медалі. 

У підсумку бориспільці вибороли третє командне місце у молод-
шій віковій групі. Юні переможці заслужили кубок від організаторів. 
За словами тренерів, наразі плавці готуються до змагань у Вишго-
роді, Ужгороді та Дніпрі.

 ЗНАЙ НАШИХ! ОСОБИСТІСТЬ

ЛАРИСА, пенсіонер:

 — У цьому році гарно топили. Жи-
ву на першому поверсі, температура 
була + 220 С.  Дуже багато платила за 
тепло. Я пенсіонер, за січень нараху-
вали 2 500 гривень. 1 700 субсидії, а 
800 гривень маю заплатити. Це для 
мене велика сума, тому що отримую 
1 507 гривень пенсії. Опалювальний 
сезон маємо закінчувати по погоді. 
Думаю, скоро потепліє, і це врятує 
нас від холоду у квартирах. 

СЕРГІЙ, пенсіонер:

 — Опалювальний сезон був 
нормальний, у кімнаті 21 — 22 
градуси. Однак і платити доводи-
лося багато. Економити я не мо-
жу через те, що живу у квартирі зі 
старими батареями. Щоб раніше 
закінчити опалювальний сезон — 
я не проти. Однак було б краще, 
якби він тривав відповідно до тем-
ператури, адже стабільного тепла 
синоптики ще не обіцяють.

В’ЯЧЕСЛАВ, депутат міськради: 

— У квартирі спекотно, платив 
за опалення 1 400 гривень, рані-
ше було набагато менше. Скоро-
тити опалювальний сезон можна, 
але варто зважати на погоду. Було 
б чудово, якби у більшості  людей 
була можливість при теплій погоді 
прикручувати тепло. У тих будин-
ках, де мали можливість регулю-
вати тепло, люди платили гривень 
на 500 менше. 

ВАЛЕНТИНА, пенсіонер:

 — В нашому будинку на Глибоць-
кій, 1 тепло, навіть доводилось про-
вітрювати кімнату. Встановили бу-
динковий лічильник, із субсидією я 
платила, в середньому, 1200—1400 
грн. Раніше закінчувати опалюваль-
ний сезон, я вважаю, неправильно, 
адже ми не знаємо, яка буде пого-
да. А електрообігрівачі дорого обій-
дуться населенню, до того ж, лінії 
будуть перевантажені.

ЛЮДМИЛА, у декреті: 

— Живемо у приватному секторі, 
тому самі регулюємо інтенсивність 
опалення, намагаємося економи-
ти. У цьому році  платили 2100 — 
2400 грн. Субсидія зменшує оплату.  
Витрачених кубів газу було більше, 
ніж зазвичай, можливо, через нея-
кісний газ. Для приватного сектору 
раннє закінчення опалювального 
сезону — не проблема, хоча плати-
ти будемо більше. 

«Вісті» запитали, чи тепло було цієї зими у будинках бориспільців та які суми їх влаштовують у платіжках упродовж 
опалювального сезону. Також поцікавилися стосовно дострокового закінчення опалювального сезону. Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«ГАРНО ТОПИЛИ — БАГАТО ПЛАТИЛИ»

Ольга КАЦАН

Про режисерські ідеї, погляд на 
розвиток культурного життя міста, 
відображення політики в театрі та 
дві прем’єри від дитячої театраль-
ної студії — у розмові з «Вістями».  

Ідеї. У кожного режисера є ідея, 
яку він несе в усіх своїх роботах. 
У мене це теми добра, милосер-
дя, прощення. У дитячих виставах 
— віра в мрії, фантазії, у те, що го-
ловне мати чисте серце і нести до-
бро у світ. Мені здається, що в до-
рослому світі, іноді злому, важли-
во зберегти дитяче сприйняття, ві-
ру в добре. Для мене як режисера 
важливо, щоб артист, незалежно 
від віку, залишався собою і спіл-
кувався із глядачем через призму 
свого «я».  

На сцені — булінг і «Шкідли-
ві поради». До Дня театру з діть-
ми-вихованцями театру студії 
«RAUS» підготували дві прем’єри. 
Старша група — виставу «Опу-
дало» за однойменним твором 
В. Железнікова. Це шкільна істо-
рія про те, що сьогодні в суспіль-
стві називають булінгом. Одно-
класники цькують дівчинку, а во-
на, наївна добрячка, закохуєть-
ся в хлопчика Діму. Тема близька 
школярам. А от молодша гру-

па студійців виходить на сцену 
вперше з постановкою «Шкідливі 
поради» за творчістю Г. Остера (у 
віршованій формі, бо дітям легше 
вчити вірші). Це хвилюючий мо-
мент. Надалі плануємо показува-
ти ці вистави для учнів міських 
шкіл, вихованців садочків. Важ-
ливо, щоб діти грали для свого 
покоління.

Аматорський підхід. Нині у 
світі, в європейських театрах, ро-
блять ставки на те, що аматор-

ський театр незаангажований, чи-
стий. Нехай в акторів такого театру 
немає сучасних технік, глибоких 
прийомів — все йде від душі. Ви-
стави, які роблять аматори, ближ-
чі глядачу за постановки професі-
оналів. Буває, що професійні ноу-
хау незрозумілі публіці.

Будь-яка вистава не може бути 
зіграна, як учора. Бо сьогодні — 
інший день, настрій, глядач, а мож-
ливо, трапилося щось, що змінило 
щось навколо… Театр — це ідея, 
глибина, посил…

ВІКТОРІЯ МАНОЛЄ: «ВИСТАВА НЕ 
МОЖЕ БУТИ ЗІГРАНА, ЯК УЧОРА…»

 До Міжнародного дня 
театру, який відзначають 
27-го березня, «Вісті» по-
спілкувалися з режисе-
ром театру-студії «RAUS» 
при КМК «Академ» Вікто-
рією Манолє. Її знають як 
організатора міських за-
ходів. Наприклад,  шоу 
«Міс Бориспіль».

Вікторія МАНОЛЄ — режисер-постановник, викладач акторської 
майстерності та сценічної мови у Борисполі. Народилася 2 червня 
1987 р.  У 2007 р. закінчила Херсонське училище культури. Спеціаль-
ність «режисер видовищно-театралізованих заходів».

У 2013р. закінчила КНУКіМ за спеціальністю «режисер драматич-
ного театру, актор». 

Працювала помічником режисера, актором у Центрі культури та 
історії «Парк Київська Русь», режисером, керівником дитячої теа-
тральної студії «Березіль» при Бориспільському муніципальному 
театрі. Викладала акторську майстерність та сценічну мову в коле-
джі театру та кіно. 

Нині режисер, керівник театру-студії «RAUS» КМК «Академ» (м. Бо-
риспіль), педагог у театру-студії «SPLASH» (м. Київ).

ДОСЬЄ

Соціум



7№12 (921), 30 березня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 2 — 8 КВІТНЯ

ПОНЕДІЛОК, 2 КВІТНЯ

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"

11.00, 12.20 "Одруження наосліп"

12.50, 14.05, 15.30 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

21.00 Драма "Cувенір з Одеси"

22.00, 4.25 "Гроші 2018"

23.15, 0.25 "Голос країни 8"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 5.30 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" 11 с. (12+)
23.30 Х/ф "Брехун, брехун"
1.20 Профілактика передавального 

устаткування
4.50 Реальна містика

5.30, 20.00, 2.05, 5.20 "Подробиці"
6.00 Мультфільм
6.15, 22.45 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Х/ф "Три плюс два"
12.00 "Новини"
12.25 Х/ф "Весілля в Малинівці"
14.20 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
16.10 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
0.30 Х/ф "Тільки повернись" (16+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Шлях до Ельдорадо"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 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
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Форсаж-4" (16+)
16.20 Х/ф "Форсаж-5: Шалена 

п'ятірка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
22.30 Свобода слова
0.40 Х/ф "Сповідь небезпечної 

людини" (16+)
2.30 Небачене Євробачення
2.45 Х/ф "Світла особистість"

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

зайцями"
9.30 "Академія сміху"
10.10 "Зіркове життя"
11.00, 0.15 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Міський пейзаж"
13.30 Х/ф "Танцюрист диско"
16.10 Х/ф "Кухарка"
17.25 Х/ф "До мене, Мухтар!"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Королівство кривих 

дзеркал"
1.10 "Позаочи"
3.35 Кіноляпи

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 "Повітряні воїни"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.35 Зона ночі
3.40 Абзац
5.34, 6.49 Kids Time
5.35 М/с "Луні Тюнз шоу"
6.50 Т/с "Бібліотекарі"
11.20 Х/ф "Пустун" (16+)
13.10 Х/ф "Історія лицаря"
15.50 Х/ф "Гаррі Поттер і 

напівкровний принц"
19.00 Ревізор. Крамниці
21.10 Таємний агент
22.50 Таємний агент. Пост-шоу
0.25 Х/ф "Мисливці за відьмами" 

(18+)
2.15 Небачене Євробачення
2.30 Служба розшуку дітей

7.00 Х/ф "Миленький ти мій..."
8.30 "Свідок. Агенти"
9.00 Х/ф "Суєта суєт"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30, 0.40 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
3.00, 5.35 "Правда життя. Професії"
3.30 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 Т/с "Атлантида 2" (16+)
8.55, 1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
11.05 Х/ф "Літак проти вулкана" 

(16+)
12.45 Т/с "Команда" (16+)
16.30 Х/ф "Втікачі"
18.15 "Спецкор"
18.50 "ДжеДАІ"
19.20 "102. Поліція"
20.05 Т/с "Опер за викликом" (16+)
21.00, 22.50 Т/с "Кістки 9" (16+)
0.35 Т/с "Вуличне правосуддя 2" 

(16+)
2.20 "Облом.UA."

5.55, 15.35 "Все буде добре!"
7.50 "Світами за скарбами"
11.15 Х/ф "Вам і не снилося"
13.05 "Битва екстрасенсів 18"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 "Слідство ведуть 

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

6.00, 15.40 М/с "Чорний Джек"
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.15, 0.55 Лайфхак українською
15.25 М/с "Гон"
16.10 Хто в домі хазяїн?
16.35 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
16.55 Розсекречена історія
18.00, 0.05 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.10 Війна і мир
21.00, 3.00 Новини
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Окуповані"
22.40 Д/с "Найекстримальніший"
23.35 Т/с "Доньки Єви. Історія 

Девори"
1.50, 3.50 ТАКАШОТАМ
2.05 Д/ф "Смачні історії"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.00 Д/с "Орегонський путівник"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

 УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКА ДРУЖБА

Сергій КРУЧИНІН

Українська земля споконвіку була багато-
національною, і Бориспіль — не виняток. Бу-
ремне ХХ ст. зламало безліч доль, культурних 
ліній та стерло з нашої пам’яті чимало з то-
го, що мало б бути основою буття людського 
роду. Без історії немає майбутнього, а історія 
щоразу вчить нас шукати конструктивний ді-
алог і порозуміння культур, які мають допов-
нювати й окреслювати одна одну.

Організатори — це ГО «Інститут Юдаїки» та 
ГО «Зодчий» — впевнені в необхідності по-
шуку форм комунікації між людьми та запро-
шують 4 квітня всіх, хто цікавиться історією 
та сьогоденням Борисполя, питаннями взає-
мопроникнення культур, збереження пам’я-
ті й розуміють, що людям важливо вчитися 
долати негативні стереотипи міжнаціональ-
них відносин.

При формуванні програми заходів було 
враховано побажання й смаки публіки на 
основі досвіду культурних та громадських 
проектів ГО «Фестклаб». Розпочнеться цей 
цікавий день відвідуванням новостворено-
го скверу на вул. Старокиївській, 73 (Ватуті-
на). На цьому місці колись було єврейське 
кладовище, та в останні десятиліття тут був 
занедбаний пустир. Дати локації нове жит-
тя в якості громадського простору і одно-
часно зберегти пам’ять — завдання проек-
ту, про який розповість голова ГО «Зодчий» 
Борис Шапіро. Доповідь відбудеться в акто-
вій залі Бориспільського міськвиконкому о 
10.00. Гостей привітає міський голова Ана-
толій Федорчук, директор Бориспільського 
державного історичного музею Наталія Йова 
представить історичну довідку, а протоієрей 

УГКЦ настоятель храму святих Володимира 
та Ольги Ігор Шабан розповість, у чому сьо-
годні полягає мистецтво міжрелігійного ді-
алогу в Україні.

Значну увагу буде приділено культур-
ній складовій:

1. Відбудеться презентація книги «Шлях до 
мрії» (вона складається з фрагментів робіт 
істориків, мистецтвознавців, письменників, 
краєзнавців, журналістів та блогерів і при-
свячена мешканцям українських земель, які 
зробили значний внесок у створення й про-
цвітання Ізраїлю. Долі тих, чиї імена єднають 
історії двох країн, описані на тлі драматичних 
історичних колізій);

2.  Народний артист України Петро Панчук 
представить уривок з п’єси Григорія Горіна 
«Тев’є-Тевель» (театр ім. Франка) за мотива-
ми творів Шолом-Алейхема про співіснуван-
ня євреїв та українців на селі;

3. До Борисполя завітає видатний піаніст 
та композитор Олександр Саратський, який 
неодноразово брав участь у подіях, влашто-
ваних у Борисполі ГО «Фестклаб», та виступи 
якого неодмінно мали великий успіх у у мі-
сті. Бо музика — універсальний комунікатор.

 Після обідньої перерви організатори за-
прошують до Бориспільської центральної бі-
бліотеки, якій буде передано понад  півсот-
ні книг видавництв «Дух і літера» та «Адеф». 
Подаровані громаді книги можна буде по-
бачити на спеціальній виставці. Серед авто-
рів — Світлана Алексієвич, Леонід Ушкалов, 
Тарас Шевченко, Бруно Шульц, книги з істо-
рії Майдану, проблематики Донбасу й новіт-
ньої геополітики. А Юлія Смілянська (ГО «Ін-
ститут Юдаїки») цікаво розповість про Шо-
лом-Алейхема.

• Ввечері для поціновувачів музики ГО 
«Фестклаб» спільно з Dr.Pub запрошують 
на живу лекцію фронтмена гурту «Пуш-
кін Клезмер Бенд» Міті Герасимова про 
історію клезмерської музики та на за-
пальний концерт.

 
Вхід на всі події вільний.

ДІАЛОГ ПОРОЗУМІННЯ
 4 квітня  у Борисполі відбудеть-

ся низка заходів у рамках програми 
«Діалог у дії: «Культурний обмін як 
шлях до порозуміння». Що це буде і 
для кого?

Культура
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СЕРЕДА, 4 КВІТНЯ

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"

11.00, 12.20 "Одруження наосліп"

12.50, 14.05, 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, 1.55 Комедія 

"Фальшиві заручини"

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 Місія: краса
11.30 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" 15 с. (12+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

6.00 Мультфільм
6.15, 22.40 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.15 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.50 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.05, 5.25 "Подробиці"
0.25 Х/ф "Навіщо ти пішов" (16+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король скейтборду: 

Найбільш вертикальний 
примат"

11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 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
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак

5.05, 4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.00, 17.35, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
12.05, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.20, 22.35 "На трьох" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Нестримні-2" (16+)
1.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.45 Труба містера Сосиски (12+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Студія Вашингтон
4.35 Факти

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 9.55 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
10.45, 0.05 "Моя правда"
11.35 Х/ф "Здивуй мене"
13.25, 21.00 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
15.15 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
17.05 Х/ф "Справа була в Пенькові"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
22.50 Х/ф "В квадраті 45"
1.00 "Позаочи"
3.25 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00 "Дива природи"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 23.50, 2.30 "Ситуація"
9.25, 23.20 "Київ музика"
10.00, 4.15 "Мультляндія"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

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

Лотерея"

3.00, 1.50 Зона ночі
3.55 Абзац
5.44, 7.34 Kids Time
5.45 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.35 Т/с "Мерлін"
11.00 Т/с "Друзі"
12.00 Т/с "Статус відносин - все 

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

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
21.45 Суперінтуїція
1.45 Служба розшуку дітей

7.05 Х/ф "І ти побачиш небо" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Спрага" (16+)
3.00 "Правда життя. Професії"
3.45 "Речовий доказ"
5.00 "Легенди бандитського Києва"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида 2" (16+)

8.55, 1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 19.25 "102. Поліція"

11.50, 17.15 "Загублений світ"

13.50 "Помста природи"

15.25 Х/ф "Життя на межі" (16+)

20.20 Т/с "Опер за викликом" (16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 9" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 3" 

(16+)

2.25 "Облом.UA."

6.25, 15.35 "Все буде добре!"

8.25 "МастерШеф - 7"

11.55 "Хата на тата"

17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00, 22.40 "МастерШеф. 

Кулінарний випускний"

6.00, 15.40 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

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

реальність"
10.35, 13.35, 16.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Незвичайні культури"
12.00 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15, 0.55 Лайфхак українською
15.25 М/с "Гон"
16.55 Війна і мир
17.40, 3.50 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.05 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Пліч-о-пліч"
19.25 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Окуповані"
22.40 Д/с "Найекстримальніший"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 3 КВІТНЯ

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"
10.55, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.05, 15.30 "Міняю жінку"
17.10 Драма "Мама"
20.30, 5.00 "Секретні матеріали"
21.00 Драма "Cувенір з Одеси"
22.00 "Поверніть мені красу - 3"
23.25, 0.25 Комедія "Джентльмени 

удачі"
1.30 Мелодрама "Любовні рани"

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 Місія: краса
11.30 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" 13, 14 с. 

(12+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

6.00 Мультфільм
6.15, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.00 "Новини"
12.50 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.00, 5.20 "Подробиці"
0.25 Х/ф "Егоїст" (16+)
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Найкращий друг 

шпигуна"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 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
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Т/с "Менталіст" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с "У полі зору" (16+)
15.25, 16.20, 22.35 "На трьох" (16+)
17.35, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.45 Х/ф "Нестримні" (16+)
1.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.00 Труба містера Сосиски (12+)
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.35 Служба розшуку дітей
4.40 Студія Вашингтон

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

рука"
9.30 "Академія сміху"
10.05 "Зіркове життя"
10.55, 0.15 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Головне-встигнути"
13.40 Х/ф "Розлучення 

по-італійськи" (16+)
15.40 Х/ф "До мене, Мухтар!"
17.05 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Здається квартира з 

дитиною"

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 "Повітряні воїни"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Життєві історії"

3.00, 2.10 Зона ночі

4.10 Абзац

6.04, 7.59 Kids Time

6.05 М/с "Луні Тюнз шоу"

8.00 Т/с "Мерлін"

11.40 Т/с "Друзі"

12.35 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.15, 19.00 Дешево і сердито

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Від пацанки до панянки (16+)

6.45 Х/ф "Стамбульський транзит"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Вихід" (16+)
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
2.55, 5.10 "Правда життя. Професії"
3.30 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида 2" (16+)

8.55, 2.20 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 19.25 "102. Поліція"

11.50, 17.15 "Загублений світ"

13.50, 1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.30 Х/ф "Морські котики проти 

зомбі" (16+)

20.20 Т/с "Опер за викликом" (16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 9" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 3" 

(16+)

6.40, 15.35 "Все буде добре!"
8.25 "Все буде смачно!"
10.35 "МастерШеф - 7"
13.45 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 "Наречена для тата"
22.45 "Давай поговоримо про секс"

6.00, 15.40 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

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

реальність"
10.35, 13.35, 16.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Незвичайні культури"
12.00 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.15, 0.55 Лайфхак українською
15.25 М/с "Гон"
16.55 Світло
18.00, 0.05 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний синдром
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Окуповані"
22.40 Д/с "Найекстримальніший"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 СУМУЄМО
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П'ЯТНИЦЯ, 6 КВІТНЯ

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"

10.50, 12.20 "Одруження наосліп"

12.55, 14.10, 15.30 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.15 "Ліга сміху 2018"

22.20 "Ігри приколів 2018"

23.20, 0.15, 5.05 "Розсміши коміка"

1.10 "Вечірній Київ"

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
11.30, 3.50 Реальна містика
13.35 Т/с "Секрет майя" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Секрет майя" (12+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Благі наміри" (12+)
23.20 По слідах
0.00, 2.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.50 Телемагазин
5.30 Зоряний шлях

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"
10.10, 12.25 Т/с "Заради кохання я 

все зможу!"
12.50 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
14.50, 15.45, 16.45, 1.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 3.10 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Побічний ефект" (16+)
4.50 "Top Shop"
5.20 Д/п "Воскресіння"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Везунчик"
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 "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього" (16+)
23.30 Х/ф "Як вийти заміж за 

мільярдера"
2.00 БарДак

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.00, 17.35 Т/с "Пес-3" (16+)
12.05, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.20 "На трьох" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу (12+)
0.00 Х/ф "Мутанти" (18+)
2.00 Факти
2.20 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.30 "Зіркове життя"
9.55 "Академія сміху"
11.20 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Сім днів до весілля"
14.05 Х/ф "Яків"
15.55 Х/ф "В квадраті 45"
17.10 Х/ф "Ліки проти страху" (16+)
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Не горюй!"
0.30 Х/ф "Смуга перешкод"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00, 19.25 "Таємниці людського 
мозку"

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 "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"
23.20 "Супер відчуття"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі

4.10 Абзац

6.04, 7.55 Kids Time

6.05 М/с "Луні Тюнз шоу"

8.00 Т/с "Мерлін"

11.35 Т/с "Друзі"

12.35 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Хто зверху? (12+)

1.55 Служба розшуку дітей

6.35 Х/ф "Білоруський вокзал"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Ти пам'ятаєш"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 1.35 

"Свідок"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.35 "Життя на грані"
16.50, 19.30 Х/ф "Ісус. Бог і 

людина" (12+)
21.00, 23.45 Х/ф "Імперія Святого 

Петра" (16+)
2.05, 3.35 "Правда життя. Професії"
2.20 "Речовий доказ"
2.50 "Легенди бандитської Одеси"
4.50 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись"

6.00 М/ф

8.00, 13.50 "Відеобімба"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55 "102. Поліція"

11.50, 17.15 "Загублений світ"

15.35 Х/ф "Наввипередки з часом" 

(16+)

19.25 Х/ф "Швидкий і жорстокий" 

(16+)

21.00 Х/ф "Герой у розшуку" (16+)

22.50 "Змішані єдиноборства. UFC"

1.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.15 "Облом.UA."

5.50 "Моя правда. Тото Кутуньо. 
Любовний трикутник"

6.45 "Моя правда. Альбано. 
Підступна фелічіта"

7.45 Х/ф "П"ять років та один день"
9.35 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"

6.00, 15.25 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

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

реальність"
10.35, 13.35, 16.20 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Незвичайні культури"
12.00 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
15.15, 0.55 Лайфхак українською
16.50 Фольк-music
18.00, 0.05 Інформаційна година
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
19.25 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
20.25 Перша шпальта
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Фільм-концерт "Supernation" 

гурту Друга ріка
22.40 Д/с "Найекстримальніший"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ЧЕТВЕР, 5 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.40, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20 "Одруження наосліп"

12.55, 14.10, 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 "Право на владу 2018"

0.45 Бойовик "Громобій"

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 Місія: краса
11.30 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" 17 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
1.50 Телемагазин
3.10 Реальна містика

6.00 Мультфільм
6.15, 22.40 "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"
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.50 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.20 "Подробиці"
0.25 Х/ф "В Париж!" (16+)
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Щоденник слабака"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 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
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.00, 17.35, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
12.05, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.20 "На трьох" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.40 Х/ф "Нестримні-3" (16+)
1.50 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.15 Труба містера Сосиски (12+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.25 "Зіркове життя"
9.50 "Академія сміху"
11.15, 0.20 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Відданий друг"
13.35, 21.00 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
15.25 Х/ф "Справа була в Пенькові"
17.20 Х/ф "Вас чекає громадянка 

Никанорова"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
22.50 Х/ф "Непідсудний"
1.15 "Позаочи"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Таємниці людського 
мозку"

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, 2.05 Зона ночі

4.00 Абзац

5.54, 7.45 Kids Time

5.55 М/с "Луні Тюнз шоу"

7.50 Т/с "Мерлін"

11.10 Т/с "Друзі"

12.05 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

16.50, 19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Варьяти

2.00 Служба розшуку дітей

5.55, 2.50, 5.00 "Правда життя. 
Професії"

7.00 Х/ф "Яка у вас посмішка"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зимова вишня"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30, 0.50 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Спрага" (16+)
3.30 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 Т/с "Атлантида 2" (16+)
8.55, 13.50, 2.25 "Облом.UA."
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 19.25 "102. Поліція"
11.50, 17.15 "Загублений світ"
15.35 Х/ф "Природжений гонщик" 

(16+)
20.20 Т/с "Опер за викликом 2" 

(16+)
21.20 Т/с "Кістки 10" (16+)
22.55 Т/с "Кістки 9" (16+)
0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 3" 

(16+)
1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.55, 15.35 "Все буде добре!"

8.40 "МастерШеф - 7"

12.00 "Хата на тата"

17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00, 22.40, 23.00 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"

6.30, 7.00, 8.00,21.00, 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, 16.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Незвичайні культури"
12.00 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 До справи
14.30 Радіо. День
15.15, 0.55 Лайфхак українською
15.25 М/с "Гон"
16.55 Твій дім
17.20 #ВУКРАЇНІ. "Карабазівка. 

Маленький український 
Кувейт"

18.00, 0.05 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ. "Нижня Апша. 

Румунські королі"
19.25 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
20.25 Схеми. Корупція в деталях
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Окуповані"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

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

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу
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НЕДІЛЯ, 8 КВІТНЯ

6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
9.50 "Розсміши коміка. Діти 2018"
10.45, 11.45, 12.45 "Світ навиворіт - 

2: Індія"
13.50 Драма "Cувенір з Одеси"
17.35 Комедія "Операція "И" Та інші 

пригоди Шурика"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
0.10 "Ігри приколів 2018"
1.05 Драма "Небезпечні сни"

6.50 Сьогодні

7.45, 4.50 Зоряний шлях

8.15 Т/с "Благі наміри" (12+)

13.10 Т/с "Всупереч долі"

17.10 Т/с "Наречений для дурки" 1, 

2 с. (12+)

19.00, 1.40 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Т/с "Наречений для дурки" 

(12+)

22.00 Т/с "Бабине літо"

2.30 Історія одного злочину -2 

(16+)

6.30 Х/ф "Міцний горішок"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.10 Х/ф "Я нічого не знаю, але 
скажу все"

13.45 Х/ф "Людина з Ріо"
16.00 Х/ф "Дівчата"
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.00, 2.15 "Подробиці"
20.30 Т/с "Я прийду сама" (16+)
23.10 Х/ф "Дев'ять ознак зради" 

(16+)

6.00 Байдиківка

6.30 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф "Везунчик"

12.00, 23.00, 2.30 Панянка-селянка

14.00, 0.00 100 вып. 1

21.00 Танька і Володька

1.00 Теорія зради

2.00 БарДак

3.20 Віталька

5.40 Корисні підказки

5.55 Скарб нації
6.05 Еврика!
6.10 Факти
6.30, 3.30 М/ф "Денніс-бешкетник: 

Вдалий круїз"
8.00 Я зняв!
9.50 Х/ф "Діти шпигунів"
11.20, 13.00 Х/ф "Діти шпигунів-3"
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Білосніжка і мисливець" 

(16+)
15.35 Х/ф "Хоббіт: Несподівана 

подорож" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" 

(16+)
23.35 Х/ф "Ера драконів"
1.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.10 "Своя роль"
9.30 "Академія сміху"
10.10 "Зіркове життя"
11.00 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
11.50 Х/ф "Пророк Мойсей: Вождь-

визволитель"
15.20 Х/ф "Живіть в радості"
16.50 Х/ф "Зайчик"
18.20 Х/ф "Ван Гог не винен"
20.10 Х/ф "Фабрика щастя"
22.00 Т/с "Два капітана"
2.50 Кіноляпи
3.50 Саундтреки
4.40 Телебачення

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 "Концерт "Музика рідного 

дому"
16.10, 2.30 Х/ф "Іоанна - жінка на 

папському престолі"
18.30 "Концерт П.Зіброва "В 

епіцентрі кохання"
21.00, 1.40, 4.40 "СТН-тижневик"
21.30, 2.10, 5.10 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Без копійки у Беверлі-

Хіллз"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Гарний день для смерті"
5.30 "Мультляндія

3.00 Зона ночі
4.55 Стендап-Шоу
5.55, 9.04 Kids Time
6.00 М/с "Луні Тюнз шоу"
9.05 Х/ф "Мармадьюк"
11.00 М/ф "Велика собача втеча"
12.50 М/ф "У пошуках Жар-птиці"
14.10 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

вовк 2" (16+)
15.45 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари 

смерті" (16+)
18.35 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари 

смерті 2" (16+)
21.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
23.10 Х/ф "Орел Дев'ятого легіону" 

(16+)
1.25 Х/ф "Непрохані" (16+)

7.00 Т/с "Банкирши"

10.50 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"

12.30 Х/ф "Три тополі на Плющисі"

14.00 Х/ф "Танцюй, танцюй"

16.45 Х/ф "Серцеїдки"

19.00 Х/ф "Відпустка за власний 

рахунок"

21.30 Х/ф "Шукайте жінку"

0.25 Х/ф "Апокаліпсис: Одкровення 

Іоанна Богослова" (12+)

2.20 "Речовий доказ"

6.00, 23.20 "Змішані єдиноборства. 

UFC"

8.00 "Він, вона і телевізор"

13.15 Х/ф "Мисливці за реліквіями"

17.05 Х/ф "Санктум" (16+)

19.05 Х/ф "Бен-Гур" (16+)

21.30 "ПРОФУТБОЛ"

1.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.35 "Облом.UA."

9.00 "Все буде смачно!"
10.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
11.05 "Караоке на Майдані"
12.05 "Вечір з Наталею Гаріповою. 

Павло Зібров"
13.00 Х/ф "Наречена для тата"
15.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
16.55, 23.35, 23.50 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"

6.00 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА 
ЛІТУРГІЯ

10.00 Х/ф "Імперія святого Петра"
13.35 Перший на селі
14.00, 16.00 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
14.20, 3.00 Фольк-music
15.30 Документальния фільм 

"Спадок на кінчиках 
пальців"

16.25 Д/с "Найекстримальніший"
18.10 Т/с "Окуповані"
19.55 Д/с "Імперія"
21.00, 0.40 Новини
21.30 "Сонце". Концертна програма 

гурту Антитіла
23.50 "Гордість світу"
1.15 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Шоу"
2.05 Д/ф "Смачні історії"
4.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
5.00 Д/с "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 7 КВІТНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.45, 23.20 "Світське життя 2018"

11.00 "Голос країни 8"

14.00 "Ліга сміху 2018"

16.25, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.20, 4.20 "Вечірній Київ"

7.00, 15.00, 19.00, 2.55 Сьогодні

7.15, 5.10 Зоряний шлях

8.45 Т/с "Благі наміри" 11, 15 с. 

(12+)

13.30, 15.20 Х/ф "Паперові квіти" 

(12+)

16.00 Т/с "Всупереч долі" 1, 3 с.

19.40 Т/с "Всупереч долі"

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Т/с "Я буду жити" 1, 3 с.

1.50 Телемагазин

2.20 Т/с "Я буду жити"

3.35 Реальна містика

6.00 Мультфільм
6.30 "Чекай мене"
8.00, 5.05 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
9.50 Х/ф "Міцний горішок"
11.30 Х/ф "Королева бензоколонки"
13.00 "Сходження Благодатного 

Вогню в Храмі Гроба 
Господнього"

15.00, 20.30 Т/с "Я прийду сама" 
(16+)

20.00 "Подробиці"
23.00 "Великодня літургія. Пряма 

трансляція"
3.00 Д/п "Паломництво на Святу 

землю"
3.45 Х/ф "Сватання на Гончарівці"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф "Якось у лісі"
11.30 Х/ф "Король повітря: Сьома 

подача"
13.15, 23.00, 2.30 Панянка-селянка
14.15 Готель Галіція
18.15 Х/ф "Як вийти заміж за 

мільярдера"
20.00, 0.00 100 вып. 1
21.00 Танька і Володька
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.15 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.30 Факти
5.50 Більше ніж правда
7.35 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.40, 11.40 Особливості 

національної роботи
12.35, 13.00 Х/ф "Нестримні" (16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "Нестримні-2" (16+)
16.30 Х/ф "Нестримні-3" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Білосніжка і мисливець" 

(16+)
22.25 Х/ф "Хоббіт: Несподівана 

подорож" (16+)
1.30 Х/ф "Мутанти" (18+)
3.20 Х/ф "Бережіть жінок"

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.10 "Своя роль"
9.50 "Академія сміху"
10.35 "Зіркове життя"
11.25 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії, або 
знову невловимі"

12.15 Х/ф "Пророк Єремія: 
Викривач царів"

14.05 Х/ф "Йосип Прекрасний: 
Намісник фараона"

15.55 Х/ф "Скарби стародавнього 
храму"

18.20 Х/ф "Сім днів до весілля"
20.15 Х/ф "Їсти подано, або 

Обережно, кохання!"

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 4.30 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 0.05 "Столичні телевізійні 

новини"
21.25 Х/ф "Франческо"
0.00 "Українська Національна 

Лотерея"
0.25 "Доньки Єви"
2.35 Х/ф "Сніданок у Тіффані"
6.40 "Мультляндія"

3.00, 1.40 Зона ночі
5.09, 7.49 Kids Time
5.10 М/с "Лунтик і його друзі"
6.30 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.50 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.30 Таємний агент. Пост-шоу
13.20 Т/с "Бібліотекарі"
18.00 М/ф "У пошуках Жар-птиці"
19.20 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

вовк 2" (16+)
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари 

смерті" (16+)
23.50 Х/ф "Непрохані" (16+)

6.20 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
10.15 "Паломництво на Святу 

землю"
11.05 "Від Різдва до Хрещення"
12.00 "Свідок. Агенти"
13.10 Х/ф "Імперія Святого Петра" 

(16+)
17.10 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
19.00, 2.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Солодка жінка"
21.30 Х/ф "Апокаліпсис: 

Одкровення Іоанна 
Богослова" (12+)

23.25 Х/ф "Ісус. Бог і людина" (12+)
3.15 "Правда життя. Професії"
4.00 "Святі та праведники ХХ 

століття"

6.00 М/ф
8.15, 0.00 "102. Поліція"
10.05 Т/с "Команда" (16+)
13.50 26 тур ЧУ з футболу 

"Динамо" - "Зоря"
16.00 Х/ф "Швидкий і жорстокий" 

(16+)
17.30 Х/ф "Повернення Геркулеса" 

(16+)
19.20 Х/ф "Вихід: Боги та царі" 

(16+)
22.10 Х/ф "Живий товар" (18+)
1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.40 "Облом.UA."
5.00 "Змішані єдиноборства. UFC"

6.10 "Караоке на Майдані"
7.10 "Хата на тата"
9.00 "Все буде смачно!"
10.35 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний"
14.05 "Холостяк - 8"
17.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
19.00 "Світами за скарбами"
21.30 "Вечір з Наталею Гаріповою. 

Павло Зібров"

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.35 М/с "Гон"
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак українською
10.45, 16.00 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.05 Д/с "Незвідані шляхи"
12.00 Х/ф "Ісус. Бог і Людина"
15.30 Д/с "Незвичайні культури"
16.25 Д/с "Найекстримальніший"
18.10 Т/с "Окуповані"
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф "Червона черепаха"
23.35 Т/с "Доньки Єви. Історія 

Марії - матері Ісуса"
0.00 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА 

ЛІТУРГІЯ

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 2 — 8 КВІТНЯ

ТОВ «ПІК Нова Земля»
11. 04. 2018 року о 09.00 відбу-

деться винесення меж земельних 
ділянок у натурі за адресою с. Ку-
чаків, вул. Ярослава Мудрого, 9.
Просимо у зазначений час прибу-

ти власників суміжних земельних 
ділянок за вказаною адресою.



11№12 (921), 30 березня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ЗІЛ-130 двигун, б/в. Тел.: 0 67 7005091, 0 99 

1705448.
ВАЗ-2105; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96 

6511144.
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 до-
говірна, терміново. Тел.: 0 97 7496411, 0 99 
9029054.

К.Шлях вул., 2/5, 36/18/8, гарний стан, р-н АТБ, 
поруч школа, дит.садок, 572000 грн (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, бой-
лер, 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 балко-
на, газколонка, житловий стан, 450000 грн. Тел.: 0 
97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Екскаваторна вул., 2/2, 45,2/28,9/9,9, житловий 

стан, кімнати суміжні, газова колонка, балкон за-
склений, вільна, 338000(еквівалентно 13000 у.о) . 
Тел.: 0 67 7000343, 0 63 7715171.

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кім-
нати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1080000 
грн (еквівалентно 40000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

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

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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.: 067-353-62-96

ТОВ «ПІК Нова Земля»
11. 04. 2018 року об 11.00 відбу-

деться винесення меж земельної 
ділянки в натурі за адресою м. Бо-

риспіль, вул. Броварська, 35.
Просимо у зазначений час прибу-

ти власників суміжних земельних 
ділянок за вказаною адресою.
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4-к. КВАРТИРИ

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

опалення, євроремонт. Тел.: 0 66 6776538.

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, газифі-
кований, 4 кімнати, кухня, гараж, сарай, підвал, 
інші приміщення, 15 соток, 5 хв. до зупинки елек-
тропоїздів, або обмін на житло у м. Донецьк. Тел.: 
0 95 0201893.

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

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна в 
будинку, потребує ремонту, газ, свердловина, 6 
соток, 540000 грн (еквівалентно 20000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

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

Дударків с., 40.4 кв.м, всі зручності, гараж, льох, 
сарай, колодязь, свердловина, вигрібна яма, 25 
соток, ціна договірна. Тел.: 0 67 7005091, 0 99 
1705448.

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

Іванків с., 100 кв.м, 26 соток, сад, вода, світло, 
поруч газ, терміново, 810000 грн (еквівалентно 
30000 у.о.). Тел.: (4595) 62236, 0 99 2116115.

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

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

ПІВБУДИНКУ

Баришівка
1/2 будинку, законно оформлена, потребує 

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

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

ГАРАЖІ

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

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

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

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

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.
Козацька вул., 8 соток, документи, комуніка-

ції поруч, 216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). 
Тел.: 0 67 7314862, Олександр. 

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
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. 

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.: 067-353-62-96

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

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.

1,2-к.кв., р-н вул. Соцмістечка, біля «Орбіти», ма-
газину «Дари ланів», недорого. Тел.: 0 67 7000343.

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 госпо-
даря, розгляну пропозиції, посередникам не турбу-
вати, 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., р-н Промінь, бойлер, пральна машина, 
меблі, всі умови для проживання, 3000 грн+кому-
нальні. Тел.: 0 96 0121246.

1-к.кв., р-н школи №3, затишна, пральна маши-
на, гаряча вода, 3500 грн+комунальні. Тел.: 0 96 
0121246.

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

3-к.кв, без меблів, бойлер, 3000 грн+комунальні 
(взимку 2000 грн+комунальні). Тел.: 0 96 0121246.

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру та перукаря в центрі краси «Вероні-
ка». Стабільна з/п, постійний потік клієнтів, 
офіційне оформлення за рахунок фірми, ма-
теріал для роботи надаємо, зручне місцезна-
ходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Гіпермаркет «Фозі» запрошує на роботу 
приймальників товару, вантажників, оброблю-
вача риби, мерчендайзера, продавців. Розвоз-
ка до місця роботи, офіційне працевлашту-
вання, кар’єрне зростання. Тел.: 0 44 5930914, 
0 93 9730326, 0 66 4560831, 0 67 2236927.

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.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запро-
шує на постійну роботу осіб з інвалідністю (при-
бирання території, робота на повітрі). Тел.: (044) 
2817986.

Запрошуємо електрика (доба/три), інжерена 
КВПіА, з/п 7000-10000 грн, офіційне працев-
лаштування, м. Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 97 
6427079, Григорій Анатолійович.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. 
Щасливе, на склад потрібні вантажник; комп-
лектувальник; водій автонавантачувача; 
укладач зразків керамічної плитки. Тел.: 0 50 
3161611, Людмила.

На автомийку (м. Бориспіль) потрібні мий-
ники, 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 підприємство (с. Проліски) потрібен оператор 
розливу води на виробництво. Г/р з 8.00 до 18.00, 
з/п 6-7 тис. грн+бонуси. Тел.: 0 98 6847981.

На підприємство з розливу питної води (с. Про-
ліски) потрібен керівник, з/п 9-12 тис. грн. Тел.: 0 
98 6847981.

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.

Оголошення та реклама

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 роботу потрібен інженер-проектувальник 
(теплоенергетик), з/п договірна, офіційне працев-
лаштування, м. Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 50 
1008456, 0 68 3509097, В’ячеслав Вікторович.

На роботу потрібні електрозварники, з/п договір-
на, офіційне працевлаштування, надаємо житло, 
м. Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 67 4520658, Сер-
гій Іванович.

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.

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.

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»

ОГОЛОШЕННЯ
Просимо громадянина Коломійця Вла-

дислава Ігоровича прибути 18. 04. 2018 
року о 14.00 за адресою: вул. Централь-
на, 15, с. Затишне (Ленінівка), Бориспіль-

ський район, Київська область — для 
підписання Акту прийому-передачі межо-
вих знаків як власника суміжної земель-
ної ділянки Тютюна Юрія Олексійовича.

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. 

врем’янку на тривалий термін без посередників, 
господар. Тел.: 0 66 6869731, 0 97 4284957.

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

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

кімнату 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, те-

пла підлога, кухня-студіо, 6000 грн разом з кому-
нальними. 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.

В магазин продтоварів (р-н ЗОШ №3) на по-
стійну роботу потрібен продавець, г/р 2/2, з/п 
5000 грн, всі умови для праці. Тел.: 0 67 2834242.

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
ЕЛЕКТРОЗВАРНИКІВ 
з/п договірна, надаємо житло
067-452-06-58, Сергій Іванович 
СЛЮСАРЯ-САНТЕХНІКА 
г/р доба/три, з/п 7000 — 10000 грн
096-167-19-62, Ігор Миколайович 
ЕЛЕКТРИКА (доба/три), ІНЖЕНЕРА КВПіА
з/п 7000 — 10000 грн
097-642-70-79, Григорій Анатолійович 
ІНЖЕНЕРА-ПРОЕКТУВАЛЬНИКА 
(теплоенергетика), з/п договірна 
050-100-84-56, 068-350-90-97, 
В’ячеслав Вікторович 
ДИСПЕТЧЕРА на аварійну службу 
на підприємство з обслуговування 
житлового фонду 
доба/три, з/п 5000 грн
093-256-54-39, Олександр Володимирович

Офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н Троєщина
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Охоронній структурі потрібні охоронці. Про-
понуємо: офіційне працевлаштування, з/п 
прогресуюча без затримок з виплатою від 
400 грн/зміна. Тел.: 0 97 3414050, 0 99 0764468.

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.

Підприємству з обслуговування житлового фон-
ду потрібен диспетчер на аварійну службу, г/р 
доба/три, з/п 5000 грн, офіційне працевлаштуван-
ня, м. Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 93 2565439, 
Олександр Володимирович. 

ПОТРІБЕН ВОДІЙ ІЗ ВЛАСНИМ ПАСАЖИР-ПОТРІБЕН ВОДІЙ ІЗ ВЛАСНИМ ПАСАЖИР-
СЬКИМ АВТО НА 7-8 МІСЦЬ, Г/Р ПН-СБ З 9.00 СЬКИМ АВТО НА 7-8 МІСЦЬ, Г/Р ПН-СБ З 9.00 
ДО 18.00. ТЕЛ.: 0 63 7896252, 0 96 9364304.ДО 18.00. ТЕЛ.: 0 63 7896252, 0 96 9364304.

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

Потрібен водій на МАЗ-самоскид, 20 т, оп-
лата щоденно, до 500 грн/день. Достойна з/п. 
Тел.: 0 67 2334242.

Потрібен водій на фуру, кат. «Е», з д/р. Тел.: 0 
67 3278510.

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 КОНТРОЛЕР НА СКЛАД, С. ЩА-ПОТРІБЕН КОНТРОЛЕР НА СКЛАД, С. ЩА-
СЛИВЕ, Г/Р З 12.00 ДО 18.00, РОЗВОЗКА ВІД БК СЛИВЕ, Г/Р З 12.00 ДО 18.00, РОЗВОЗКА ВІД БК 
«ЮНІСТЬ», М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 98 9991940, 0 «ЮНІСТЬ», М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 98 9991940, 0 
73 0857832. 73 0857832. 

Потрібен слюсар-сантехнік, г/р доба/три, з/п 
7000-10000 грн, офіційне працевлаштування, м. 
Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 96 1671962, Ігор Ми-
колайович.

Потрібні енергійні, відповідальні працівники на 
вакансії: менеджер з продажу, кур’єр, фасуваль-
ник, водій, з/п договірна + %. Тел.: 0 96 9364304, 
0 95 2549613.

Потрібні помічники (2 людини) по догляду за 
хворим. Бажано проживання в р-ні залізнично-
го вокзалу. Г/р з 7.00 до 21.00. Вимоги: фізично 
міцна людина, оплата за домовленістю. Тел.: 0 99 
3418180, 0 73 3418180, Олег.

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. Бори-
спіль потрібні водії автобусів категорії «D», 
механік з ремонту авто, механік з випуску 
автобусів, мийники автобусів, прибиральники 
автобусів, слюсарі з ремонту авто, різноробо-
чі. Гідну та стабільну оплату гарантуємо. Тел.: 
0 98 2151071, 0 68 1049606, 0 67 9159031, 0 50 
6872000.

Пропонуємо роботу в таксі, набираємо дис-
петчера позмінний г/р. Тел.: (4595) 91530, 0 67 
7167873, 0 93 8334040.

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
комірники, вантажники, складальники-паку-
вальники, засипальники сировини, з/п висока, 
стабільна. 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, шиномон-
тажник), майстра стенду розвал-сходження, 
з/п від 8000 грн, для немісцевих кімната в гур-
тожитку. 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; 
тракторист-машиніст с/г виробництва (всі катего-
рії), з/п від 15000 грн; машиніст-кранівник (авто-
кранівник), з/п від 10000 грн. Офіційне працевлаш-
тування, високий рівень з/п. Тел.: 0 67 5133292, 0 
93 3716210, Маргарита. 

Терміново потрібен охоронець у м. Бориспіль, г/р 
доба/три. Тел.: 0 96 3907074. 

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, 
Сіран Саркісівна. 

ТОВ «КТА». Запрошуємо на роботу в наш 
дружний та стабільний колектив у м. Бориспіль 
водія категорії «С»,«D»,прибиральниць,паку-
вальниць,операторів виробничого обладнання, 
вантажників, помічника друкаря (флексодрук, 
навчаємо), менеджера ВЄД. З/п висока, після 
співбесіди, офіційне працевлаштування, своє-
часна з/п. Тел.:0 44 4997063, 0 63 8221909.

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.

Торгівельна компанія запрошує на роботу 
торгового представника: доставка, розширен-
ня бази клієнтів, просування нової продукції. 
Тел.: 0 95 2549613, 0 98 9872375, 0 63 7898239.

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

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

Шукаю 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.

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

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

МИЙНИКИМИЙНИКИКУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

ТЕРМІНОВО
на роботу потрібні 

АДМІНІСТРАТОР 
ПОВАР 
КУХОННИЙ 
ПРАЦІВНИК 
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕН 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ЗАВГОСП

з/п щоденно 
Тел.: 099-544-47-97, 

063-636-36-08

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

Водія категорії  «С», «D»
Прибиральниць
Пакувальниць
Операторів виробничого обладнання
Вантажників
Помічника друкаря (флексодрук, навчаємо)

Менеджера ЗЕД

Водія категорії  «С», «D»
Прибиральниць
Пакувальниць
Операторів виробничого обладнання
Вантажників
Помічника друкаря (флексодрук, навчаємо)

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

Тел.: 099-387-46-95

БАРМЕНАОФІЦІАНТА
досвід роботи від 1 року

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
ПОСУДОМИЙНИЦЮ у кафе

ШВЕЙЦАРАОХОРОНЦЯ
ПОКОЇВОК з досвідом робот
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

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.

Стіл кухонний, софа, газова плита, дитяче ліж-
ко, телевізор, все б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006, 0 50 2223228.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Продам відеокамеру,фотоапарат,факс,рацію 

Тел.: 0 50 4111649.
Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для ванної 

кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа книжкова, 
500 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695. 

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

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

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.

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищен-
ня, планування та озеленення ділянок. Демонтаж-
ні роботи. Земельні роботи: виконуємо копання 
траншей 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

Дорожня панель 1 шт., двері гаражні, металеві, 
б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, шафа, тумба під телевізор, приліжко-

ва тумбочка, б/в, гарний стан, недорого. Тел.: 
0 97 7408820.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї, передвижний павільйон для утри-

мання бджіл, м. Яготин. Тел.: 0 98 4767244.
Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.
Картопля кормова, 2,00 грн/кг. Тел.: 0 50 

9695941, Віталій.

РІЗНЕ

Бориспіль
Сентизатор «Ямаха» PSR-630, гарний стан. Тел.: 

0 63 6088478, Віталій. 
Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського ви-

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

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

Оренда будівельної техніки: самоскиди, 
екскаватори, каток, міні-навантажувач. Пісок, 
відсів, щебінь з доставкою. Тел.: 0 67 6562743.

Укладання кахлю на стіни і підлогу. Якісно, недо-
рого. Тел.: (4595) 71261, 0 97 5034418. 

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений договір купівлі-продажу земельної 
ділянки за адресою: м. Бориспіль, вул. Суворова, 
8-а, №588 виданий на ім’я Кучеренка Василя Ва-
сильовича приватним нотаріусом Бориспільсько-
го міського нотаріального округу Київської обл. 
Хміль Т.М. 30.03.2015 р., вважати недійсним.

Здам в оренду столярний цех на хороших умо-
вах. Тел.: 0 97 1729421.

Пропоную роботу жінці з дитиною (допомога по 
господарству), хороші умови, надаю житло. Тел.: 
0 97 1729421.

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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ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
АНАТОЛІЯ ФЕДОРЧУКА ПРО СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 
МІСТА БОРИСПОЛЯ ЗА 2017 РІК

ДЕМОГРАФІЯ 

З ГРОМАДОЮ 
І ДЛЯ ГРОМАДИ

Населення — 61,8 тис. осіб
(збільшилося на 1188 осіб);

з них: 
діти (0-16 років) — 12,5 тис. осіб;
працездатне населення — 38,1 тис. осіб.

У Центрі надання адміністративних послуг громадяни можуть от-
римати 65 їх видів, у тому числі нові:

 • управління Держгеокадастру у Бориспільському районі;
 • інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю;
 • головного управління Держгеокадастру в Київській області;
 • управління патрульної поліції у місті Борисполі.

У 2017 році надано послуг 4032 суб’єктам звернення. 
(2016 рік — 5439 суб’єктам).

У 2017 році до виконавчого комітету надійшли:
4488 звернень від громадян
(2016 р. — 3159)

6946 звернень від установ та організацій
(2016 р. — 6332)

219 запитів на інформацію
(2016 р. — 186)

254 депутатських запитів та звернень
(2016 р. — 227)

• Міським головою та його заступниками проведено 44 особистих прийоми громадян, на яких 
звернулося 420 мешканців міста.Виконавчий комітет Бориспільської міської ради 

08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72
тел./факс  (04595) 6-02-35
www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: borispil@i.ua



17№12 (921), 30 березня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»Звіт

2349 юридичних осіб 3518 фізичних осіб-підприємців

У 2017 році:
17 суб’єктам підприємницької діяльності передані в оренду 
приміщення комунальної власності площею 1117,4 кв. м, 
передані у власність 3 суб’єктам — 108,1 кв. м.

З суб’єктами підприємництва укладено 26 договорів оренди 
земельних ділянок площею 13,1 га. 

Всього діє 583 договори оренди земельних ділянок 
комунальної власності площею 342,4 га.

МІСЬКИЙ  БЮДЖЕТ

ЕКОНОМІКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО

Бюджет міста виконано на 112,1 %.
Доходи загального та спеціального фонду (з урахуванням міжбю-

джетних трансфертів) склали 774,6 млн грн (2016 рік — 586,9 млн грн ), 

з них:
 • доходи загального фонду — 728,3 млн  грн (в т.ч. субвенції з Дер-

жавного бюджету України — 272,3 млн грн); 
 • доходи спеціального фонду — 46,3 млн грн (в т.ч. субвенції на 

соціально-економічний розвиток з Державного бюджету України — 
0,8 млн грн). 

Структура 
доходів
міського 
бюджету

Видатки міського бюджету склали 746,3 млн грн, 2016 рік — 472,7 млн грн

ПРОДУКЦІЯ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ В МІСТІ
 • ТОВ «Фармекс Груп» (фармацевтичні препарати)
 • Бориспільська філія ТОВ «Проктер енд Гембл Україна» (засоби особистої гігієни)
 • ПрАТ «ПентоПак» (поліамідна оболонка для ковбас)
 • ТОВ «ПКФ «Ароза» (косметично-парфумерні вироби)
 • ПрАТ «Лантманнен Акса» (сухі сніданки, кранчі, мюслі)
 • ТОВ «КТА» (серветки, одноразовий посуд)
 • ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (вироби з  бетону, блоки)
 • ТОВ «Купава - Укрторг» (причепи для автомашин, торгові вітрини,  холодильники)
 • ТОВ «Столярна мануфактура» (вироби з дерева)

ПІДПРИЄМНИЦТВО
У місті діє:

НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ
Створено 686 нових робочих місць, у тому числі:
юридичними особами — 351 місце,
фізичними особами-підприємцями 219 робочих місць.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Основні країни-партнери по експорту товарів 
підприємств м. Бориспіль у 2017 році

Через роздрібну торгову мережу населенню реалізовано товарів 
на 4,2 млрд грн,  110,5 % порівняно з 2016 роком (3,8 млрд грн).

Відкрито 6 об’єктів торгівлі та сфери послуг 
(загальною площею 2720 кв. м), а саме: 

магазин побутової техніки ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» 
по вул. Київський Шлях, 2/6;

продовольчий магазин «Червоне та Біле» 
ТОВ «ТД Український Продукт» по вул. Київський Шлях, 2г;

магазин «Дика орхідея» ФОП Осіпчук Г.С. 
по вул. Київський Шлях, 2/2г;

магазин «Гуд Бир» ФОП Волковський М.Г. по вул. 1 Травня, 2;

магазин «Фора» ТОВ «Фора» по вул. Головатого, 30;

магазин «Продукти» ТОВ «АТБ» по вул. Київський Шлях, 71-а.

Польща 2,5%
РФ 17,6%
Румунія 3,1%
Франція 2%

Інші (19 країн) 22,3%

Білорусь 4,3%
Велика Британія 1,8%
Грузія 4%
Ізраїль 5,6%
Казахстан 3,4%
Молдова 7,8%
Німеччина 25,6%

Плата за землю
11,5% 52,4 млн грн

Єдиний податок
10,7% 48,8 млн грн

Акцизний податок
9,9% 45,1 млн грн

Інші
13,9% 63,6 млн грн

ПД ФО 54%
54% 246,1 млн грн

Житлово-комунальне господарство 
7,1% 52,9 млн грн

Реверсна дотація 
3,8% 28,6 млн грн

Медична субвенція
6,7% 50,2 млн грн

Інші видатки 
18,8% 140 млн грн

Освіта 
25,5% 190,2 млн грн

Культура, мистецтво 
2,5% 18,3 млн грн

Фізична культура, спорт
2,3% 17,1 млн грн

Транспорт, дорожнє господарство 
9,8% 73,4 млн грн

Соціальний захист (допомоги, субсидії) 
23,5% 175,6 млн грн
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ІНВЕСТИЦІЇ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ЯКІ 
ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСТА

Обсяг капітальних інвестицій у 2017 році в 
м. Борисполі 2126,2 млн грн.
Темпи росту обсягу капітальних інвестицій в місті у 
порівнянні з 2016 роком 200 %.

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одного 
мешканця міста 34,4 тис. грн.

2016 рік — 17,8 тис. грн.

Прямі іноземні інвестиції з початку внесення 
наростаючим підсумком 

82,9 млн дол. США
Прямі іноземні інвестиції у розрахунку 

на одного мешканця міста

1,4 тис. дол США

Інвесторами виступили
14 країн світу, 
основні з них:

Велика Британія (29,8 %),
Віргінські Острови (27,9 %),

Кіпр (17,6 %).

Капітальні інвестиції — 2126,2 млн грн,
що у 2 рази більше порівняно
з 2016 роком (1079,0 млн грн).

З них уведено в експлуатацію:

 • багатоквартирний житловий будинок (ІІ черга) по вул. Банківська, 32, 
площею 5,6 тис. кв. м., ТОВ «Градобуд-С»;

 • індивідуальне житлове будівництво — 33,2 тис. кв. м;
 • проект по встановленню сонячних модулів сонячної електростанції 

Бориспіль-1, потужністю до 900 кВт по вул. Ушакова, 21, ТОВ «Солар 
Енерджі Інвестментс Україна», створено 5 робочих місць;

 • виробничо-адміністративний корпус шляхом прибудови по вул. О. 
Кошового, 2, ТОВ «ПКФ «Ароза»;

 • цех додаткової обробки виробничого корпусу після реконструкції по 
вул. Броварська, 5, ПрАТ «ПентоПак»;

 • міні-готель з рестораном та кафе по вул. Соцмістечко, 276, Деркач В., 
створено 5 робочих місць;

 • магазин «Продукти» ТОВ «АТБ-маркет» по вул. Київський Шлях, 71-А, 
створено 40 робочих місць;

 • магазин «Фора» по вул. Головатого, 30, створено 30 робочих місць.

ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» 
Будівництво фабрики з виробництва 
виробів з борошна 
по вул. Привокзальна, 82.

ТОВ «ПРОМІНЬ ЕНЕРГО»

ТОВ «Київський хлібопродукт»

ТОВ «Газтрон»

 • Площа земельної ділянки —18,9 га.
 • Орієнтовна вартість будівництва — 2,8  млрд грн.
 • Потужність нової фабрики — 20 тис. тонн/місяць.
 • Кількість нових робочих місць — 1200.
 • Впровадження  І черги будівництва — 2018 р.
 • Повне введення об’єкта  в експлуатацію — 2020 р.

 • Площа земельної ділянки — 5,3 га.
 • Площа адміністративно-побутових приміщень — 157,1 м. кв.
 • Орієнтовна вартість — 100 млн грн.
 • Кількість робочих місць — 24.
 • Уведення в експлуатацію — 2018 рік.

Реконструкція 
асфальтобетонного заводу під 
газонаповнювальну станцію по 
вул.Ушакова, 25

Будівництво сонячної електростанції 
«Бориспіль» потужністю до 5 МВт по 
вул. Запорізька, 36-А

впроваджує 2 проекти протягом 2018 року:

 • Площа земельної 
ділянки — 6,4 га.

 • Потужність — 
120 тис. тонн/рік.

 • Загальний об’єм бази 
зберігання — 8 тис. куб. м. 

 • Кількість нових робочих 
місць — 100.

 • Орієнтовна вартість 
проекту — 100 млн грн.

 • Введення в 
експлуатацію — 2018 рік.

 • Енергонезалежний об’єкт. 
 • Сучасні рішення на базі сонячних батарей і гелеоколекторів, 

енергоефективні будівлі та споруди.

Забезпечить потребу у скрапленому газі Київської області 
та частково сусідніх областей. Будівництво млина 

продуктивністю 300 тонн/
добу та зерносховища 
ємністю до 30 тис. тонн 
по вул. Привокзальна, 40.

Реконструкція будівель 
та споруд під переробку 
та зберігання зерна 
по вул. Бандуристів 
(Дімітрова), 2-Д.
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

КПТМ «Бориспільтепломережа»
виконані роботи та послуги з утримання теплових мереж 
на суму 322,7 тис. грн, 

з них:
 • виконано поточний ремонт  котелень на суму 141,6 тис. грн та  тепло-

вих мереж на суму 224,0 тис. грн;
 • виконано перемотку  згорілого електродвигуна  потужністю

22 кВт та його встановлення  на димососі на котельні  по 
вул. Глібова, 3 — 8,3 тис. грн;

 • виконано перемотку згорілого  електродвигуна   потужністю 
18 кВт та його встановлення  на мережному насосі  
на  котельні по вул. С.Оврашка — 5,2 тис. грн;

 • виконано ремонт коректора газу на котельні 
по вул. Привокзальна — 5,1 тис. грн;

 • встановлено  залізобетонні кришки на люках теплових камер в 
кількості 19 штук на суму 3,5 тис. грн;

 • замінено ділянку теплових мереж по вул. Бежівка — 16 тис. грн;
 • замінено рециркуляційний насос на котельні по вул. Київський 

Шлях, 39 — 47,1 тис. грн та кабелю — 13,1 тис. грн.

За кошти міського бюджету на суму 514,6 тис. грн виконано:
 • реконструкцію теплових мереж: від котельні по вул. Нижній Вал на 

суму 92,0 тис. грн;
 • від котельні по вул. Глібова (ТК 11 - ТК12) — 52,4 тис. грн;
 • від котельні по вул. Нова (ТК 5 — ТК 6), від ТК5 до житлового будинку 

по вул. Нова, 2/2 — 138,4 тис. грн;
 • поточний ремонт теплотрас по вул. Ушакова, 17 та по вул. Європейська 

від житлового будинку № 4 добудинку № 2 на суму 231,8 тис. грн.

За кошти підприємства виконано:

капітальний ремонт житлових будинків на суму 1 329,0 тис. грн 
за адресами:
 • вул. Київський Шлях, 20 на суму 67,9 тис. грн;
 • вул. Нижній Вал, 5 на суму 125,8 тис. грн;
 • вул. Нижній Вал, 1 на суму 685,3 тис. грн;
 • вул. Головатого, 4 на суму 450,0 тис. грн.

Поточний ремонт житлового фонду — 5457,6 тис.грн, з них:

 • ремонт покрівель у 37 будинках на суму 375,2 тис. грн; 
 • герметизація 12 житлових будинків на суму 50,7 тис. грн;
 • сантехнічні роботи у 20 будинках на суму 99,0 тис. грн;
 • технічне обслуговування внутрішньобудинкових 

систем — 905 тис. грн;
 • ремонт освітлення місць загального користування 

у житлових будинках — 403,0 тис. грн;
 • технічне обслуговування ліфтів житлових 

будинків — 296 тис. грн.

Підприємство виконало поточний ремонт житлового фонду на 
суму 996,7 тис. грн, з них:

 • ремонт покрівлі у 41 будинку на суму 99,7 тис. грн;
 • сантехнічні роботи у 41 будинку на суму 413,8 тис. грн;
 • ремонт вікон, дверей та поручнів у 11 житлових будинках 

на суму 43,5 тис. грн;
 • інші послуги з ремонту та утримання житлових будинків 

на суму 439,7 тис. грн.

За кошти міського бюджету на суму 7540,2 тис. грн виконано:
капітальний ремонт житлових будинків на суму 
763,3 тис. грн за адресами:

 • Соцмістечко, 240 на суму 509,7 тис. грн;
 • гурт. по вул.Бежівка, 1 на суму 253,6 тис. грн.

Реконструкцію систем опалення — влаштування 
індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках 
на суму 1108,6 тис.грн за адресами:

 • вул. Київський Шлях, 2/4 на суму 154,4 тис. грн;
 • вул. Головатого, 8 на суму 513,9 тис. грн;
 • вул. Френкеля, 2 на суму 213,9 тис. грн;
 • вул. Київський Шлях, 73 на суму 226,4 тис. грн;
 • поточний ремонт під’їзної дороги для НВК «Ліцей Дизайн-Освіта» імені 

Павла Чубинського на суму 118,9тис. грн;
 • поточний ремонт для ДЮСШ на суму 365,2 тис. грн;
 • поточний ремонт  баскетбольного майданчика  для Бориспільського 

центру спорту на суму 234,6 тис. грн;
 • поточний ремонт приміщення управління соціального захисту насе-

лення на 16,5 тис. грн;
 • встановлення елементів  огорожі біля будинків по вул. Соцмістечко, 

324, 348, 12 на суму 129,0 тис. грн; 
 • встановлення огорожі біля фонтану на Європейській площі на суму 

18,7 тис. грн.
Поточні ремонти:

 • 38 житлових будинків на суму 3687,4 тис. грн;
 • покрівлі у 15 будинках  на суму 774,1 тис. грн;
 • зупинки по вул. Польова  на суму 58,1 тис. грн;
 • баскетбольного та дитячого майданчиків по вул. Київський Шлях, 13, 

В.Момота, 48 на суму 265,8 тис. грн.

Виконано капітальний ре-
монт (заміну) пасажирських лі-
фтів у 2-х житлових будинках 
на суму 1 392,9 тис. грн:

 • вул. Нова 2, буд 2 (4 під.) на 
суму 706,7 тис. грн;

 • вул. Бежівка, 4 (2 під.) на суму 
686,2 тис. грн.

Закуплено обладнання для 
капітального ремонту (заміни)
пасажирських ліфтів у 2-х жит-
лових будинках на суму 1069,8 
тис.грн:
 • вул. Нова 2, буд 2 (2 під.) спла-

чено аванс 481,8 тис. грн;
 • пров. Бабкіна, 4 (1 під.) сплаче-

но аванс 588,0 тис. грн.
Виконано поточний ремонт 

пасажирських ліфтів у 18 жит-
лових будинках на суму 432,4 
тис. грн.

КП ВКГ «Бориспільводоканал» виконано 
послуги та ремонтні роботи з обслуговування 
водопровідно-каналізаційних мереж на суму 

1558,6 тис. грн (2016 рік — 1,9 млн грн), 
у тому числі:

Замінено водопровід:
 • 20 м по вул. Ватутіна, 99;
 • 12 м по вул. Європейська, 23;
 • 80 м по вул. Київський Шлях, 73;
 • 106 м по вул. Степова, 21.
 • прокладено 51 м каналізаційної  труби діаметром 200 мм у Соцмістеч-

ку, 276 та 30 м водопровідної труби діаметром 32 мм КПП;
 • прокладено 114 м трубопроводу Д 200 мм та змонтовано 7 колодязів 

по вул. Європейська;
 • прокладено 7 м каналізаційної мережі Д 200 мм в ЦРЛ;
 • змонтовано 1 колодязь та прокладено 9 м каналізаційної труби Д 160 

мм у музичній школі;
 • встановлено 4 домових лічильники;
 • прокладено 6 м каналізаційної мережі та змонтовано колодязь 

по вул. Київський Шлях, 1Д.

У тому числі за кошти міського  бюджету 
на суму 184 тис. грн  виконано:

 • прокладено 47 м дощової каналізації  по вул. Головатого, 32;
 • здійснено врізку, змонтовано колодязь та прокладено 20 м 

водопроводу та 6 м каналізації до спортивного комплексу 
НВК «Ліцею «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського;

 • прокладено 12 м дощової каналізації Д 200 мм та змонтовано 2 до-
щоприймачі по вул. Лугова, 62 м дощової каналізації по вул. Глибоць-
ка — Київський Шлях,  18 м  дощової каналізації по вул. Польова, 19 
та змонтовано 2 дощоприймачі;

 • встановлено фонтан питної води  в центральному парку міста.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, 
ВИКОРИСТАНО 837,3 тис. грн

(2016 р. — 1,2 млн грн)

(2016 р. — 6,2 млн грн)

РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КП 
«ЖЕК-1», ОСВОЄНО  15,4 млн грн

РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КП 
«ЖРЕУ», ОСВОЄНО 12,1 МЛН ГРН 

РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ ЛІФТОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 
ВИКОРИСТАНО 
2,9 млн грн

ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
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Використано 
коштів 

163,5 млн грн

 • реконструкцію централізованих 
систем водопостачання по вул. 
Лисенка до вул. Завокзальна з 
переключенням усіх споживачів 
— 191 тис. грн;

 • водопониження та захист від 
підтоплень житлових об’єктів та 

територій по вул. С. Камінського до 
вул. Скіфська — 1145,3 тис. грн;

 • поліпшення технічного стану та 
благоустрій верхньої та нижньої 
водойми та водостокової мережі 
між ними по вул. Робітнича — 
Банківська — 1176,0 тис. грн.

За кошти міського бюджету на суму 
2 512,3 тис. грн виконано:

За кошти міського бюджету 
на суму 8 588,1 тис.грн 

 • поточний ремонт 61 житлово-
го будинкуна суму 7,7 млн грн;

виготовлення металевої 
огорожі — 71,9 тис. грн:

 • по вул. Головатого, 7 — 
59,5 тис. грн;

 • по вул. Лютнева, 12 — 
12,4 тис. грн.

За кошти міського 
бюджету замінено дерев’яні 

вікна в під’їздах на енергозбе-
рігаючі в 57 житлових будин-

ках на суму 5,4 млн грн.

Всього виконано заміну ві-
кон на енергозберігаючі  

у 95 % житлових будинків.

Поточний ремонт даху в 
будинку по вул. Київський 
Шлях, 39а

ВИКОНАНО ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ 
МАЙДАНЧИКІВ НА СУМУ — 1443,2 тис. грн
Виконано поточний ремонт дитячих майданчиків на суму — 188,0 тис. грн
Придбано елементи для встановлення:
дитячих майданчиків на суму 369,6 тис. грн;
спортивних майданчиків на суму  847,7 тис. грн.

У місті біля житлових будинків налічується:
27 спортивних майданчиків;                          135 дитячих майданчиків.
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НОВА ТЕХНІКА — 13,5 млн грн

ЗУПИНКИ

На заходи з 
благоустрою 
використано 
25,7 млн грн 
(2016 – 17,2 млн грн).

За кошти міського бюджету на суму 
2106,7 тис. грн виконано:

Виконано зариблення Княжицького озера 

Озера

ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, 
ОСВОЄНО 67,0 млн грн (2016 – 17,2 млн грн).

Виконано капітальний ремонт 7 тротуарів 
площею 9 тис. м2 на суму 6,1 млн грн:

Сквери

Догляд за тваринами

БЛАГОУСТРІЙ

Асфальтоукладчик — 5,7 млн грн Мулосос — 2,5 млн грнКоток для вкочування асфальту — 2,3 млн грн Автовишка АГП-30 — 3,0 млн грн

• Озеленення Книшового меморіального паркового комплексу, 
98 дерев на суму 400 тис. грн.

Громада та міська влада Борисполя створюють унікальний об’єкт 
історії міста та держави — Книшовий меморіальний парковий 
комплекс. Вартість роекту — 25 млн грн. Площа комплексу — 
4,5 га. Освоєно 6,1 млн грн.

Постійно проводиться:

 • догляд за зеленими 
насадженнями;

 • технічне обслуговування 
та утримання в належному стані 
мереж вуличного освітлення;

 • послуги з прибирання території 
міста.

Проводиться вивіз сміття з 
3623 садиб приватного сектору, 

26,1 тис. куб. м. 

Встановлено нові зупинки:

 • вул. В. Момота;
 • вул. С. Оврашка;
 • вул. Польова. 

Встановлено 9 світлофорних 
об’єктів на суму 3,9 млн грн
 • Виконано поточний ремонт світ-

лофора по вул. Київський Шлях 
біля будинку № 63 на суму 
198,4 тис. грн.

 • Встановлена автоматизована 
система  відеоспостереження та 
відеоаналітики «Безпечне місто 
Бориспіль» на суму 1,1 млн грн.

Висаджено:

 • 181 саджанець дерев; 
 • 311 кущів;
 • 40,3 тис. шт. квітів-дворічників;
 • 2,3 тис. кв. м квітників.

 • послуги по розчищенню каналів на суму 913,4 тис. грн:
від вул. Коцюбинського до вул. Князя Святослава; по вул. Білоо-
зерська; по вул. Карла Маркса; по вул. Польова в районі буд. 
№ 19; по вул. Бандуристів;

 • розчищення водовідвідного каналу протяжністю 210 м по 
вул. Шевченка, 100 (в районі колишнього заводу «Озон») на 
суму 129,9 тис. грн; 

 • послуги з очищення водовідвідних колекторів із застосу-
ванням гідродинамічних установок на суму 794,4 тис. грн:
по вул. Київський Шлях біля ЗОШ № 4 до площі ім. Чубин-
ського; по вул. Київський Шлях, 2/12-б до вул. Соборна;                                    
по вул. Філатова до вул. Головатого; по вул. Соборна — Сергія 
Камінського;  

 • проведення гідротехнічних заходів із захисту від підто-
плення і затоплення, направлених на зниження до допусти-
мого рівня негативного впливу на території житлової забудови і 
об’єкти комунального господарства на суму 154,0 тис. грн; 

 • встановлено лічильники для зовнішнього освітлення міста на 
суму 115 тис. грн.

За кошти бюджету 
 • проводиться поліпшення технічного стану та благоустрій озера по 

вул. Олександрівська — 1 305,0 тис. грн,
 • виконано поліпшення технічного стану та благоустрій озера по 

вул. Поповича — 2 916,5 тис. грн,
 • виконано поліпшення технічного стану та благоустрій Олесниць-

кого озера в м. Борисполі — 1 597,8 тис. грн,
 • розроблено проектно-кошторисну документацію з поліпшення 

технічного стану та благоустрою озера «Гульківка» в м. Борисполі 
— 99,9 тис. грн.

Тривають роботи з капітального ремонту
 • скверу по вул. Ватутіна, 73, виконано роботи на суму 577,0 тис. грн.
 • по пров. Бабкіна, 12, сплачено аванс на суму 646,7 тис. грн.

 • За кошти міського бюджету розпочато будівництво притулку для 
тварин на 135 місць по вул. Гоголя, 63, вартість проекту — 7,6 млн 
грн, сплачено аванс — 813 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 44 ву-
лицях міста на загальну суму 5,8 
млн грн:

• Броварська, Святомиколаїв-
ська, Сєрова, Березовського, Тичи-
ни, Яремчука, Толстого, Вишнева, 
Куліша, Глібова, Калинова, Кутузо-
ва, Липова, Лобановського, Вере-
сая, Поштова, Кропивницького, Си-
миренка, П.  Орлика, Мечникова,  
Академіка Вернадського, Князя Бо-
риса, пров. Короленка, пров. Воло-
димирський, пров. Лісовий, пров. 
1-й Лісовий, пров. 2-й Лісовий, В. 
Онацької, С. Петлюри, І. Багряного,  
Гончара, пров. Л. Курбаса, Л. Кур-
баса, Плеханова, Прудкого, Шкіля, 
Авіаторів,  П. Верни, Гаражний, До-
рошенка,  В. Івасюка, П. Волянюка, 
пров. Яновського, Привокзальна 
(від вул. Тельмана до № 78)12.

Сплачено за вуличне 
освітлення міста — 3,3 
млн грн.

Всього вулиць та провулків у 
місті — 467, з них освітлено 369 
вулиць або 80 % від загальної 
кількості.

Обслуговується:
229,2 км мереж вуличного освіт-

лення;
5804 світлоточок, з них 2766 ЛЕД.
Вартість 1 кВт електроенергії:
грудень 2016 року — 1,55 грн;
грудень 2017 року — 2,20 грн.

Виконано:

 • капітальний ремонт та реконструкцію 13 доріг загальною площею 
36,7 тис. м2 на суму 15,1 млн грн; 

 • поточний ремонт дорожнього покриття на 208 вулицях міста загаль-
ною площею 138,8 тис. м2 на суму 30,5 млн грн;

 • поточний ремонт під’їзних доріг до 64 житлових будинків площею 
20 тис.м2 на суму 7,0 млн грн.

 • вул. В. Момота від перехрестя з вул. Гоголя до перехрестя з вул. 
Ватутіна, площею 1107,3 м2 на суму 675,6 тис. грн;

 • вул. Гришинська  площею 1 866,3 м2 на суму 1 093,1 тис. грн;
 • вул. Бежівка  від перехрестя з вул. Коцюбинського до будинку 

№ 128  площею 1 226 м2 на суму 781,9 тис. грн;
 • вул. Головатого від перехрестя з вул. Г. Берло до будинку № 46 

площею 1196,5 м2 робіт на 713,1 тис. грн;
 • Книшовий меморіальний парковий комплекс — 1875,6 м2, на 

суму 1367,9 тис. грн;
 • вул. Нижній Вал, від вул. Європейська, площею 911 м2 на суму 

739,9 тис. грн;
 • вул. М. Калмикова  площею 813 м2 на суму 776 тис. грн.

Поточний ремонт 17 тротуарів  площею 3,9 тис. кв. м 
на суму 2,2 млн грн. 

 • Нанесено дорожню розмітку по вул. Київський Шлях, Героїв 
Небесної Сотні, Глибоцька, біля всіх навчальних і дошкільних 
закладів та встановлено дорожні знаки на суму 448 тис. грн.

 • Виконано поточний ремонт та освітлено 6 пішоходних пере-
ходів на суму 448,8 тис. грн.

Облаштовано заїзну кишеню для автобусів по вул. Польова.

Звіт
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СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В управлінні соціального захисту населення 
перебуває на обліку 23 573 особи 

з них: 
людей з особливими потребами — 3290;
ветеранів війни — 1947.

Виплачено 161,9 млн грн 
усіх видів допомог та субсидій
(2016 рік — 102,1 млн грн), з них: 

допомог сім’ям з дітьми — 62,5 млн грн, 3575 сімей
(2016 рік 68,8 млн грн, 5345 сімей);
субсидій — 86,8 млн грн, 7712 сімей
(2016 рік — 33,3 млн грн, 6866 сімей).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО ТА ЇХ СІМЕЙ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ 50,2 МЛН ГРН

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

Фінансується з міського бюджету: 
110,9 тис. грн — пільги інвалідам по зору по сплаті за житлово-кому-

нальні послуги;

3,9 млн грн — матеріальна допомога 1168 жителям міста, які  перебу-
вають у складних життєвих обставинах;

160,0 тис. грн — допомога на поховання 4-х учасників антитерорис-
тичної операції;

69,2 тис. грн — підписка газети «Трудова Слава» людям з особливими 
потребами та малозабезпеченим громадянам.

Придбано 2 квартири на загальну суму 1,7 млн грн 
для сім’ї загиблого учасника антитерористичної 

операції на Сході України та для інваліда антитерористичної 
операції (кошти державного бюджету).

Послуги перукаря для підопічних терцентру.

Запроваджено нову послугу по заточці ножів та ножиць для підо-
пічних терцентру.

Бориспільський міський територіальний центр соціального обслу-
говування опікується1045 особами.

 • У складі територіального центру працює три відділення.
 • 1871 особа отримували соціально-побутові послуги медсестри, швач-

ки, перукаря, психолога,  з прання білизни.
 • 28 осіб-підопічних терцентру щоденно отримували гарячі обіди за 

кошти міського бюджету. Використано 116,4 тис. грн.
 • У рамках програми «Турбота» діє «Соціальне таксі», послугами якого 

скористалось 207 підопічних терцентру, пенсіонерів та людей з осо-
бливими потребами.

Інформація про дітей, 
які виховуються у 
складних життєвих 
умовах, дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 
батьківського 

піклування в 2017 році
Надано дітям соціально-пра-

вових статусів дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування — 8.

Усиновлено дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання — 3.

Перебуває під соціальним супро-
водом дітей, які потрапили у склад-
ні життєві обставини — 15.

Перебуває на обліку дітей, 
які потрапили у складні життєві 
обставини — 38.

Перебуває дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, в прийомних сім’ях, дитячих 
будинках сімейного типу — 10.

Надано статус залишеним дітям 
у пологовому будинку Бориспіль-
ської ЦРЛ — 2.

Подано позовів до суду на пред-
мет позбавлення батьківських 
прав — 3.

 • надано продуктові набори до свята Великодня — 9 тис. грн;
 • подарунки (флеш-накопичувачі — 51 шт.) до Дня захисту дітей — 

10 тис. грн;
 • канцтовари до 2017-2018 навчального року — 5 тис. грн;
 • придбано новорічні подарунки — 10 тис. грн.

• Присвоєно почесне звання «Мати-героїня» Надії Буранчук, 
матері 6 дітей (справа) та Надії Ігнатенко, матері 5 дітей (зліва).

Виплачено матеріальну допомогу:

 • 19 учасникам антитерористичної операції на лікування 
на загальну суму 69,5 тис. грн.

 • 10 військовослужбовцям за контрактом на загальну 
суму 100,0 тис. грн.

 • Виділено 104 земельних ділянки під будівництво для 
учасників антитерористичної операції.

 • Харчування дітей учасників АТО — 743,5 тис. грн.
 

 • Прийнято 164 заяви на матеріальну допомогу з 
обласного бюджету від учасників антитерористичної 
операції та направлено до КОДА для опрацювання.

• Присвоєно звання «Почесний громадянин 
міста Борисполя» заступнику командира 72 
окремої механізованої бригади Валерію Гудзю.

Додатково за кошти міського бюджету на суму 1533,0 тис. грн для 
бориспільської лікарні придбано:

 • Ліжко медичне функціональне 2-секційне в 
комплекті з матрацом — 10 комплектів, 66,5 
тис. грн.

 • Ліжко дерев’яне в комплекті з матрацом та 
наматрацником — 8 комплектів, 33,8 тис. грн.

 • Ліжко медичне функціональне односекційне 
з матрацом —  24 комплекти, 144 тис. грн.

 • Ліжко медичне функціональне 2-секційне з 
матрацом — 5 комплектів, 39,5 тис. грн

 • Інкубатор для виходжування новонародже-
них (кювез) — 1 штука, 496 тис. грн.

 • Крісло гінекологічне з електричним приво-
дом, крісло гінекологічне, кушетка гінеколо-
гічна — 5 штук, 64,3 тис. грн.

 • Крісло секційне (посадкових місць в секції — 
3 шт) — 81 штука, 41,3 тис. грн.

 • Банкетка зі спинкою 3-місна — 40 штук, 
32,6 тис. грн

 • Апарат штучної вентиляції легенів — 2 шту-
ки, 564 тис. грн.

 • Візок для транспортування хворих (ВТХ) — 2 штуки, 8,6 
тис. грн.

 • Візок медичний зі зйомники ношами та регульованим 
підголовником (ВМНр) — 2 штуки, 9,8 тис. грн.

 • Банкетка зі спинкою 3-місна — 40 штук, 32,6 тис грн.

Звіт

Подарунки для дітей соціально-незахищених 
категорій на суму 35 тис. грн
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ОСВІТА ВИКОРИСТАНО 190,2 млн грн

За кошти міського бюджету: збудовано 
дитячий садок на 115 місць по 
вул. Привокзальна, 14-а. 
З початку будівництва освоєно 23,8 млн грн, в тому числі 
у 2017 році — 17,0 млн грн.

Збудовано спортивний комплекс 
у НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського. Всього освоєно 
5,6 млн грн, в тому числі в 2017 році — 4,1 млн грн. 

Завершено облаштування скеледрому 
у НВК «Гімназія «Перспектива» — 563,2 тис. грн.

Триває будівництво нової школи на 825 місць 
по вулиці Робітнича — Банківська. 
З початку будівництва освоєно 52,7 млн грн, в тому числі в 2017 році —  
34,9 млн грн.

Розпочато будівництво нового дитячого 
садочка 
по вул. Володимира Момота, 46-А на 165 місць. Вартість будівництва — 
51 млн грн. У 2017 році сплачено аванс — 6,0 млн грн. 

Виконано капітальний ремонт (утеплення фасадів) на суму 17,6 млн грн:

 • ЗОШ № 6 — 2,4 млн грн; 
 • ЗОШ № 8 — 3,1 млн грн;
 • Бориспільського НВК «Спеціа-

лізована школа І-ІІІ ступенів-за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів» імені Костянтина Могилка 
— 728,7 тис. грн;

 • ЗОШ № 3 — 1,5 млн грн; 
 • ЗОШ № 7 — 1,5 млн грн;
 • ДНЗ «Росинка» — 1,5 млн грн;
 • ДНЗ «Веселка» — 1,5 млн грн;
 • капремонт даху та горища ДНЗ 

«Сонечко» — 1,0 млн грн;
 • капремонт покрівлі ДЮСШ —  

2,0 млн грн;
 • капремонт покрівлі ЗОШ № 1— 

2,4 млн грн.
• Утеплений фасад НВК імені Костянтина Могилка.

• Утеплений фасад ЗОШ № 3. • Утеплений фасад ДНЗ «Веселка».

 • Виконано поточні ремонти у закладах освіти на суму 7,7 млн грн.
 • Виконано заміну ламп на енергозберігаючі на загальну суму 5,6 млн грн.
 • Придбано обладнання для навчальних закладів на загальну суму 8,5 млн грн.

ОБДАРОВАНІ ДІТИ

 • 16 обдарованих учнів і вихованців та 4 
команди (40 вихованців) закладів освіти 
міста отримали стипендію Бориспіль-
ської міської ради.

 • Лауреатом премії імені Павла Чубинсько-
го Бориспільської міської ради стала Ва-
лентина Устьянцева — учениця 11 класу 
Бориспільського навчально-виховного 
комплексу «Гімназія «Перспектива» – 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені 
Володимира Мономаха.

 • 13 педагогічних працівників міста отри-
мують надбавки до посадового окладу за 
підготовку стипендіатів Бориспільської 
міської ради. 

 • Відшкодовано вартість проїзду педаго-
гічним працівникам на суму 26,0 тис. грн 

• Команда вихованців гуртка «Роботехніка» 
ЦТТ «Евріка» — стипендіат Бориспільської міської ради.

• Команда з хокею на траві — стипендіат 
Бориспільської міської ради.

Участь у Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах:
 • ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін: ІІ місце — 14 учнів, ІІІ місце — 23 учні.
 • IV (заключний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових дисциплін:  ІІ місце — 2 учні (Шматков М.В., 
Устьянцева В. Д.), ІІІ місце —1 учень (Буренков О.С.).

 • ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН: І 
місце — 1учень, ІІІ місце — 5 учнів. 

 • ІІІ (заключний) етап Всеукраїнського конкурсу — 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН: ІІ місце — 1 учень (Устьянцева В. Д.).

Мережа закладів освіти міста:

 • 12 садочків комунальної власності (3114 дітей);
 • 8 шкіл (7818 учнів);
 • 4 позашкільних заклади (3129 вихованців);
 • 6 приватних навчальних закладів.

(2016 р. — 119,9 млн грн)



23№12 (921), 30 березня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

Адреса редакції: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.

Тел. редакції: (067) 353-61-17.

Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.

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

Веб-сторінка:  www.i-visti.com

Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394

Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

Щотижнева газета
«Вісті.Інформація.Реклама»

© ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття»

Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка, 

Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав-Хмельницький, Яготин.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори 
публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Точка зору», «Компанія» друкуються на правах рекла-
ми. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє 
думку авторів публікацій.  Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи пе-
редрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.  
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №180330-12.

Звіт

• Виконано поточний ремонт першого поверху Бо-
риспільського державного історичного музею на суму 
331,2 тис. грн.

• Встановлено пам’ятник 
Несторові Літописцю.

• Відкриття пам’ятника Великому князеві Київському Володимиру.

• Зустріч із братами Капрановими. • Шевченківські дні.

• Змагання з американського футболу.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ

На утримання мережі закладів 
культури використано 
18,3 млн грн 

Використано 17,1 млн грн

 • Завершено реконструкцію будинку 
культури по вул. С. Оврашка, 1 — 8,7 
млн грн та встановлено дитячий май-
данчик — 40,0 тис. грн.

 • За кошти міського бюджету на суму 
2,0 млн грн придбано книги, музичні 
інструменти, сценічні костюми, меблі, 
стенди, комп’ютери, обладнання та 
інше.

(2016 рік — 12,3 млн грн).

Команди міста взяли 
участь у:
 • 94 чемпіонатах Київської області (291,1 

тис. грн);
 • 54 міських змаганнях (175,8 тис. грн);
 • 14 чемпіонатах України з хокею на тра-

ві, футболу та боксу (86,9 тис. грн);
 • 10 турах першості України з футболу 

серед юнаків (43,3 тис. грн).

Придбано:
 • трактор (газонокосарку) — 

129,5 тис.грн;
 • сміттєзбирач до газонокосарки — 

20,0 тис. грн;
 • персональний комп’ютер — 13,0 тис. грн;
 • насіння трав та мін. добрив — 

36,1 тис. грн;

 • столи для настільного тенісу — 
11,8 тис. грн;

 • розкидувач-сівалку — 12,2 тис. грн;
 • спортивну форму — 43,0 тис. грн;
 • зрошувач для хокейного поля — 

25,9 тис. грн;
 • 4 дитячі майданчики — 160,0 тис. грн;
 • тренажери для спортивного оздоро-

вчого та реабілітаційного залу «Здо-
ров’я» — 136,2 тис. грн.

Виконано:
 • капітальний ремонт хокейного стадіону 

«Колос» — 2,7 млн грн;
 • поточний ремонт волейбольно-баскет-

больного майданчика — 
59,2 тис. грн;

 • капітальний ремонт стадіону «Колос» — 
49,2 тис. грн.

ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО
 • продовження будівництва школи по вул. Робітнича – Банківська на 
825 місць (137,6 млн грн); 

 • будівництво садочка по вул. Володимира Момота, 46а на 165 місць 
(51 млн грн); 

 • реконструкція (добудова) НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів — 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені К.Могилка на 400 місць; 

 • створення міської первинної медичної допомоги;

 • продовження впровадження енергозберігаючих технологій у кому-
нальних закладах міста;

 • поліпшення дорожньої інфраструктури, благоустрій та озеленення 
міста;

 • будівництво притулку для тварин по вул. Гоголя, 63 (7,6 млн грн);
 • сприяння інвестору в будівництві сміттєпереробного заводу; 
 • сприяння у продовженні будівництва каналізаційних очисних споруд.

• Хокейний стадіон «Колос».

(2016 рік — 9,1 млн грн).



24 №12 (921), 30 березня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»

W
W

W
.I-

VI
ST

I.C
O

M

Ч
И

Т
А

Й
Т

Е
 «

В
ІС

Т
І»

 В
 І

Н
Т

Е
Р

Н
Е

Т
І,

 
З

А
Л

И
Ш

А
Й

Т
Е

 С
В

О
Ї 

К
О

М
Е

Н
Т

А
Р

І,
 

П
Р

О
П

О
З

И
Ц

ІЇ
, 

Б
Е

Р
ІТ

Ь
 У

Ч
А

С
Т

Ь
 

В
 О

Б
Г

О
В

О
Р

Е
Н

Н
І 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
ІВ

.

ОВНИ. Чим активніші 
будете, тим кращим ви-
явиться результат. Однак 

важливо не надірватися і мен-
ше сперечатися з начальством та 
близькими людьми.

ТЕЛЬЦІ. Перш ніж по-
чинати діяти, обміркуйте 
і сплануйте все до дріб-

ниць. Тоді у вас буде не один при-
від похвалити себе. Намагайтеся 
нікого не образити.

БЛИЗНЯТА. Критикую-
чи недоліки інших лю-
дей, пам'ятайте, що і ви 

недосконалі. Спілкування з дру-
зями допоможе у вирішенні бага-
тьох проблем. 

РАКИ. З багатьох діло-
вих пропозицій виби-
райте найперспективні-

ші. Доведеться постаратися, щоб 
врахувати особисті інтереси і ні-
кого не обділити.
 

ЛЕВИ. Цього тижня ва-
ші бажання перебувати-
муть у конфлікті з ваши-

ми можливостями. Спілкування 
з колегами подарує багато пози-
тивних емоцій.

ДІВИ. Досить сприятли-
вий період. Поступово 
зростатиме ваш автори-

тет. Колеги й ділові партнери че-
катимуть від вас поради та під-
тримки. Чудові вихідні.

ТЕРЕЗИ. У найближчі дні 
експерименти небажані, 
краще діяти перевірени-

ми методами. Ділові відносини з 
новими партнерами навряд чи 
будуть вдалі.
 

СКОРПІОНИ. Профе-
сійні інтереси та особи-
сте життя будуть тісно 

переплітатися. Будьте обережні, 
спілкуючись зі сторонніми осо-
бами, контролюйте себе в усьому.

СТРІЛЬЦІ. За свої права 
доведеться поборотися, 
підберіть необхідні аргу-

менти, тоді до вас прислухають-
ся. Субота і неділя трохи нервові 
й метушливі.

КОЗОРОГИ. Досить 
сприятливий час для пе-
регляду системи ціннос-

тей, а також для втілення давніх 
планів у життя. Однак не виклю-
чені прорахунки й помилки.

ВОДОЛІЇ. Якщо бажає-
те добитися значних ре-
зультатів, потрібно дія-

ти хоч і делікатно, але досить на-
полегливо. Будьте турботливі до 
близьких людей.

РИБИ. Практично все, 
що ви запланували, реа-
лізується зі знаком плюс. 

Не потрібно стримувати свої емо-
ції, захочете повеселитися й по-
жартувати у вихідні.

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2 — 8 КВІТНЯ

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА
ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

Підсобних працівників
Такелажників   Стропальника
Збиральника меблів
Інженера-кошторисника
Водія категорії «С», «D» Електрика

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


