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ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Інженера-кошторисника
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП
Оператора БЗВ
Підсобних працівників
Майстра з виробництва
вібропресувальних виробів
Слюсаря-ремонтника
Такелажників

Складальника поїздів
Складальника алюмінієвих
конструкцій
Лаборанта фізико-механічних
випробувань
Водія кат. «С»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Електрозварювальника
Головного інженера
Комірника
Технолога
Начальника лабораторії
Машиніста автобетононасоса
Бульдозериста 
Конструктора фасадних систем
Охоронця

БІЛЯ РІЧКИ, БІЛЯ ОЗЕРА...БІЛЯ РІЧКИ, БІЛЯ ОЗЕРА...
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 ПАМ'ЯТАЄМО

 ВЕЛОПРОБІГ

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ

СВІЧКИ МИРУ НА 
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩІ

Ольга КАЦАН

День пам’яті та примирен-
ня любителі спорту відзначили 
велосипедним пробігом «Шля-
хами героїв».  Участь у заході 
взяли представники міського 
Центру туризму і спорту, гро-
мадські активісти та всі охочі 
незалежно від віку.

Ось, наприклад, завідувач 
міського методичного кабінету 
управління освіти і науки Ніна 
Ковадло «поза камерою» зізна-
ється: не пам’ятає, коли востаннє 
сідала на велосипед, тож для неї 
участь у цьому заході є історич-
ною. А для школярок Алли та Ва-

лерії це далеко не перший спор-
тивний забіг, тому почуваються 
впевнено й не приховують чудо-
вого настрою.

Одразу впадає в око різнома-
ніття стилів учасників: хтось у 
спортивних костюмах, хтось — у 
вишиванках. Навіть прапор Укра-
їни до велосипеда прилаштували.

Стартувала колона від Центру 
туризму, що на вул. Київський 
Шлях, 108. Веломарафонівці про-
їхали коло через вулиці Воло-
димира Момота, Польова та Ки-
ївський Шлях, ушанувавши хви-
линою мовчання героїв рідного 
краю поблизу  пам’ятника Невідо-
мому солдатові та Книшового ме-
моріально-паркового комплексу.

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ НА КОЛЕСАХ

Ольга ОГНЯНИК

Бориспіль долучився до загаль-
ноукраїнської акції «Перша хви-
лина миру». Представники моло-
діжного парламенту, управління 
культури, молоді та спорту, ви-
конавчого комітету та юні актори 
театру-студії RAUS  на Європей-
ській площі виклали слово «Мир» 
із свічок.

«Молодь Борисполя святкує 
перемогу над нацизмом разом з 
усією Європою. О 21.50 ми при-

єднаємося до масштабної  загаль-
ноукраїнської акції, запаливши 
свічки пам’яті, адже з історичних 
джерел відомо, що саме в цей час 
тодішнім президентом Німеччи-
ни Карлом Деніцом було підписа-
но пакт про капітуляцію», — роз-
повіла заступник міського голови 
Людмила Пасенко.

Пам’ять героїв, які боронили і 
продовжують відстоювати нині 
кордони нашої країни, вшанували 
хвилиною мовчання, а потім вигу-
ками: «Пам’ятаємо! Перемагаємо!»

У зв’язку з очищенням та сильним 
хлоруванням водопровідних мереж та 

резервуарів 18 і 19 травня 2017 року буде 
відсутня вода по всьому місту.

Прохання всім водокористувачам заготовити 
запас води для приготування їжі. 

19 травня хлоровану воду можна використовувати 
для господарських потреб.

Ірина КОСТЕНКО

Громада Борисполя завжди зустрічала це свято 
єдиним строєм, з повагою і шаною до всіх захисни-
ків. Ветерани Другої світової, воїни-афганці, нинішні 
учасники АТО — усі вони пройшли дорогами війни із 
мрією про мирне небо над головою. Усі вони пізнали 
ціну миру. І місто з тихим смутком відзначає цей зна-
менний день.

Воїнам-переможцям Другої світової сьогодні ми 
вдячні за перемогу над нацизмом у Європі. Але їхні 
лави рідіють з кожним роком. Невблаганний час за-
бирає наших героїв у небуття. За даними ветеран-
ської організації України, сьогодні в нашій державі 
налічується лише трохи більше 61 тисячі учасників 
саме бойових дій Другої світової війни. У Борисполі 
до 72 річниці Перемоги дожили тільки 34 учасники 
бойових дій. Але далеко не всі вони змогли прийти 
на свято.

Та нині поруч із дідами і прадідами з’явилося моло-
де покоління ветеранів, які сьогодні захищають Укра-
їну. І найстрашніше те, що ворог нинішній у Другій 
світовій був з Україною по один бік барикад…

Виступаючи від імені нинішнього покоління захис-
ників України, учасник АТО, боєць 72 ОМБР молод-
ший сержант Євгеній Прокопенко наголосив, що ни-
нішній ворог має на меті те ж саме, що і нацистська 
Німеччина більше семи десятиліть тому — загарбан-
ня земель і поневолення вільних народів. І у нас не-
має іншого вибору, ніж перемогти.

Разом із присутніми на мітингу молилися за мир 
для України й учасники учнівського самоврядуван-

ня — молоде покоління Борисполя, славні спад-
коємці героїв Другої світової війни, визволителів 
рідної землі.

У перших рядах перед Вічним вогнем стояла Ва-
лентина Панасівна Антіпова із портретом батька в 
руках. Вона розповіла «Вістям», що тільки торік у ве-
ресні отримала інформацію, де могила її батька — 
Панаса Микитовича Щербака. Загинув він у 1944, по-
хований у Польщі, у місті Сандомир. Протягом усіх 
наступних місяців вона виготовляла закордонний 
паспорт, уже оформила візу. І незабаром поїде прові-
дати батькову могилу.

Традиційно, ветеранів та гостей свята частува-
ли солдатською кашею та фронтовими 100 грама-
ми. На майданчику, де пригощалися гості, своїми 
талантами радували бориспільські художні колек-
тиви: Народний хор «Терниця», «Троїсті музики», 
Народний фольклорний аматорський ансамбль 
«Травневі роси». А концерт на головній сцені свя-
та, розташованій на стадіоні «Колос», розпочинали 
гості міста — Український народний хор імені Ста-
ніслава Павлюченка Київського національного уні-
верситету культури.

На Європейській площі викликав ностальгію духо-
вий оркестр. Чарівні мелодії дарували глядачам гос-
ті нашого свята. Диригував художній керівник орке-
стру, заслужений діяч мистецтв України Віктор Губа-
ренко. І гіркотою озвався спогад про бориспільський 
духовий оркестр під керівництвом Олега Бойка. Ко-
лись жодне загальноміське свято у місті не обходи-
лося без виступів цього оркестру.

Шкода, що до афіші свята не потрапила інформація 
про захід, який організував Будинок дитячої та юнаць-
кої творчості. Він проходив там же, на Європейській 
площі, фактично під супровід духового оркестру.

Для дітей підготували майстер-класи із рукоділля. 
Провели вікторину про Другу світову війну (із призами).

Акція «Україна єдина» була розрахована не тіль-
ки на дітей. До неї охоче долучалися і представники 
старших поколінь. Щоправда, найактивнішими були 
все ж таки діти. Велику карту України учасники акції 
заквітчували маками — квітами пам’яті. Усю Україну, 
із Кримом і окупованими територіями, бо ми не діли-
мо своєї землі із чужинцями.

Маки всі заздалегідь не виготовляли, тільки ча-
стину. На решту зробили заготовки. Кілька майс-
терно складених червоних кружечків, темна сер-
цевинка та клейовий пістолет — і маківки ожива-
ють на очах. Так було задумано, щоб люди самі під-
ходили, скріплювали маківки і прикріплювали їх на 
карту України.

СПАСИБІ ВАМ ЗА МИРНУ 
БОРИСПІЛЬСЬКУ ВЕСНУ

 72-га річниця перемо-
ги над нацизмом у Дру-
гій світовій війні і День 
пам’яті та примирення… 
У цей день, 9 травня, біля 
меморіалу Слави під пра-
пором історичної правди 
зібралися представники 
усіх поколінь, які зачепи-
ло страшне слово «вій-
на». Зібралися, щоб вша-
нувати тих захисників, які 
сьогодні поруч з нами, і 
пом’янути всіх, хто відій-
шов у вічність.

Юні бориспільці охоче долучалися до 
акцій «Напиши лист для солдата», «На-
малюй листівку солдату». Їхні малюнки та 
теплі слова-побажання будуть відправле-
ні у зону АТО нашим захисникам.
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  КИЇВЩИНА

 ІНФРАСТРУКТУРА ВШАНУВАННЯ

РАЙОН

Свято відвідали понад 20 тисяч людей. Але 
головною подією програми стало відкрит-
тя пам’ятника святому Георгію Переможцю, 
якого ще називають Юрієм Змієборцем.

Символічно, що саме в День міста тут за 
підтримки Аграрної партії відкрили пам'ят-
ник відомому покровителю всієї України і 
Київської області. Напередодні його освя-
тив Святійший Патріарх Київський і всієї Ру-
си-України Філарет. Червону стрічку під час 
відкриття урочисто перерізали міський го-
лова Тетієва Руслан Майструк, лідер Аграр-
ної партії Віталій Скоцик та очільник Тетіїв-
ської районної організації партії, депутат Те-
тіївської райради Юрій Демцюра.

Монумент, що постав на площі Героїв Май-
дану в Тетієві, відтворює відомий сюжет — 
святий Юрій на коні пронизує списом Змія, 
що символізує перемогу над дияволом. Юрій 
Демцюра — як один з ініціаторів його ство-
рення — розповів, що ідея пам’ятника вини-
кла два роки тому. Після ретельного відбо-
ру проектів було реалізовано задум харків-
ських митців. Їхню роботу вже визнано од-
ним із найкращих пам’ятників Європи.

«Упевнений, що відтепер спис Георгія Пе-
реможця, який вознесено над Тетієвом, за-
хищатиме всю Тетіївську громаду, додасть 
людям віри і сили, що так важливо у цей 
нелегкий для України час, — сказав лідер 
Аграрної партії Віталій Скоцик. — Цей свя-

тий був великим воїном, але його ім’я озна-
чає «землероб», отже, він ще й покровитель 
аграріїв. І сьогодні українці під його опікою 
захищають свою державу зі зброєю в руках 
і створюють її багатство на землі», — сказав 
Віталій Скоцик.

Так уже повелося, що сільгоспвиробники в 
Україні тримають на своїх плечах не лише еко-
номіку, а й відроджують культурну та історич-
ну спадщину країни. Віталій Скоцик розповів, 
що у планах аграріїв відбудувати старовин-
ну Тетіївську ратушу, що є пам'яткою цивіль-
ної архітектури. У XVII столітті в ній розташо-
вувався міський магістрат Тетієва.

Під час свята Аграрна партія проводила 
збір підписів проти впровадження дикого 

ринку землі в Україні. «Не дамо вкрасти зем-
лю!» — саме так аграрії формулюють свою 
позицію, що збігається з думкою понад 70% 
українців. До продажу землі сільськогоспо-
дарського призначення, який хочуть поспі-
хом розпочати в нашій країні, не готове ні 
правове поле, ні організаційна структура, 
кажуть аграрії. Тому наші чорноземи може 
спіткати доля української промисловості, 
яку в 90-х роках просто розтягли кілька фі-
нансових кланів.

Як розповів голова Київської обласної 
організації Аграрної партії Олег Корбан, 
окрім того, в області партія реалізує ще 
кілька потужних проектів. Зокрема, укла-
дено угоди з двома адвокатськими об’єд-
наннями для правового захисту аграріїв 
від рейдерства та інших незаконних махі-
націй. Також стартував великий медичний 
проект, в рамках якого група лікарів об’їж-
джає села області і проводить безкоштов-
не обстеження громадян. Так, уже зараз 
450 мешканців двох сіл Баришівського ра-

йону отримали профільні консультації лі-
карів, а більше 250 особам із вадами зору 
видали окуляри.

До речі, таку активну роботу відзначи-
ли і виборці. На виборах до об’єднаних те-
риторіальних громад 30 квітня цього ро-
ку Аграрна партія переконливо посіла тре-
тє місце, не маючи ні олігархічних коштів, ні 
адмінресурсу.

«Люди нас підтримують, бо ми не займає-
мось популізмом, а робимо конкретні речі. 
Наприклад, сьогодні вже засадили в районі 
30 гектарів малинників, 12 гектарів яблуне-
вого саду, восени буде ще 10 гектарів вишні. 
Таким чином створюються нові робочі міс-
ця для людей, та й зарплата дуже достойна», 
— розповів Юрій Демцюра.

Кульмінацією святкування 503-річчя мі-
ста Тетієва став концерт популярного спі-
вака Олега Винника. Артист довго не міг ді-
статися до сцени крізь щільну стіну гляда-
чів, що хотіли сфотографуватися й отримати 
автографи.

ГЕОРГІЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВІДТЕПЕР ЗАХИЩАТИМЕ ТЕТІЇВ
У місті з’явився один із найкращих пам’ятників Європи

 6-го травня Тетіїв став 
культурною столицею для всі-
єї Київщини. 503-річчя міста 
відсвяткували з душею і роз-
махом: були і козацькі забави, 
і виставка народних майстрів, 
і атракціони, і футбольний 
турнір на Кубок міського го-
лови. А ще – лотереї, виступи 
творчих колективів і 
вогняне шоу. 

Люди нас підтримують, бо ми не 
займаємось популізмом, а роби-
мо конкретні речі. 

Зліва направо: очільник Аграрної партії у Київській області Олег Корбан, мер міста Зліва направо: очільник Аграрної партії у Київській області Олег Корбан, мер міста 
Тетіїв Руслан Майструк, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.Тетіїв Руслан Майструк, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ
Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

На Бориспільщині вшанування до Дня пам’яті та примирення відбулися 
8 травня у селі Вороньків. На мітинг до пам’ятника учасникам Другої світо-
вої війни прийшли учні школи, вчителі, мешканці села, приїхали представ-
ники районної влади і сільські голови інших населених пунктів району. Зву-
чали слова вдячності ветеранам війни за мир (хоча сьогодні в Україні знову 
йде війна!), лунали пісні у виконанні колективів художньої самодіяльності.

До меморіального комплексу і пам’ятника Невідомому солдату при-
несли вінки і квіти представники районної влади. Виступаючі прово-
дили паралелі між Другою світовою, війною в Афганістані, сучасною 
російською окупацією на Донбасі і в Криму… Та ніхто жодним сло-
вом не обмовився, що вшанування проходять поряд із курганом коза-
кам Вороньківської сотні, які вступили у нерівний бій з більшовиками у 
1921 р. на річці Трубіж поблизу Баришівки. Адже навіть на загальнодер-
жавному рівні прийнято Указ Президента про відзначення Української 
революції 1917 – 1921 рр.

Валерій ГІРЧЕНКО

Те, про що говорив голова Яго-
тинської райдержадміністрації 
Олександр Дерунець, нарешті 
сталося. Асфальтобетонний за-
вод в Яготині після тривалого 
простою відновив роботу.

З приводу цієї події пан Деру-
нець провів робочу зустріч за 
участю колег з прилеглих районів, 
а саме: голів Згурівської і Пере-
яслав-Хмельницької РДА Валерія 
Мозгового та Андрія Пряхіна від-
повідно, представника ДП «Київ-
ський Облдорупр» Романа Гаври-
люка, начальників районних до-
рожніх філій, керівників місцевих 
промислових та сільськогоспо-
дарських підприємств, депутатів 
Яготинської районної ради.

Поважні гості мали змогу осо-
бисто переконатися в тому, що 
«асфальтний» знову запрацював. 
Районна влада багато працюва-
ла над тим, щоб це підприємство 
отримало нове дихання. Бо вози-

ти асфальт з Вишне-
вого, по-перше, ви-
тратно, по-друге, піс-
ля більше двох годин 
у дорозі, якість його 
погіршується.

За словами Олексан-
дра Дерунця, функці-
онування заводу із за-
стосуванням сучасних 
технологій виробництва асфаль-
тобетонної суміші дасть можли-
вість суттєво покращити якість ав-
тошляхів у районі. «Цей завод змо-
же обслуговувати мережу в радіусі 
100 км. Тому наше завдання — зо-
середити потужності філій облав-
тодору та дати їм можливість за-
безпечити себе асфальтобетоном 
автономно», — зазначив очільник 
Яготинщини. Він закликав колег з 
прилеглих районів долучитись до 
співпраці та укладати договори на 
поставку асфальтобетону на ре-
монт доріг в очолюваних районах.

На сьогодні ціна за тонну ас-
фальту становить близько 1550 
грн. У порівнянні з іншими заво-

дами ціна нижча майже на 200-
250 грн. У свою чергу керівниц-
тво заводу пообіцяло постійно 
слідкувати за його якістю, щоб 
продукція була конкурентно-
спроможною на внутрішньому 
ринку.

Зазначимо, що потужності Яго-
тинського асфальтного заводу 
сьогодні дозволяють виробити 
близько 250 тонн асфальтобето-
ну за зміну. Це дає можливість до-
рожникам активно працювати над 
ліквідацією аварійної ямковості 
на автомобільних дорогах райо-
ну, що покращить не тільки інф-
раструктуру території, але й ство-
рить нові робочі місця.

В ЯГОТИНІ ВІДНОВИВ РОБОТУ 
АСФАЛЬТНИЙ ЗАВОД
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Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

На дикому озері у природних умовах живуть різнома-
нітні види пташок, землеводних, тварин і риб. Та окульту-
рення водойм, створення зон для відпочинку, виникнен-
ня стихійних сміттєзвалищ порушують екологічний баланс 
озер. Іноді пересихають джерела, зникають рідкісні росли-
ни, не чути співу птахів… Тому варто розуміти, що ми, лю-
ди, лише частина природи і маємо берегти ту красу, пода-
ровану Богом.

Озеро у Глибокому

У центрі села є чарівний куточок: у формі підкови на міс-
ці джерел викопане озеро. В його центрі, ніби на півостро-
ві, знаходиться пам’ятник воїнам-односельцям, які загину-
ли у роки Другої світової війни. Проте ліва частина водойми 
висохла. Можливо, це сталося внаслідок замулення джерел, 
адже у воді часом можна побачити пляшки та інше сміття, 
яке викидають відпочивальники.

Озеро у Пісках

Саме так знають цю водойму, яка знаходиться між Голо-
вуровим і Рогозовом. Близько десяти років тому це озеро 
почистили, завезли пісок, встановили лавочки і альтанки 
для відпочинку. Пляж полюбляли дітлахи і молодь з навко-

лишніх сіл. Сьогодні озеро заросло очеретом, обміліло… 
Натомість тут оселилося багато жаб і різноманітних птахів.

Дике озеро

Неподалік озера у Пісках, у затишному місці, між соснами, 
розкинулося чарівне дике озеро серед рідкісної флори та 
фауни. Навколо багато суниць. Загадкове місце схоже на ка-
дри з кіно. Та прикро, що скрізь повно сміття — залишки від 
численних пікніків і п’яних компаній.

Біле

Так називається чи не найбільше озеро Бориспільсько-
го району, яке розкинулося у центрі села Рогозів поблизу 
давньої дерев’яної церкви 1812 року. Кажуть, що в озері во-
диться багато риби, живуть водоплавні птахи. Декілька ро-
ків тому громада Рогозова відмовилася віддати водойму у 
приватні руки, аби усі бажаючі мали змогу відпочити коло 
води, насолодитися його красою. Два роки тому мешканці 
села посадили на березі озера молоді саджанці.

Сажалка у Великій Олександрівці

На місці джерел озеро викопали у ХІХ ст. ще за пана. Адже 
вода у селі потрібна була для поливу городини і прання. У 

середині минулого століття, розповідають місцеві мешкан-
ці, в озері купалися, тут був гарний пляж. Та був період, коли 
Сажалка мало не загинула, адже замулилися джерела. Де-
кілька років тому за сприяння сільської ради водойму почи-
стили, навколо обладнали місця для відпочинку. Озеро зно-
ву стало повноводним. У теплу пору року сюди приходять 
ловити рибу, а взимку — покататися на ковзанах. Окрім ри-
би, у водоймі розвелося чимало черепах. 

Озеро Велике

Знаходиться воно у центрі села Іванків неподалік капли-
ці, зведеної  1999 року на знак шани загиблих у роки Голо-
домору 1932-1933 та під час Другої світової війни. Водойма 
округлої форми раніше приваблювала своєю красою і про-
зорістю води; сьогодні ж вона дещо нагадує болото, тому 
непридатна для купання. Зате тут гніздиться багато птахів. 
На березі озера іванківці проводять Купальські свята та ін-
ші сільські гуляння.

Річка Іква

Притока Дніпра, яка тече уздовж усього Воронькова, 
в одних місцях майже пересохла, а в інших — розлила-
ся озерами і болотами. За переказами, у козацькі часи 
Іква була судноплавною. Козацькі чайки допливали аж 
до того місця, де тепер збудована школа. Сьогодні Іква 
у центрі села — надзвичайно мальовнича і неповторна. 
Тут можна зустріти білих чапель, почути солов’я, пори-
балити. Художників річка приваблює своєю неймовір-
ною красою, яку оспівав у своїй творчості вороньків-
ський поет, член Спілки письменників України Микола 
Карпенко.

БІЛЯ РІЧКИ, БІЛЯ ОЗЕРА...
 Природа подарувала Бориспільсько-

му краю багато мальовничих місць, зо-
крема, дивовижні водойми. Озера, річки 
і болота надзвичайно важливі для еко-
системи довкілля. 

 НА ОКОЛИЦЯХ

 СЕЗОН ВІДКРИВСЯ

ПОЧАТОК СЕЗОНУ ФОНТАНІВ: РАДОСТІ НЕ ПОЗИЧАТИ! 
Ольга КАЦАН, Інна КРИНИЧНА

Як тільки тепле проміння сонця огорнуло Євро-
пейську площу, вона сповнилася багатоголоссям 
та радісним щебетанням дітлахів, які окупували 
тамтешні фонтани. 

Найбільшою популярністю користується «водяна 
корона»,  що знаходиться прямісінько під будівлею 
виконавчого комітету міської ради. Дітлахи із радістю 
пробують воду на дотик, плескочуться у струменях во-
дограю і, звісно ж, фотографуються. А от цінителі ви-
шуканості та тиші милуються водограєм, який замінив 
«кульбабку».

Запуск фонтанів після зими потребує ретельної під-
готовки. Щоправда, із водограєм простіше: почисти-

ти, перевірити, чи всі труби подачі води цілі, і можна 
запускати. А от водяна корона — то ціла мережа по-
єднаних між собою форсунок і трубок, якими форму-
ються дивовижні струмені. А рухами води керує спе-
ціальна комп’ютерна програма. Усі дрібні частини, 
усе, що могло постраждати від зимових холодів, «Бо-
риспільводоканал», який контролює роботу фонтана, 
восени познімав і забрав на зберігання. Усе почали 
монтувати на місце напередодні травневих свят. Пер-
ший заступник Бориспільського міського голови Ми-
кола Корнійчук повідомив «Вістям», що роботи з мон-
тажу виконували працівники «Бориспільводоканалу», 
а їм допомагали працівники фірми, яка торік монту-
вала обладнання фонтана. Він запевнив, що допомо-
гу цю фірма надавала безкоштовно, до того ж, обіцяла 
допомагати і надалі.
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— Сергію Олексійовичу, зазви-
чай, переселенець — немов рос-
лина, яку з коренем вирвали з 
рідного ґрунту. А наскільки гли-
боким було Ваше коріння?

— Я народився у місті Черво-
ний Лиман (зараз Лиман) Доне-
цької області. Мій родовід сягає 
корінням у XVIII століття. Тоді це 
було село з тією ж назвою, в яко-
му жив поміщик на прізвище Пуш-
кар. А поряд із селом, у місті Ізюм, 
стояли військові. Офіцер-німець 
Шмуль одружився з донькою по-
міщика. За сімейною легендою, він 
часто говорив «Шмуль я». Так і ви-
никло наше остаточне прізвище 
— Шмуля.

— Як сталося, що Ви так карди-
нально змінили свою професію?

— Червоний Лиман — залізнич-
ний вузол, північні ворота Донба-
су. А ще — дуже красиве, мальов-
ниче місто з великою кількістю 
штучних озер. Я працював голов-
ним архітектором, був автором 

герба міста. Це перше, що зустрі-
чало всіх, хто приїжджав до нас. 
Попрацював два роки і звільнився 
за власним бажанням. 

Знайомі дивувалися: ти що, хто 
в здоровому глузді йде з такої по-
сади? Але я відчував, що бути чи-
новником не можу, адже тут по-
трібно мати зовсім інший стан душі. 

Коли син закінчив школу, хотів 
вступати до Донецького індустрі-
ального університету. Мабуть, у 
мене була чуйка, і я сказав: «Ні, си-
ну, поїхали в Київ». Щоб допомог-
ти йому оплачувати навчання, ро-
бив ремонти, працював на будів-
ництві. Свого житла в Києві не бу-
ло, наймав квартиру. Дружина с 
другим сином залишалися в Чер-
воному Лимані. Помаранчева ре-
волюція застала мене в Києві. На 
Майдані я познайомився з бджо-
лярами і захопився цією справою. 
Вдома разом із старшим братом 
організували пасіку.

— І вирішили йти далі, ніж 
просто бути бджолярем-
любителем?

—Так, я закінчив курси в Аграр-
ному університеті, отримав сві-
доцтво експерта-дорадника, став 
працювати в одній з громадських 
організацій, яка об’єднувала бджо-
лярів. У 2007 році наша організа-
ція приєдналася до Всесвітньої 
федерації асоціацій бджолярів 
«Апімондія». Опановуючи досвід, 
я об’їхав майже всю Європу, був в 

Америці, Південній Кореї. 2007 ро-
ку на конгресі «Апімондії» в Мель-
бурні український мед з білої акації 
офіційно отримав титул «Кращий 
мед світу». Це стало найвищим ви-
знанням вітчизняного бджіль-
ництва за всю його історію. А через 
два роки українські бджолярі ви-
грали право проведення конгресу 
в нашій країні. В конкурсі, крім нас, 
брали участь Італія, Франція, Іспа-
нія, Угорщина, Туреччина. 

У 2013 році вперше в Україні 
відбувся конгрес такого рівня. Для 
порівняння — зараз на Євроба-
чення приїжджають представни-
ки близько сорока країн. На кон-
гресі було понад 10 тисяч делега-
тів зі 135 країн світу. Я був секрета-
рем оргкомітету. Запросив і своїх 
земляків. Ми показували гостям 
наші пасіки, медоноси. Побува-
ли в середній школі у Вінниці. Це 
єдина школа в Україні, де замість 
трудового навчання викладають 
бджільництво. Мені дуже хочеть-
ся розповсюдити цей досвід всією 
країною, адже українське бджіль-

ництво старіє, потрібні молоді, 
освічені кадри.

— Якими здобутками поді-
лилися зі світовою спільнотою 
українські бджолярі?

— У нас була дуже цікава про-
грама. Зокрема, я робив доповідь 
по технології кандидата біологіч-
них наук Петра Яковича Хмари, з 
яким мені пощастило пліч-о-пліч 
працювати чотири роки. Він роз-
робив інноваційну технологію за-
хисту і лікування бджоли. Як пра-
цюють пасіки в звичайних умовах? 
Як тільки пригріло сонечко, матка 
відчула, що настала весна, і засія-
ла яйця. Але ж у природі ще нічого 
немає, медоноси не готові. Бджо-
ли змушені годувати розплід ма-
точним молочком, яке генерують 
зі свого організму. Це їх виснажує. 
Та ще й пасічники часто забирають 
весь мед, годуючи взимку бджіл 
цукром, який є абсолютно непри-
датним для їхнього шлунку. Бджо-
ла хворіє, її лікують антибіотиками. 

Петро Якович розробив ізо-
лятор для маток, щоб регулюва-
ти розмноження. Вже доведено 
практикою, що за цією технологію 
бджола може жити не 39 діб, як за-
звичай, а в 10 разів довше. Году-
ється медом, без жодного підкор-
му, і виходить з зими сильною, з 
міцним імунітетом. 

Головний ворог — кліщ варроа, 
який годується розплодом і ма-
точним молочком і знущається з 

бджоли, в таких умовах помирає 
до того, як вона починає відкла-
дати яйця! І не потрібні ніякі ліки. 
Ми зробили лабораторний аналіз 
меду, виробленого за цією техно-
логією, і звичайного, який купили 
на ринку. В першому вміст антибі-
отиків був у межах норми, в друго-
му — перебільшував її в 400 разів! 
В Україні понад дві тисячі бджоля-
рів уже застосовують цю техноло-
гію. На Бориспільщині їх близько 
двох десятків.

— Ви стільки знаєте, наче все 
життя вчилися на бджоляра!

— Я дуже захопився цією спра-
вою. Петро Якович навіть пропо-
нував писати дисертацію. Але ме-
ні вже за шістдесят, тому вирішив, 
що пізно.

— Проте вигляд маєте наба-
гато молодший. Це завдяки Ва-
шій новій діяльності?

—Можливо, це генетика. Мій 
прапрадід прожив 115 років, пра-
дід — 105 років. Крім того, за ста-
тистикою, пасічники живуть на 10 
років довше. Бджола — це істота 
від Бога. Раніше на селі бджоляр 
був дуже поважною людиною. Ко-
ли його виклика до суду як свідка, 
йому вірили на слово, він навіть не 
клав руку на Біблію!

— Панує думка, що населення 
Донбасу не хоче визнавати дер-
жавну мову. А Ви розмовляєте 
виключно українською, та ще й 
такою вишуканою…

— Це мова моєї батьківщини, 
моя рідна мова! Совість і гідність 
— речі, яких не може бути напо-
ловину. Вони або є, або їх немає 
взагалі.

— Як Ваша родина пережи-
ла події на Сході? Адже Черво-
ний Лиман знаходиться поруч 
зі Слов’янськом, де відбувалися 
запеклі бої?

— Коли все почалося, місцева 
влада допомагала сепаратистам. 
Було й таке: під'їжджає вантажів-
ка до військкомату, тросом вири-
ває грати з вікна, люди в камуфля-
жі забирають зброю. І ніхто цьо-
му не перешкоджає. Коли в місто 
прийшли ВСУ, було тривожно. Бі-
ля нашої багатоповерхівки стояв 
танк. Хлопці сказали: ховайтеся, 
зараз по нас будуть стріляти. Дру-
жина переховувалася в підвалі і 
від обстрілів, і від референдуму, 
на який зганяли населення приму-
сово, і від сусідів-сепаратистів. Ко-

ли над Червоним Лиманом збили 
український літак, сусід, з яким ми 
були знайомі багато років, почав 
це фотографувати зі словами: «Як 

класно, молодці». Моя дружина 
йому тоді сказала: «Яка ж ти скоти-
на!» Я зрозумів, що жити там ми не 
зможемо. 

Якимось дивом вдалося про-
дати квартиру, на ці гроші купи-
ли будинок у селі Любарці. Родина 
в мене чимала: дружина, два си-
ни, що одружені, три онуки. Живе-
мо всі разом. Будинок невеликий, 
але є ділянка на 30 соток. Дуже хо-
роші сусіди. Планую створити тут 
конвеєрні медоноси, щоб бджоли 
могли збирати нектар тривалий 
час. Спочатку — фацелія, потім си-
няк, за ним — лофант.

— Чи бачите перспективи 
розвитку справи?

— Бориспільський район — 
екологічно чистий і досить пер-
спективний в плані бджільництва. 
Багато різнотрав'я, соняшнику. На 
жаль, зараз у районі вирізають на-
садження акації на дрова. І це при 
тому, що акацієвий мед вважаєть-
ся одним з найкращих!

— Які у Вас плани на майбутнє?
— Два роки тому я зареєстру-

вав громадську організацію «Мі-
сія захисту бджіл імені Петра Хма-
ри». Але захист потрібен не лише 
бджолам, а й людям. Одна бджола 
вижити не може, бджолина сім’я 
живе спільною громадою. Вони 
об’єднані і тому сильні. А бджоля-

рі, навпаки, одноосібники. При-
наймні, в Україні. В США, навпаки, 
бджолярі об'єднуються в громад-
ські організації. Тому плануємо на 

базі нашої організації створюва-
ти кооперативи, щоб бджолярі не 
продавали мед за мінімальною ці-
ною перекупникам і міжнародним 
трейдерам, а були співвласника-
ми цього бізнесу. Це інклюзивна 
економіка, створення середньо-
го класу. Адже Україна є лідером 
з виробництва меду в Європі і по-
сідає 4 місце у світі! Щорічно в на-
шій країні виробляється 75 тисяч 
тонн меду. Експортується понад 
50 тонн.

— Якими соціальними програ-
мами опікується ваша громад-
ська організація? 

— Перш за все, це оздоровлен-
ня і працевлаштування хлопців, 
що воювали на Сході України. Вже 
є домовленість з Асоціацією учас-
ників АТО Бориспільщини щодо 
пілотного проекту. Наразі в Бо-
риспільському районі налічуєть-
ся півтори тисячі бійців АТО. Прак-
тично всі вони потребують пси-
хологічної допомоги і реабіліта-
ції. Спільно з Асоціацією плануємо 
знайти ділянки для пасік, вулики, 
бджолині сім'ї, провести навчання 
і стажування для тих людей, котрі 
матимуть бажання там працюва-
ти. Кому це не цікаво — запропо-
нуємо апітерапію. Лікування і оз-
доровлення продуктами бджіль-
ництва є дуже ефективним.

БДЖОЛИ ОБ’ЄДНАНІ І ТОМУ СИЛЬНІ. А ЛЮДИ?
 Його життя могло б стати сюжетом захоплюю-

чого фільму. Архітектор за освітою, він став про-
фесійним бджолярем. Уродженець Донбасу, був 
активним учасником Помаранчевої революції і 
Майдану. Переселенець, змушений покинути свою 
домівку на Сході України, об'їздив півсвіту, а міс-
цем постійного проживання обрав Бориспільщи-
ну. Наш співрозмовник — громадський діяч, вче-
ний, ентузіаст-практик Сергій Шмуля.

Бджола — це істота від Бога. Раніше на селі бджоляр
був дуже поважною людиною. Коли його викликали 
до суду як свідка, йому вірили на слово, він навіть 
не клав руку на Біблію!

Совість і гідність — речі, яких не може бути наполовину. 
Вони або є, або їх немає взагалі.



6 №17 (876), 12 травня 2017 р. «Вісті»СТЕЖКАМИ ІСТОРІЇ

Валентина ОЛІЙНИК, фото з домашньо-
го архіву Олени Кравчун і фондів музею

Перед тим, як старі стіни фасаду, швидше, 
назавжди кануть у Лету за чимсь сучасним 
і модерним, «Вісті» поспілкувались з пра-
цівниками музею, місцевими дослідниками 
старовини і просто небайдужими мешкан-
цями, розпитавши, яким саме був цей осе-
редок кооперації в радянський час.

Основний асортимент товарів для магази-
нів надходив із Міжрайбази. А координуван-
ням товарів, які закуповували чи виробляли 
в системі кооперації, займався торговий від-
діл Бориспільської райспо-
живспілки. В її систему вхо-
дило 186 промислових та 
продуктових магазинів по 
місту і району, хлібозавод, 
промкомбінат і заготівельна 
контора. На промкомбіна-
ті випускали ковбаси, міне-
ральну воду та безалкоголь-
ні напої, виготовляли швей-
ні вироби, коптили рибу, а 
заготконтора скуповувала у 
населення лишки сільгосп-
продукції. Згідно з асорти-
ментним переліком, скла-
деним для кожного магази-
ну окремо, всі товари мали бути в наявності 
щоденно. Тому, якщо в магазині мало бути 22 
найменування карамелі, то вони там точно 
будуть, коли б ви не зайшли.

Як прокоментувала Ніна Миколаївна Га-
бінська, колишній начальник торгового від-
ділу райспоживспілки, працівник сфери 
торгівлі з більш ніж 20-річним стажем, ви-
моги тоді були дуже жорсткі, а те, що відбу-
вається зараз, її шокує.

Недосяжні ляльки
Поки люди в глибинці, озираючись у ми-

нувшину, одноголосно скаржаться на тодіш-
ні порожні полиці, бориспільці згадують ко-
лишні часи з пієтетом. Кажуть, у них було все.

— Колишнього голову райспоживспіл-
ки Приятеля Михайла Абрамовича дуже по-
важали, — згадує голова «Спілки митців Бо-
рисполя», народна майстриня Кравчун Оле-
на Іванівна, переповідаючи слова своєї ма-

тері Шестакової Любові Петрівни (дівоче 
прізвище Павленко). — Михайло Абрамович 
був дисциплінованим і очікував цього від ін-
ших. Також дуже строгим, проте справедли-
вим. Наприклад, завжди вимагав, аби асорти-
мент товарів був такий, як і на базі. Наполягав, 
аби магазини систематично розширяли його, 
зауважуючи, що на базу завжди привозять то-
вару достатньо. Якось очільник на одній на-
раді висповідав один магазин, сказавши так: 
«Чому на базі 12 сортів риби, а у вас усього 7?»

До речі, Любов Петрівна викладала в шко-
лі продавців при райспоживспілці, працю-
вала заввідділом в універмазі, шість років 
була секретарем партійної організації. У ча-
си її роботи (1967-го року) універмаг отри-
мав почесну відзнаку — перехідний пра-
пор, як переможець соцзмагань.

У середині 60-х найстаріша будівля рай-
універмагу знаходилась у межах тієї части-
ни нинішнього «Сільпо», де нині розташова-
но пункт обміну валют. Тут був центральний 

вхід з красивим високим ґанком, а біля апте-
ки — допоміжний.

— На першому поверсі пам’ятаю лише 
відділ іграшок, — поринає в спогади Оле-
на Іванівна, — він знаходився прямо перед 
дверима універмагу. Справа від нього бу-
ли дерев’яні сходи на другий поверх, де бу-
ло ще два відділи магазину. Зліва торгували 
тканинами і готовим одягом, а місце справа 
відвели під конфекціон, де продавали ниж-
ню та постільну білизну і одяг для немов-
лят. Мама працювала тут, на другому повер-
сі, але для нас із сестрою найулюбленішим 
був, звісно, відділ іграшок із його м’ячами, 
машинками тощо. Ляльок було небагато, ли-
ше кілька стояли на самому вершечку поли-
ці. І по ціні — такі ж недосяжні, як на двох се-
стричок-близнючок (бо одну ж не купиш!), 
то ми на них не дуже і задивлялися.

«Все, що вам треба, 
я куплю…»

Чи не всі товари, в тому числі з інших об-
ластей, доправляли у важких ящиках та па-
кунках залізничними вагонами. Їх розван-
таженням, а також наступним перевезен-
ням на гужовому транспорті займались са-
мі продавчині. Насамперед усе стікалося у 
«Жовтень». У такі дні вилаштовувалися довгі 
вервечки черг і спраглі очі покупців нерідко 
кричали одне — хоч би вистачило!

— Активна перебудова-розширення уні-
вермагу почалася на початку 70-х, — комен-
тує пані Олена. — Тоді добра частина тери-
торії школи №1 (у рази зменшився спорт-
майданчик і присадибні ділянки) відійшла 
під склади і гаражі універмагу. До старої ча-
стини магазину прибудували «крила». За цей 
рахунок збільшились торгові площі і примі-
щення, з’явилось багато нових відділів: кан-
цтовари, подарунки, невеликий відділ золо-
та, відділ взуття, галантерея, електротовари, 
радіотехніка. Розширилися відділи тканин і 
одягу, а на місці нашого улюбленого іграш-
кового відкрили парфумерно-косметичний. 
Але мама не дозволяла нам ходити там. Вона 
часто повторювала: «Все, що вам треба, я ку-
плю. А ходити обтирати прилавки нічого. Це 
заважає людям працювати».

Соцпріоритети і 
стрічки-обрізки

З кінця 70-х для доправлення товарів 
нарешті виділяють автомобілі. У вихідні 

дні по районах та інших областях актив-
но впроваджуються виїзні торгові лавки. 
На вуличках міста досі є актуальними кра-
мові розкладки та візочки-вітрини з різ-
ним наповненням, корисним для госпо-
дарства. Популярною послугою у місце-
вого населення є пошиття одягу в май-
стрів удома. Якісний і досить кількісний 
асортимент вітчизняних тканин, які висо-
ко цінувалися і за кордоном, всіляко тому 
сприяли. Тим часом рахівниці з дерев’яни-
ми «намистинами» на дротах, на яких на-
ші продавчині вправно підраховували ча-
сом дуже великі суми, дивували іноземців. 
У них вдома вже активно послуговувались 
касовими апаратами та були під рукою 
калькулятори.

Загортати пакунки не було у що, хіба у 
грубий коричневий папір. Непоказні стріч-
ки-обрізки стягували їх навхрест. Усі знали, 
що ти ідеш із магазину, несучи якусь обнов-
ку для себе чи когось із родини...

Проблеми зі здоров’ям, зокрема з опор-
но-руховим апаратом, були професійними 
у продавчинь. Як зауважила місцева пенсіо-
нерка Ольга Андріївна, яка свого часу прак-
тикувалась в універмазі, але працювала у 
Києві, присісти ніхто не мав права. Мати сті-
лець на робочому місці заборонялося. Про-
давець стоячи зустрічав кожного покупця 
чи ґаволова.

— В ті часи, коли я працювала, в системі 
продовольчих магазинів не було дефіциту 
на товари першої необхідності, — додає Ні-
на Габінська. — Хіба що лише тоді, коли бу-
ло введено талони на цукор, та гречаних 
круп у нас завжди не вистачало. А так, щоб 
на товари першої необхідності поширився 
дефіцит, то такого не було. Товари, які над-
ходили рідко і в невеликій кількості, напри-
клад, цукерки екстра-класу, бразильська ка-
ва, індійський чай, згущене молоко і верш-
ки, зазвичай, направлялися на автолавки чи 
у магазин для обслуговування інвалідів. Це 
також стосувалось і деяких промислових 
товарів, зокрема меблів, посуду, імпортно-
го взуття тощо.

Нагода жалітися на місцеві торгові мережі 
у простого люду випадала дуже рідко. Обва-
жити, не додати решту, «спихнути» бракова-
не чи прострочене боялися. Функціонува-
ла ціла програма, згідно з якою прострочені 
товари відразу ж забиралися з полиць. Хоча 
траплялося, що, зникнувши тут, у місцях, на-
ближених до столиці, вони раптом вигуль-
кували в глибинках.

— Через сімейні обставини мені часто до-
водилось їздити до Вінницької області,  — 
резюмує пані Ніна, — то я трохи знала там-
тешню кооперативну торгівлю. Але, хай би 
де знаходився магазин, все головно залежа-
тиме від продавця.

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ «ЖОВТЕНЬ»: 
ОПЕРАЦІЯ «КООПЕРАЦІЯ»

 Вже більше місяця трива-
ють реставраційні роботи фа-
саду будівлі «Сільпо» з прилег-
лою до нього сіткою торгових 
точок, які колись були одним 
великим знаменитим райуні-
вермагом «Жовтень».

Ніна Габінська: «Надійшла рознарядка 
на райспоживспілку — поїхати у Чорно-
бильський універмаг і забрати там товари. 
Це було 22 червня 1986 року. Якось так за-
пам’яталося, бо цього дня почалася війна, 
а ми саме їхали туди. Аж мороз був по шкі-
рі. Приблизно уявляючи, з чим можу зітк-
нутися, я взяла людину з санстанції, дози-
метриста з промкомбінату з промисловим 
дозиметром ДП-100. У мене був червоний 
«Ікарус» і дві вантажні машини. І от ми ви-
ходимо на 2 поверх магазину і починаємо 
робити заміри на пальтах з хутряними 
комірами. Показники зашкалюють. «Заш-
калює» в інших відділах і білизна, і взуття. 
Отже, нічого не можна брати. Ну, зрозумі-
ло, піднявся шум. Прислали двох експер-

тів із інституту ядерної фізики. Довелося 
доводити... Спустились у підвал і перемі-
ряли, аби не було фону. Історія повтори-
лася. Написала акт, люди підписали. Я ні-
чого тоді не взяла в Бориспіль. Транспорт 
поїхав порожнім. Мені, звичайно, ніхто і 
слова не сказав, але в «чорний список» у 
Київській облспоживспілці я потрапила 
на весь час своєї роботи в системі. Утім, 
як з’ясувалося, згодом у наш «Жовтень» 
тамтешній асортимент таки привезли так 
званим «кільцевим завозом», хоча дізнала-
ся про це значно пізніше. Всі люди, які тоді 
зі мною їздили, це все пам’ятають, знають 
про це і покупці, адже той товар уцінили і 
продавали, спеціально зазначивши. Купу-
вали навіть і мої співробітники».

ЗНАКОВЕ

Якщо у Вас є уточнення по текстах 
чи бажання ділитися власними 

спогадами, в тому числі й на інші 
теми історичного напрямку, пишіть 

до редакції: borvisti@gmail.com, 
або звертайтесь до музею. 

Будемо раді співпраці.

і ґ бі
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Ганна поралася коло печі. Додала до бор-
щу зелені, взяла рогача, аби у піч посунути. 
Аж раптом рипнули двері. До хати зайшов 
Іван. «Обідньої пори? Іван? Ще й напідпит-
ку,» — промайнуло в голові жінки.

— Ганно, війна почалася, — сказав чоло-
вік і опустився на лаву.

Господиня впустила рогача, зачепила гор-
щик, він упав додолу і розбився. Овочі по-
котилися по долівці. Сполохані діти, які тіль-
ки-но задрімали, позлазили з печі і кинули-
ся збирати квасолю і буряк по підлозі…

Вже за тиждень Івана разом з іншими 
сільськими чоловіками забрали до армії, 
Батьківщину від ворога захищати.

Зрідка приходили скупі листи з фронту — 
вісточки, що живий і за рідними скучає… А 
Ганні було ой як нелегко! На руках двоє ді-
тей: 7-річна Оленка і 3-річний Миколка. Го-
род, господарство. Та як не бідували, але на 
своєму обійсті.

Незабаром у село зайшли німці. У Ганни-
ній хаті поселили молодого офіцера, а їй з 
дітьми сказали забиратися геть. Йти до хлі-
ва на зиму — на голодну і холодну смерть. 
Жінка вирішила жити у льоху, якого Іван 
зробив під горбочком: і тепліше, і їсти є що.

Вологі стіни, жаби і темінь… Свічку чи ка-
ганець палили нечасто, щоб вистачило на 
довше…

Офіцер на ім’я Генріх наказав Ганні готува-
ти йому їсти і прибирати у хаті, де часто зби-
ралися німці, щось вирішували. На вікні сто-
яло радіо, яке говорило чужою мовою, лише 
зрідка жінка вловлювала зрозумілі для неї 
слова. Ганна все прислухалася: чи не почує, 
бува, щось про те, що діється на фронті…

З рідними жінка майже не спілкувалася: 
все у клопотах. А до них ніхто прийти не міг, 
бо хату-штаб охороняли вартові.

Одного разу, коли вона прала Генріхові 
речі, він ніжно обійняв її за стан і міцно при-
тис до себе. Жінка хотіла було вирватися, та 
де там. За незгоду відповісти взаємністю ні-
мець її добряче побив і пригрозив.

«Вдома», у льоху, матір чекало двоє діток. 
Нагодувала, розповіла казку і вклала спати. 
Вранці, коли вони вийшли на вулицю, Ми-
колка аж скрикнув: «Мамо! Хто Вас набив?» 
Ганна вигадала, що впала…

Наступного разу офіцер не відставав, ска-
зав, що пристрелить і діти залишаться сиро-
тами. Тож Ганні нічого не залишалося, як по-
коритися…

Німець Ганну не ображав, навпаки ста-
вився до неї лагідно, приносив гостинці для 
її дітей, пропонував їй подарунки, та вона їх 
не брала… Ходила сама не своя. Перед очи-
ма стояв її Іван.

Одного дня жінка відчула, що при надії. 
«Дитина від чужинця? — плакала вона. — 
Іване! Що ж мені робити? Як тобі в очі по-
гляну? Що люди скажуть?» Вона подумки 
щодня говорила з коханим чоловіком, ні-
би він стояв поряд. Вона ніжно його обійма-
ла думками і чекала. Чекала попри все… А 
в душі коїлося щось страшне. Жінка одяга-
ла керсетку, аби ніхто не помітив її округло-
сті. Намагалася піднімати важке, працювала 

до нестями… Та дитина міцно трималася за 
життя. 

Ганна втретє стала матір’ю. Хлопчик на-
родився здоровий. Породіллю оглянув ні-
мецький лікар. А селом покотився пого-
лос… Ганна намагалася не зважати на люд-
ський осуд, бо ж троє дітей. Треба їх наго-

дувати, доглянути, ще й німцям прислугою 
бути. Старші дітки допомагали, з немовлям 
бавилися.

1943 року, залишаючи село, німці спалили 
чимало дворів. Ганнина хата, дякуючи Богу, 
вціліла. Згорьована жінка перебралася із 
своїми дітьми до рідної домівки. У неймо-
вірній скруті, у голоді, забута рідними, доче-
калася Ганна свого Івана, який прийшов до-
дому аж восени 1946.

Відчуженість між подружжям тривала не-
довго, бо ж вони кохали одне одного. Чоло-
вік став захистом і підтримкою. Тільки не міг 
Іван прийняти Петрика — чужого сина. Із 
своїми бавився, а його ніби обминав.

Наступного року Ганна народила чет-
верту дитину. Михайлик, так назвав чоло-
вік свого сина, був дуже схожий на дружину. 
Іван, здавалося, їй все пробачив. Але ж у чо-
му її вина? Що вона жінка!?

Минуло декілька років. Тяжко захворів 
малий Петрик і швидко помер. У селі так і го-
ворили, що пішов в інший світ, бо його бать-
ко не зміг прийняти за сина.

Через багато років стара Ганна розповіла 
свою історію подрузі дитинства Оксані, яка 
у роки війни була медсестрою. Дісталося й 
Оксані немало від своїх же однополчан… 
Про домагання від солдат і офіцерів радян-
ської армії жінка нікому не говорила. Розпо-
віла лише перед смертю Ганні.

ВІЙНА І ЖІНКА — РЕЧІ НЕСУМІСНІ
 У 2017 році День Матері в 

Україні припадає на 14 травня. 
До свята ми підготували для 
читачів історію, яка була почу-
та у бориспільській маршрутці.

 ЖИТТЄВА ІСТОРІЯ

 МІТИНГ ПАМ'ЯТІ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

У травні 1920 року вони пов-
стали, знаючи, що не мають 
жодного шансу на перемогу. 
Знаючи, що Європа спить, і їм 
не допоможуть. Вони підняли-
ся заради світлого майбутнього 
Незалежної України. Вони ма-
ли величезну підтримку у Бори-
сполі. І за це усе місто було пока-
ране більшовиками.

Про антибільшовицьке пов-
стання у Борисполі 1920 року лю-
ди воліли мовчати протягом до-
вгих десятиліть. Тільки у 1989 році 
працівники Бориспільського дер-
жавного історичного музею поча-
ли прискіпливо вивчати цю тему. 
Тоді ще були живі очевидці і навіть 
учасники того повстання.

І лише нещодавно про нього 
почали говорити вголос, а геро-
їв-повстанців та мирних мешкан-
ців, які постраждали від помсти 
більшовиків, стали вшановувати 
на загальноміському рівні.

Це сталося на Юр’їв день (свято-
го Георгія або Юрія вшановують 6 
травня). Повстання очолив Мико-
ла Чепілко (за одними даними, це 
був тодішній начальник поліції, за 
іншими — командир полку). Вони 
піднялися на боротьбу за власну 
свободу, за незалежну Україну, але 
зазнали поразки.

5 травня 2017 року з нагоди від-
значення 97 річниці антибільшо-
вицького повстання 1920 року у 
Борисполі на території Книшово-
го меморіально-паркового комп-
лексу відбувся мітинг та покладан-
ня квітів до пам’ятного знаку на 
честь бориспільців, які загинули 
під час повстання.

Із вуст виступаючих прозвуча-
ли лише окремі штрихи історії тих 
страшних подій, які отримали наз-
ву «червоний терор». Але і від них 
у жилах холоне кров. Про бронепо-
їзд, який обстрілював місто без роз-
бору, як гинули діти, жінки, чолові-
ки, інваліди. Як горіли хати, як пора-
нених добивали в лікарнях. Вбивали 
навіть тих, хто намагався припини-

ти убивства і хлібом-сіллю зустріча-
ти окупанта. Як син, який стояв по-
ряд з батьком, виявився п’ятим. Бать-
ко прохав, щоб помінятися з сином. 
Але сина зарубали на очах у батька. 
Батько посивів на місці.

Спадкоємиця славного роду хо-
робрих бориспільських повстанців 
— родини Ільєнків — начальник 
управління освіти та науки Бори-
спільської міської ради Тетяна Чер-
нойван розповіла історію брата її 
бабусі, учасника того повстання. 
Сьогодні на старій частині Бежів-
ського цвинтаря, неподалік цен-
трального входу, є відновлена мо-
гила і пам’ятник з написом: «Тут ле-
жить тіло Василя Григоровича Іль-
єнка, убитого 5 травня 1922 року у 
віці 25 років під час громадянської 
боротьби за вільне життя в Украї-
ні». Могилу відновлено племінни-
цею Галиною Григорівною Степа-
новою, матір’ю Тетяни Чернойван. 
На жаль, у родині тривалий час бо-
ялися торкатися цієї теми.

За сто років методи московщи-
ни не змінилися. Але смерті героїв 

не були даремними, вони запали-
ли дух боротьби проти російсько-
го окупанта.

Учасники мітингу поклали квіти 
до меморіальної дошки, на місці 
якої буде встановлено пам’ятник 
бориспільцям, загиблим під час 
повстання 1920 року. Бориспіль-
ський міський голова Анатолій 
Федорчук запевнив, що на місці 

огорожі, яка починається за тери-
торією, виділеною для Свято-Ми-
колаївського храму, буде встанов-
лено стіну висотою до 5 метрів. Із 
стіни виступатимуть силуети. Буде 
облаштовано місця для встанов-
лення лампадок та свічок. І на стіні 
буде викарбовано 189 імен заги-
блих бориспільців, про яких відо-
мо на сьогодні.

ПРИХОВАНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ БОРИСПОЛЯ: 
БУЛО СТРАЧЕНО КОЖНОГО П’ЯТОГО

У багатьох країнах світу відзначають 
День Матері 13 травня. В Україні цей день 
призначено на другу неділю травня Ука-
зом Президента України від 10 травня 1999 
року № 489/99.

Історія свята така: у 1908 році молода 
американка Анна Джервіс із Філадельфії 
виступила з ініціативою вшановування ма-
терів у пам’ять про свою матір, яка перед-
часно померла. Анна писала листи до дер-
жавних установ, законодавчих органів, ви-
датних осіб із пропозицією один день у ро-
ці присвятити вшануванню матері.

Її старання увінчалися успіхом. У 1910 ро-
ці штат Вірджинія перший визнав День Ма-
тері за офіційне свято. Хоча по суті це свя-
то вічності: з покоління в покоління мама — 
найголовніша людина для своїх дітей.

Безумовно, День Матері — це одне із 
найзворушливіших свят, тому що кожен із 
нас ще з дитинства і до своїх останніх днів 
несе в своїй душі єдиний і неповторний 
образ — образ своєї мами, яка все зрозу-
міє, пробачить, завжди пожаліє і буде са-
мовіддано любити незважаючи ні на що.

Щастя й краса материнства в усі часи ос-
півувалися видатними художниками і пое-
тами. І не випадково тим, наскільки шано-
вана в державі жінка, яка виховує дітей, ви-
значається рівень культури й благополуччя 
суспільства. Щасливі діти ростуть у дружній 
родині й під опікою щасливої матері.

Цього дня ми від усієї душі вітаємо доро-
гих мам зі святом. Хай світлом і добром від-
гукуються в душах дітей ваші нескінченні 
турботи, терпіння, любов і відданість.

ДЕНЬ МАТЕРІ В УКРАЇНІ
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 ЧЕКАЄМО НОВЕ АФІША

 ЗУСТРІЧ  ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Організувала і провела її вже вдруге вчитель 
української мови та літератури Наталія Лев-
чук. На творчому заході звучали твори відомих 
українських поетів Ліни Костенко, Степана Ру-
данського, Ірини Жиленко, Тараса Шевченка, а 
також пісні на їхні слова. Та основою літератур-
ного свята були поетичні і прозові твори учнів, 
вчителів і випускників школи.

Приємно вразили три хлопці із 7 класу, руко-
писи яких демонструвала Наталя Миколаївна. 
Максим Горішний, лауреат Бориспільського ра-
йонного конкурсу до 160 річниці Івана Франка, 
читав свій вірш, присвячений Каменяреві. Олек-
сій Петренко — майбутній письменник-фантаст. 
Федір Тофанчук пише книгу про дружбу юнаків 

і дівчат, вводячи сюжети із свого життя (Навіть 
його мама є прототипом одного з героїв май-
бутньої повісті!). Окрім того, семикласник чудо-
во малює, уявно мандрує світом і збирає марки. 
А ще — на полях свого рукопису Федір створює 
малюнки — можливо, майбутні ілюстрації до 
своєї книжки.

На цьогорічну зустріч з новими поетични-
ми творами завітали колишні випускники, пе-
реможці і учасники районного літературного 
конкурсу: підполковник поліції, кандидат наук, 
старший викладач кафедри теорії та історії, дер-
жави і права Дніпропетровського університету 
внутрішніх справ Юлія Ільченко; викладач анг-
лійської у школі іноземних мов Тетяна Денисюк; 
сільський бібліотекар Надія Осецька. Людмила 
Молдун, поет у шкільні роки, нині професійно 
займається вирощуванням квітів.

Дебютувала на творчому заході і мама Юлії 
Ільченко, вчителька початкових класів Катери-
на Яківна. Вона вперше читала свої проникливі і 
актуальні поезії перед слухачами. Участь у літе-
ратурних читаннях також брали учні 7 класу Ка-
терина Ромась, Віталій Осадчук, Анастасія Рин-
денко та учні 9 класу Олеся Чайка і Анна Мак-
симчук.

ВЕЧІР ПОЕЗІЇ У 
СЕНЬКІВСЬКІЙ ШКОЛІ

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

У селі Велика Олександрівка Бориспільського ра-
йону завершується будівництво школи мистецтв 
і ремесел. Культурно-освітній заклад для дітей пра-
цює ще з 1990 року, проте не має власного примі-
щення. Педагоги долучають учнів до прекрасного 
світу мистецтва в орендованих приміщення загаль-
ноосвітніх шкіл району.

Недобудований багатоповерховий будинок му-
зичній школі передали ще 1998 року. Та зведення са-
ме школи (на основі довгобуду) розпочалося у ве-
ресні 2016. Введення в експлуатацію будівлі Вели-
коолександрівської школи мистецтв і ремесел пла-
нується до кінця цього року. За словами директора 
Наталії Юріївни Посісеєвої, у новому приміщенні, ок-

рім мистецьких класів для дітей, буде зала для ре-
петицій хорової капели ім. Павла Чубинського, яка 
базується при школі, а також оркестрова студія для 
занять обласного академічного оркестру Академії 
мистецтв. І, звичайно, концертна зала для виступів.

Колишній директор Олександр Зюзькін, який 
протягом чверть століття мріяв про відкриття вели-
кої сучасної музичної школи для сільських дітлахів, 
помер у грудні минулого року. Тож, можливо, шко-
ла носитиме саме його ім’я. Адже Олександр Дми-
трович, композитор, Почесний громадянин Бори-
спільського району, створив не лише школу мис-
тецтв і ремесел у селі Велика Олександрівка (1990 
рік) з багатьма філіями, а й організував відому в 
Україні і за кордоном народну академічну хорову 
капелу ім. Павла Чубинського.

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Великоолександрівська школа 
гостинно вітала учасників районно-
го літературного конкурсу ім. Павла 
Чубинського. Автором ідеї та орга-
нізатором конкурсу була методист 
райвідділу освіти Тетяна Михайлів-
на Агаркова. 

Вже чверть століття мистецький за-
хід допомагає віднайти талановитих 
дітей і їхніх наставників. За цей період 
видано чимало збірок учасників кон-
курсу, а також авторських видань. 

Цього разу він проходив під гас-
лом «Заглядає в шибку казка…» Тож 
обов’язковою умовою для учнів і вчи-
телів освітніх закладів району було на-
писання казки. Переможців визначали 
у трьох номінаціях: «Я в казку дивную 
свою усю фантазію ввіллю», «Сімейна 
казка» і «Добрі справи».

У рамках мистецького заходу про-
ходили міні-студії за віковими катего-
ріями, під час яких вчителі-поети да-
вали учням майстер-класи з написан-
ня поезій. Діти разом творили казки, 
складали вірші і читали власні твори. 

За словами педагогів, найбільше учні 
пишуть про природу, Україну, стосун-
ки з рідними і друзями. А надихає до 
творчості юних поетів краса рідного 
краю, захоплюючі враження від ман-
дрівок, читання книг і спілкування з 
друзями.

Зустріч школярів і педагогів з різних 
сіл Бориспільщини відбулася у шкіль-
ному музеї видатного українського ет-
нографа Павла Чубинського. Старшо-
класники Великої Олександрівки про-
вели цікаву екскурсію (розповіли про 
життя і творчість автора Гімну Укра-
їни, його зв’язки з нашим краєм, про 
вшанування у Бориспільському райо-
ні відомого земляка). Привітали об-
дарованих дітей і ведучі — Ромаш-
ка та Барвінок, а юні актори 4-А кла-
су (класовод — поетка Лариса Віта-
ліївна Цілик) представили глядачам 
казку «Коза-дереза» у сучасній оброб-
ці. Тут, в оточенні численних фотогра-
фій і документів відомого українця, 
предметів народного побуту, виши-
вок, картин, рукотворів майстрів, зву-
чали поетичні і прозові твори учасни-
ків конкурсу, імена переможців, відбу-
валося вручення дипломів і цікавих 
книг.

«ЗАГЛЯДАЄ В ШИБКУ КАЗКА…»

 У Сеньківській школі Бори-
спільського району відбулася лі-
тературно-мистецька зустріч, 
присвячена Дню поезії.
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 ВОЛЕЙБОЛ  ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

 ЗМАГАННЯ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Григорій Тимофійович Білим 
тридцять років очолював комітет 
фізичної культури Бориспільсько-
го району. Сьогодні він тренує ко-
манду дівчат-волейболісток 2003 
року народження в Іванківській 
школі. Змагання, про які йдеться — 
це обласний етап чемпіонату Укра-
їни серед загальноосвітніх шкіл з 
волейболу серед юнаків та дівчат.

Григорій Білим: «Районні зма-
гання в Борисполі ми виграли і 
нормально виступили у фіналі об-
ласті у Білій Церкві. Всього у зма-
ганнях взяли участь 16 команд, з 
них 4 команди дівчат 2003 р.н. Ми 
взяли третє місце, перше — Ір-
пінь, друге і четверте — відповід-
но Біла Церква та Васильківський 
район. Серед юнаків 2000 р.н. пе-
ремогу здобула сільська команда 
Бориспільського району із Сень-
ківки; далі Ірпінь, Біла Церква та 
Бровари.

В організації змагань — без-
лад. Нагороджували дипломом 
лише одного переможця, хоча в 
положенні сказано, що мають бу-
ти дипломи, грамоти, медалі і ок-
ремі нагороди кращим гравцям. 
Коли ми самі проводимо чемпіо-
нат району, то медалі і грамоти да-
ємо за всі три перші місця — для 
дітей це важливо і приємно.

Під час гри не було кому табло 
з рахунком перевертати і вести 
протокол змагань — все це роби-
ли мої дівчата. Видно надзвичай-
но безвідповідальне ставлення 
області до цих змагань.

Крім того, я впевнений, що не-
обхідно проводити змагання ок-
ремо серед міських команд і ок-
ремо — серед сільських. Не мож-
на зрівняти збірну команду, на-
приклад, Борисполя і села. В місті 
більший відбір з усіх шкіл, діти за-
ймаються у спортшколі, а в біль-
шості сіл взагалі немає тренерів. 
Викладання фізкультури в школах 
на низькому рівні, майбутніх вчи-
телів нічому в училищі не навча-
ють. Сяде на уроці і сидить, запов-
нює журнал, йому все одно. Хоро-
ших спеціалістів мало. Все трима-
ється на окремих ентузіастах».

Після інтерв’ю треба було по-
знайомитися з командою. Це вда-
лося зробити 8 травня. В Іванків-
ській ЗОШ вихідний, у дівчат — 
тренування.

«Коли я працював у глибоць-
кій школі, директор, побачивши 
нас не в «наш» день, забрав у ме-
не ключ від спортзалу, після чого 
я звідти пішов. Від таких керівни-
ків діти страждають, — каже тре-
нер. — Тут все нормально, ключ 
від залу в мене є, відчиняємо, коли 
треба. Дівчата молодці, регулярно 
ходять на тренування. Коли третє 
місце в області зайняли, стало ще 
цікавіше. Я їм кажу — вам ще три 
роки навчатися у школі, як буде-
те старатися, то всіх обіграєте, вам 
рівних не буде в усій області».

Територія школи гарна — про-
сторо, рясні молоді вишні, розло-
гі яблуні. В радянські часи у шко-
лі був свій тир, теплиця, майстер-
ня, територія освітлювалася. За-
раз стоять іржаві опори ліхтарів, 
іржавий каркас теплиці і напів-
розвалений сарай, в якому курять 
школярі.

Але наші волейболістки не 
курять. Команда — це Тетяна Дзю-
ба, Анастасія Стоян, Марина Ко-
валь, Владислава Навроцька, Олек-
сандра Тишко, Анастасія Руденко, 
Уляна Бойко, Ольга Знахуренко.

«Що подобається в школі?» — 
«Перерви». «Який урок улюбле-

ний?» — дівчата сміються: «Фіз-
культура! І відпочити можна, і у во-
лейбол пограти».

Крім навчання в школі і волей-
болу, у дівчат багато роботи — 
глядіти молодших брата, сестру чи 
племінника, допомагати по госпо-
дарству, працювати на городі. Не-
давно всі садили картоплю.

Тетяна Дзюба, крім волейболу, 
любить малювати. Малювала гуа-
шшю, тепер пробує олійними фар-
бами. «На волейбол пішла за влас-
ним бажанням, хоча в нашій сім’ї 
це вже традиція — мої мама та ді-
дусь теж волейболісти. Їм приєм-
но, дідусь пишається, всім розка-
зує про мої успіхи».

Таня живе в кількох кроках від 
школи, але більшість школярів їз-
дить на навчання на велосипеді. 
Владі, Саші і Насті до школи близь-
ко трьох кілометрів. Велосипед у се-
лі — ідеальний засіб пересування. 
Біля школи — велика велостоянка, 
але місця не вистачає. За словами ді-
вчат, велосипеди ставлять і коло де-
рев, і на майданчику, і біля сільради.

Анастасія Стоян — різносто-
ронній гравець на полі та від-
мінниця у школі. «Багато років я 
мріяла стати ветеринаром, але те-
пер хочу бути журналістом чи те-
леведучою». Всі дівчата команди 
гарні й комунікабельні. 

Владислава Навроцька, за 
визначенням подруг, «гнучка ді-
вчина»: вона стає на руки, сідає 
на шпагат, робить «колесо». Від-
мінниця, рік ходила на таеквондо. 
«Мама хоче, щоб я стала юристом, 
адвокатом чи суддею, але я поки 
не знаю», — каже Влада.

Коли Григорій Тимофійович вий-
шов, дівчата заявили, що тренер у 
них — дуже строгий, хоча добрий 
і справедливий. «Він вчить нас, роз-
повідає історії зі своєї молодості чи 
про олімпійських чемпіонів. З Гри-
горієм Тимофійовичем ми їздили в 
гості до багаторазового чемпіона 
Європи і світу (з важкої атлетики се-
ред ветеранів — авт.) Петра Макси-
мовича Базюченка, чай пили з печи-
вом, бачили всі ці штанги і гирі, слу-
хали розповіді — було дуже цікаво, 
хочеться такого частіше». 

Просто учням іванківської шко-
ли пощастило з тренером.

ГАРНИЙ ТРЕНЕР — 
ГАРНА КОМАНДА

 Нещодавно я випад-
ково зустрів Григорія Ти-
мофійовича Білима, який 
тоді був під враженням 
від безтолкової органі-
зації обласних змагань з 
волейболу, де грала його 
волейбольна команда. 
Ми домовилися про 
зустріч, під час якої пого-
ворили про районні зма-
гання, і про рівень  ви-
кладання фізкультури у 
школах.

Валерій ГІРЧЕНКО

У Славутичі відбувся пред-
ставницький турнір з худож-
ньої гімнастики, присвяче-
ний пам'яті героїв Чорнобиля. 
У змаганнях взяли участь ко-
манди з Василькова, Броварів, 
Фастова, Білої Церкви, «Спар-
так» (Київ), «Олімп» ( Київ), го-
сподарі змагань та вихованки 
Яготинської ДЮСШ. Загальна 
кількість — 95 учасниць різних 
вікових категорій.

Як розповіла тренер, майстер 
спорту України з художньої гімна-
стики Жанна Черненко, перемож-

ницями змагань у своїх вікових 
категоріях стали Софійка Невмер-
жицька (2011 р.н.), Настя Шкварь-
ко (2006 р.н.) та Даша Ковбель 
(2005 р.н.); срібні нагороди здо-
були Ліза Шулла (2009 р.н.), Настя 
Коновал (2008 р.н.), Марина Сав-
кун (2007 р.н.) та Діана Макарчук 
(2007 р.н.).

«Наші гімнасточки — молод-
чинки, здобули 3 золотих та 4 
срібні медалі! Попереду на дівча-
ток чекають нові цікаві та відпо-
відальні змагання. Я вірю, що мої 
вихованки зможуть підкорювати 
нові вершини у цьому прекрас-
ному виді спорту», — зазначила 
Жанна Черненко.

ЯГОТИНСЬКІ СПОРТСМЕНКИ 
ПЕРЕМОЖНО ВИСТУПИЛИ 
У СЛАВУТИЧІ

БОРИСПІЛЬСЬКА ПЕРШІСТЬ 
НА «ОЛІМПІЙСЬКОМУ 
ЛЕЛЕЧЕНЯТІ»

Павлина ОСТРОЗОРА

Днями на стадіоні «Колос» відбувся обласний зональний етап Всеу-
країнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя-2017», 
що проводиться за ініціативи Національного олімпійського комітету 
України.

10 команд із Київської області (одинадцята із міста Славутич на захід 
не приїхала) змагалися за першість у чотирьох етапах, серед яких пре-
зентація, вікторина, «рухлива гра» та естафета.

За рішенням журі, переможцем змагань стала команда Борисполя, 
що складалася з учнів НВК «Гімназія «Перспектива», на другому місці 
опинилися представники Броварського району, на третьому — коман-
да з міста Бровари.

Готували переможців учитель фізкультури Наталія Сосімович, педа-
гог-організатор Лариса Педашевська разом з іншими викладачами на-
вчального закладу. Тепер на них чекає участь у наступному етапі гри, до 
якого юні спортсмени вже почали готуватися, адже, за їхніми словами, 
перемога для міста є важливою.

Уляна, Влада, Настя, Саша, Марина, Таня зі своїм тренером.Уляна, Влада, Настя, Саша, Марина, Таня зі своїм тренером.
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Ольга ОГНЯНИК, фото з архіву 
Центру туризму

У цьому впевнені представ-
ники роїв «Характерники» (ЗОШ 
№3) та «Козацька рада» (НВК 
«Гімназія «Перспектива»), які по-
вернулися з колиски гайдамач-
чини, сповнені незабутніх вра-
жень і козацького духу.

Ідея увінчати фінал місько-
го етапу всеукраїнської вій-
ськово-спортивної гри «Сокіл» 
(«Джура») поїздкою до Холодно-
го Яру належить депутату Бори-
спільської міської ради Валерію 
Мартишку. Гімназисти та учні ЗОШ 
№ 3 скористалися нагодою побу-
вати на землі борців за самостійну 
Україну і не пошкодували, а навпа-
ки повернулися сповнені вражень, 
якими й поділилися з «Вістями».

29 і 30 квітня на Чигиринщи-
ні проходив козацький фестиваль 
«Холодний Яр», на честь вшануван-
ня героїв визвольної боротьби всіх 

епох, присвячений 100-літтю ство-
рення Вільного козацтва.

Два дні школярі з Борисполя 
провели в селі Івківці, на батьків-
щині козацького отамана, керівни-
ка Коліївщини Максима Залізняка. 
100-річчя відродження Вільного 
козацтва та 100-річчя Української 
революції школярі вшановували 
з почуттям щирості й патріотиз-
му. Жили в туристичних умовах: 
розбили табір, облаштували наме-
ти, самостійно куховарили й бра-
ли участь у всіх заходах, перед-
бачених програмою. Під час свя-
та інструктори ВГО «Сокіл» прове-
ли реконструкцію сучасного бою з 
використанням військової техніки. 
Найбільше запам’яталися можли-
вість вдягнути справжні обладун-
ки, взяти участь у бою на шаблях, 
змаганні зі стрільби, підкорення 
Семидубової гори. Спілкувалися 
з гостями заходу: учасниками АТО 
та легендарними особистостями, 
які завітали на холодноярівський 
«вогник».

Старшокласники кажуть, що не-
можливо описати словами атмос-
феру, що панувала на Чигиринщині. 
А зоряну ніч, коли вони співали пі-
сень під супровід бандури  разом з 
відомим віртуозом Тарасом Силен-
ком, називають незабутньою.

Запам’ятався і обряд освячен-
ня зброї. «На протилежному бере-
зі Гайдамацького ставу розгорну-
ли величний синьо-жовтий стяг. 
Під звуки тулумбасів його підні-
мали і опускали, утворюючи хви-
лю, що збурювало емоції», — роз-
повідає учасниця поїздки Юлія Во-
лохонська.

А ось керівника групи Оксану Тка-
ченко найбільше вразило козаць-
ке фаєр-шоу. Жінка називає поїзд-
ку незабутньою і запевняє, що та-
кою вона була завдяки згуртовано-
сті та фізичній підготовці дітей, адже 
більшість з них є вихованцями гурт-
ків Центру туризму, тому з легкістю 
«штурмували» Семидубову гору та 
швидко обжилися у таборі. А Окса-
на Барабаш ще й виборола перше 

місце в змаганні з кульової стрільби, 
випередивши близько сотні юнаків 
з Київщини, Одещини, Черкащини, 
Херсонщини та Донеччини.

Школярі, яким випала нагода побу-
вати у Холодному Яру, щиро вислов-

люють подяку депутату міської ради 
Володимиру Шалімову за надану до-
помогу в організації транспорту, а Ва-
лерію Мартишку — за творчий запал і 
забезпечення продуктами.

У свою чергу Валерій Іванович 
поділився з «Вістями» амбітними 
планами щодо облаштування ко-
зацької застави в Борисполі, яка 
імітувала б невелике місто з валом, 
в’їзними воротами, стайнею для 
коней, куренем та тренувальними 
снарядами.

Ольга КАЦАН, фото автора

Цю «партію» між призером Чемпіонату 
світу, який потрапив у ТОП-6 юних шахістів, 
і журналістом «Вістей» було зіграно прямі-
сінько в кореспондентській редакції.

На перший погляд жвавий п’ятиклас-
ник із ЗОШ № 6 — звичайний привітний 
школяр із янгольською посмішкою. Його 
«спортивну лихоманку» видає хіба що не-
посидючість і шахівниця, яку, на прохання 
авторки цих рядків, хлопець приніс до ре-
дакції і дбайливо поклав на столі. Хлопчик 
соромиться офіціозу і час від часу невпе-
внено поглядає на тата, який «не на дик-
тофон» розповідає: «Син не любить спіл-
куватися з представниками преси, сказав, 
що краще гратиме в шахи, ніж даватиме ін-
терв’ю».

А привід для розмови серйозний: Андрій 
Трушко заявив про себе на Чемпіонаті сві-
ту серед школярів 2006 року народжен-
ня в місті Ясси (Румунія). 576 школярів із 41 
країни взяли участь у World School Chess 
Championship 2017. Найбільшого успіху до-
сяг у бліц-турнірі серед юнаків до 13 років, 
завоювавши 8 місце серед 99 учасників тур-
ніру. В заліку серед юнаків до 11 років по-
трапив у ТОП-6, посівши п’яту сходинку. Рег-
ламент з класичних шахів подолав п’ятнад-
цятим серед 76 учасників, отримавши до-
стойний міжнародний рейтинг.

Шахова родина Трушків
А почалося все, коли хлопчику було чо-

тири роки. Бабуся Тамара Володимирів-

на грала з Андрієм у шашки, доміно, ша-
хи і нарди. Це, звісно, не весь список за-
бав, які опановував під керівництвом жін-
ки допитливий онук. Найбільше захопився 
шахами. Близько двох років бабуся зали-
шалася першим тренером Андрія. Згодом 
у родині вирішили розвивати аматорський 
рівень до більш серйозного. За професій-
ною підготовкою вирушили до міського 
шахового клубу «Поєдинок», де під керів-
ництвом спочатку Галини Кривошеіної, а 
згодом Григорія Приймака, хлопчик опа-
новував мистецтво старовинної настільної 
гри. Нині шліфує майстерність у шаховому 
клубі «ДЮСШ 23» міста Києва під керівниц-
твом майстра спорту України Олега Мико-
лайовича Бутенка. 

Гра переросла у стиль життя п’ятиклас-
ника: проміняв іграшки на шахи, часто за 
ними забуває навіть про комп’ютер. Ре-
зультат — неодноразові перемоги у зма-
ганнях всеукраїнського рівня. Дипломи на 

стінах Андрієвої кімнати вже не 
поміщаються, сім’я складає їх у 
спеціальний архів. Нині в колек-
ції успіхів хлопця 46 перших, 14 
других і 17 третіх місць, а також 
9 кубків. Найбільш вагомими 
успіхами родина вважає пере-
моги на чемпіонатах Київської 
області (ІІ місце у лютому 2015, 
І — у вересні та травні 2016), 
турнірі «Київська весна на Обо-
лоні» (2015), «Різдвяне Мукаче-
ве» (2017), «Кубок Дунаю», що 
проходив у м. Ізмаїл у 2016 ро-
ці, «Кубок Києва 2016», «Polissya 
chess cup».

Без тренувань у Андрія не 
проходить жодного дня. «Добо-
ва норма» — мінімум три годи-
ни. Та й уся його сім’я давно ста-
ла «шаховою». Грає і мама, і тато. 
«Я вже років два не можу з ним 
справитися, програю постійно», 
— розповідає Олег Володими-
рович, Андріїв батько. А от се-
стричка Настя вирішила спробу-
вати себе у шахах через арсенал 
нагород брата: захотіла й собі 
завоювати багато грамот і пере-
мог. Нині вона двократна чемпі-
онка Київської області.

Як українець вразив індійця 
Для участі в Чемпіонаті світу серед шко-

лярів 2006 року народження та молодших 
за віком довелося на три тижні забути про 
школу: тренувався з ранку до вечора. Це бу-
ла перша Андрієва поїздка за кордон. І хо-
ча враження від Румунії яскраві, хлопчик 
стверджує: «Вдома краще. Тут хоч мову зна-
єш», — сміється. «Без іноземної було ніяк, 
— підхоплює тато, — Андрієва англійська 
допомагала і в реєстрації, і в багатьох мо-
ментах, хоча з нами був представник від Фе-
дерації шахів України, все одно було склад-
но». 

Нелегко було й у самій боротьбі. Партії в 
класичних шахах тривали від чотирьох до 
семи годин. З обох боків хід гри був спря-
мований на атаку. Суперник зробив один 
неправильний хід, чим скористався Андрій 
у завоюванні перемоги. Його суперник ін-
дієць (Індія — країна-винахідник шахів — 

авт.)  зізнався, що вперше зустрівся з таким 
сильним гравцем, й на знак поваги подару-
вав сувенір. 

Олег Володимирович жартує, що цією пе-
ремогою Андрій помстився за те, що індієць 
обіграв його в бліц-турнірі. Мовляв, так мож-
на пояснити те, що син не любить довго «мо-
литися» над грою,  за кілька хвилин обдумує 
всі ходи наперед і чекає ходів суперника. А 
от у блискавичних шахах регламент обмежує 
обидві сторони. Саме тому цей різновид гри 
просто обожнює Андрій: «Я встигаю швидше 
обдумувати позицію та робити хід, і тому су-
перники змушені поспішати, інколи роблячи 
помилки», — впевнено відрізає він.

Цікавлюся, чи можлива дружба між су-
противниками. Олег Володимирович роз-
повідає, що з гравцями з Ізраїлю та Молдо-
ви Андрій часто спілкується по скайпу. Вони 
вже й зустріч запланували на Міжнародно-
му турнірі, що відбудеться 4–9 липня в місті 
Мукачеве.

Математика цікавіша за 
шахову партію 

Своє майбутнє Андрій мріє пов’язати ви-
нятково зі спортом. Окрім шахів, любить гра-
ти у футбол, більярд і настільний теніс. Нині у 
хлопця спортивна перерва: надолужує шкіль-
ну програму. Олег Володимирович розпові-
дає, що навчання сина в пріоритеті, саме тому 
він бере участь не в усіх змаганнях.

Цікавлюся, що Андрію приносить більше 
задоволення: кількагодинна шахова партія 
чи урок тривалістю 45 хвилин. «Коли йдеть-
ся про математику або фізкультуру, звісно, 
урок», — каже Андрій. Розповідає, що лю-
бить вирішувати математичні задачі напе-
ред, чим дивує своїх батьків. 

Наприкінці розмови хлопець попросив 
через газету подякувати директору ЗОШ № 
6 Вірі Іванівні Мазурі  та класному керівнику 
Світлані Олександрівні Юрченко (за розу-
міння і тимчасові звільнення з уроків), пер-
шим тренерам (за гарні настанови) і своїй 
першій вчительці Ірині Віталіївні Новіковій, 
яка, помітивши хист хлопця, ще в третьому 
та четвертому класі запрошувала одинад-
цятикласників пограти в шахи зі здібним уч-
нем. Таким чином перші перемоги над кіль-
кома гравцями одночасно Андрій здійсню-
вав завдяки їй.

 ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ

 КОЗАЦЬКИЙ ДУХ

БЛИСКАВИЧНИЙ ШАХОВИЙ ХЛОПЧИК
 В його очах миттєво спа-

лахують вогники захоплення, 
коли на шахівниці шикується 
чорно-біле «військо». За кілька 
секунд помахом рухи десяти-
річний Андрій Трушко позбав-
ляє уявного суперника кількох 
фігур. Одразу видно, що гра 
приносить йому задоволення...

«ХТО ПОБУВАВ У ХОЛОДНОМУ ЯРУ, 
БОРОТИМЕТЬСЯ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ БАТЬКІВЩИНИ»
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Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Романс звучатиме на фестивалі не впер-
ше. Ще у 2014 році, щоб підкреслити бага-
тонаціональну культуру Борисполя, другий 
день фестивалю було віддано йому — кла-
сичному і сучасному, українському, росій-
ському та циганському. Виконуватимуть ро-
манси студенти Національної музичної ака-
демії України ім. П. Чайковського з класу ви-
кладача, заслуженої артистки України Ірини 
Семененко. 

Зіркою вечора стане заслужена артист-
ка України сопрано Олена Шиналь: «За-
звичай, романси пишуться на тексти пое-
зій, і тому ці два жанри нероздільно пов’я-
зані між собою. Спільним у них є мелодика, 

ритм, розмір, а головне — душа. Складністю 
є те, що виконавець повинен вміти виклика-
ти в слухача певні емоції, донести до нього 
зміст та заронити у душу любов до краси му-
зики та вірша. Я дуже люблю виконувати ро-
манси — переживати його настрій, прожи-
вати за кілька хвилин чиюсь долю, вживати-
ся в образ. У цьому концерті я представлю 
також кілька своїх віршів, які будуть перегу-
куватися з солоспівами. Я щиро вдячна іні-
ціаторові фестивалю пану Борису Шапіро, 
всім організаторам і спонсорам за можли-
вість взяти участь у цій події та поділитися 
своїм мистецтвом».

Юлія Шиналь, яка зараз навчається у 
консерваторії, додає: «Український романс 

несе в собі красу мови, ніжну мелодику, ба-
гату гармонію та мелодичні особливості то-
го чи іншого регіону нашої країни. У концер-
ті в слухача буде можливість почути роман-
си у виконанні різних голосів з неповторни-
ми тембром та діапазоном. На мою думку, 
абсолютно органічною частиною програми 
стануть вірші українських поетів-класиків».

Вчетверте до організації фестивалю долуча-
ється ГО «Фестклаб», завдяки якому у програмі 
фестивалю з’явилися ті самі літературні нотки.

Ініціатор фестивалю Борис Шапіро: «Хо-
чу подякувати музикантам, що прийняли на-
ше запрошення виступити на сьомому фес-
тивалі, однодумцям та команді: дизайнерам, 
журналістам, які висвітлюють події, колек-
тиву Бориспільської музичної школи, парт-
нерам та меценатам, без щирої підтримки 
яких зробити наш фестиваль було б важче. 
Це Дмитро Ушмаєв, Сергій Парубочий, Юлія 
Писарчук, Микола Давиденко. Вже сім років 
є неоцінимою підтримка Євгенія Боженка. Як 
і в останні роки, цьогоріч фестивалю значно 
допомагає Олександр Сич, керівник «Тресту 

«Бориспільсільбуд». Він є партнером першо-
го фестивального дня».

Олександр Сич: «Чому я підтримую «Му-
зичний Компот»? Основна причина — я сам 
люблю джаз. У нашій сім’ї живе любов до ці-
єї музики, і хочеться допомогти гарній спра-
ві. Пам’ятаю з дитинства випадок — ще в 
школу ходили — у село приїздив джазовий 
оркестр, і враження з тих років залишилося, 
й досі джаз асоціюється з дитинством.

Мені хотілося б, щоб у Борисполі ця му-
зична традиція закріпилася і стала відо-
мою за межами міста, в області, а, може, й 
далі. Чому ні? Хочу сказати, що для розвит-
ку фестивалю його мають підтримувати міс-
цеві органи влади, бо для масштабної попу-
ляризації одних меценатів недостатньо. В 
житті у будь-якому питанні без матеріаль-
ної підтримки нічого не відбувається. Тому 
бажано, щоб це підтримувалося на рівні де-
путатського корпусу і виконавчої влади. У 
такий спосіб фестиваль Миколи Боровка, 
який популяризує рондель, у минулому ро-
ці вийшов на міжнародний рівень. Подібне 
можна робити й для джазових музикантів, а 
творчий обмін між колективами даватиме 
свій ефект.

На мою думку, тематика трьох фести-
вальних днів гарно підібрана. Хтось любить 
рок-музику, хтось джаз, а хтось цікавить-
ся літературою. Невтомному організаторо-
ві та ініціатору фестивалю Борису Шапіро я 
хочу побажати міцного здоров’я і наснаги. 
Бо зробити таке — клопітка робота. Кажуть, 
що особистості творять світ — і це правда, 
ми маємо гарний приклад».

Другий вечір фестивалю — це буде 
Sunrise Blues Party для шанувальників блю-
зової музики. Тут виступить один з найкра-
щих рок-гітаристів України Юрій Хижняк з 
гуртом «Трутні». 

«Музичний Компот» завжди славився 
своєю джазовою програмою, і, гідно про-
довжуючи традицію, 20 травня у Борисполі 
виступлять квартет Руслана Єгорова та тріо 
молодого і талановитого клавішника Іго-
ря Агріча. Традиційно проведе вечір Олек-
сій Коган, який відзначає, що фестиваль що-
року «вдається завдяки людям, ентузіастам 
своєї справи, які трошки розворушили мі-
сто, і це важливо, бо тепер  Бориспіль мож-
на назвати одним з центрів української джа-
зової культури. Організатори гуртують ціка-
вих людей під прапором музики».

РОМАНС, БЛЮЗ ТА ДЖАЗ 
ЗВУЧАТИМУТЬ У БОРИСПОЛІ

 Лишилося менше тижня до 
сьомого фестивалю сучасної 
музики «Музичний Компот», 
що відбудеться 18, 19 та 20 
травня. У перший вечір пропо-
нують послухати український 
романс.

Виконавець повинен вміти викликати в слухача певні емоції, донести до 
нього зміст та заронити у душу любов до краси музики та вірша. 

Олена та Юлія Шиналь.Олена та Юлія Шиналь.

Олександр Сич.Олександр Сич.
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Що таке «мульча»?
Це шар, яким укривають поверх-

ню ґрунту між рослинами, щоб за-
хистити грядку. Мульча захищає не 
лише від бур’янів. Вона дозволяє 
зберігати вологу в ґрунті, зберігає 
його поверхню пухкою, деякі види 
мульчі ще й збагачують ґрунт по-
живними речовинами, інші — ма-
ють дуже декоративний вигляд.

Чим можна мульчувати?
Мульча буває органічною і не-

органічною.
Неорганічна мульча — це спе-

ціальні мульчуючі плівки, неткані 
матеріали, картон, мішковина, па-
пір, гравій, пісок. Плівкою, як пра-
вило чорною, накривають грядку 
цілком, закріплюючи по краях. По-
тім у цій плівці прорізають отвори, 
в які і висаджується розсада. 

Але підтримувати під плівкою до-
статню вологість ґрунту дуже непро-
сто. Неткані матеріали, такі як спан-
бонд, пропускають вологу. Вони до-
сить дорого коштують, проте, як і 
плівка, багаторазового використан-
ня. Мішковина і папір до наступно-
го городнього сезону навряд чи до-
живуть, але восени прибирати їх із 
грядки не обов’язково — самі роз-
кладуться. Гравій та пісок краще ви-
користовувати у саду, навколо де-

рев та кущів, аніж на грядках. 
Органічна мульча — вона є най-

кращою для збереження ґрунту 
здоровим. Мульчею може слугува-
ти зрілий або напівперепрілий ком-
пост, торф, торішнє листя, тирса, 
скошена трава, подрібнена солома, 
виполоті бур’яни, полова, лушпин-
ня насіння тощо. Органічна мульча 
не тільки захищає, але і покращує 
структуру грунту, живить його і слу-
жить добривом. Ґрунтові бактерії 
поступово переробляють ці матері-
али, перетворюючи на добрива для 
посаджених рослин.

Приклади використання 
мульчі

Соснова або ялинова хвоя
Суничні грядки після весняного 

прополювання можна замульчу-
вати сосновою та ялиновою хво-
єю. Розкладена між рядами хвоя 
перешкоджає поширенню сірої 
гнилі. Завдяки їй ягоди залиша-
ються чистими навіть після дощу.

Тріски і кора
Їх часто використовують як деко-

ративне покриття, особливо на квіт-
никах, щоб не було видно голої зем-
лі. Бажано, щоб шматки кори мали 
розмір від 1 до 5 см. Найкраще така 
мульча підходить для плодових де-
рев і чагарників. Особливо сприят-
ливо вона впливає на малину.

Після зими тріски втрачають 
колір, тому потрібно щороку під-
сипати свіжий шар. В результаті 
практично не потрібно займати-
ся прополюванням  квітника, ще й 
земля стає набагато пухкішою.

Скошена трава
Останнім часом у якості мульчі 

використовують скошену траву. 

Придатна вона для мульчування і 
квітників, і овочевих грядок. Але 
її слід попередньо підсушити на 
сонці, інакше трава швидко почне 
загнивати. Виполотими бур'янами 
також можна мульчувати грядки. 
Важливо тільки, щоб бур’яни ще 
не встигли дати насіння.

Після пасинкування томатів не-
потрібні пасинки, а також бадилля 
картоплі бажано розкласти під ку-
щами чорної смородини і аґрусу. 
Це хороший профілактичний за-
сіб проти грибкових захворювань.

Що дає мульча
• надає привабливості саду,
• пригнічує бур'яни, не дає роз-

повсюджуватися їх насінню,
• захищає ґрунт від притопту-

вання й ущільнення,
• захищає ґрунт від ерозії і роз-

мивання дощами,
• зменшує втрати води і зберігає 

вологу в ґрунті,
• оберігає коріння рослин від 

перегріву,
• у зимовий період зберігає те-

пло ґрунту, що дозволяє росли-
нам раніше проростати,

• не дає ягодам і овочам контак-
тувати з ґрунтом, тим самим захи-
щаючи їх від гнилі,

• знижує шкоду від равликів і 
слимаків,

• органічна мульча, перегнива-
ючи, удобрює ґрунт і покращує 
його склад,

• стимулює активність земляних 
черв'яків, які поліпшують якість 
ґрунту.

МУЛЬЧА-ПОМІЧНИЦЯ Природа не терпить 
порожнечі. Саме тому 
на грядках, де ми ви-
саджуємо культурні 
рослини, дуже швидко 
починають пророста-
ти бур’яни, які запов-
нюють «незаселені» 
ділянки землі. І ми зму-
шені витрачати час і 
сили, щоб їх позбутися. 
Але з цим завданням 
успішно може впорати-
ся мульча.

Якщо на дачній ділянці для городу прак-
тично немає місця, влаштуйте змішану 
грядку.

Розбиваючи змішану грядку, головне 
— правильно розпланувати посадки, щоб 
одна культура не тільки не заважала ін-
шій, а допомагала рости. Наприклад, до-
бре садити разом:  селеру, цвітну капусту,  
брокколі.

Петрушка та інші пряні рослини покра-
щують смак овочів, особливо томатів.

Білокачанна капуста любить, щоб поруч 
росли кріп, салат і селера. А для моркви під-
ходять найрізноманітніші овочі, хоча є рос-
лини, яким вона віддає перевагу: помідори, 
шавлія, салат, майоран, горох, цибуля.

На змішаних грядках і якість врожаю бу-
де кращою. Адже є рослини, які можна наз-
вати природним захистом від шкідників. Ска-
жімо, салат або шпинат відлякують земля-
них блішок, томати рятують капусту від 
капустяної білянки і відганяють крилатих 

комах-шкідників, а посадивши поруч з мор-
квою ріпчасту цибулю і цибулю-порей, ви 
назавжди позбавитеся від морквяної мухи. 
Редька — «подруга» для буряків, моркви, 
пастернаку і особливо для огірків і помідо-
рів: вона відлякує від них листоїда і павутин-
ного кліща. А якщо на вашій ділянці будуть 
рости зонтичні (кріп, петрушка, морква), 
то з'являться і комахи, що знищують гусе-
ниць і попелиць.

Вельми корисні і кореневі виділення дея-
ких рослин. Скажімо, часник оберігає сусі-

дів від капустянки, слимаків, кліща і немато-
ди. У корінні шпинату, буряків, картоплі, 
томатів і кучерявої квасолі містяться са-
поніни: після збирання врожаю ці речовини 
залишаються в грунті і стимулюють ріст тих 
рослин, які ви посадите в наступному році. А 
більшість бобових (горох, віка, люпин) зба-
гачують ґрунт азотом.

Увага! А от огірки з ароматними трава-
ми поєднуються погано, їх саджають тіль-
ки з кропом — як не дивно, і це збільшує 
урожай.

ПЕРЕВАГИ ЗМІШАНИХ ГРЯДОК

 Перед тим, як замульчувати грядку, потрібно ре-
тельно виполоти бур’яни, особливо багаторічні, 
а також полити і розпушити верхній шар ґрунту.
 Мульча не може замінити добриво, рослинам 
під нею часто може не вистачати поживних 
речовин, особливо азоту.
 Мульчуючий матеріал не повинен впритул 
прилягати до стебел рослин, щоб не допустити 
їх загнивання.
 Надмірно зволожені місця ділянки краще не 
поспішати мульчувати, а зачекати, щоб вони 
підсохли.
 Товстий шар мульчі помітно згладжує коли-
вання температури всередині ґрунту, а це 
означає, що вдень така грядка буде менше 

нагріватися сонцем, а вночі повільніше холо-
нутиме.
 Коли в якості мульчі застосовують тирсу, хвою 
або кору дерев, потрібно додатково вносити 
азотні добрива і речовини, які знижують кис-
лотність ґрунту, тому що такі матеріали швидко 
забирають азот із ґрунту.
 У мульчу не повинні потрапляти бур’яни, які 
мають насіння — воно здатне дозрівати і проро-
стати прямо на грядках.
 Якщо шар мульчі недостатній, його може здути 
вітер.
 Якщо шар мульчі надмірний, це може заважати 
диханню коренів.
 Деякі види мульчі мають непривабливий вигляд.

Що потрібно врахувати при мульчуванні

Сторінку підготувала Інна Кринична
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ПОНЕДІЛОК, 15 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 11.25 13.15 23.20 

00.15 01.15 Погода
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Х/ф "Хоча зі мною ніхто не йде"
11.30 Мотоциклетний спорт. Чемпіонат 

світу. ЧС. ІІ етап
13.25 Борхес
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20 Фольк-music
16.50 Вікно в Америку
17.10 02.25 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Канада - Норвегія)
19.35 Обличчя війни
19.50 Перша шпальта
20.20 Про головне
21.30 02.10 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.50 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
04.20 Т/с "Травма"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 23.15 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.50 12.20 "Чотири весілля"
13.45 Т/с "Матусі" (12+)
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Кохана вчителька" (16+)
22.00 "Гроші"
23.25 Х/ф "Службовий роман"
03.20 Х/ф "Абонент тимчасово 

недосяжний"

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Х/ф "Я буду чекати тебе завжди"
12.00 Новини
12.25 Х/ф "Я буду чекати тебе завжди" 

Заключна серія
13.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.30 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Дурна кров" (16+)
22.50 Т/с "Доярка з Хацапетівки"
00.40 "Подробиці"
01.30 Х/ф "Грозовий перевал"
03.15 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"
04.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
04.50 18.00 Абзац
05.43 07.39 Kids Time
05.45 М/с "Сімейка Крудс"
06.45 М/с "Пригоди Кота в чоботах"
07.40 Х/ф "3000 миль до Грейсленда" 

16+
10.10 Х/ф "Король вечірок 2" 16+
12.00 Х/ф "Однокласники 2" 16+
14.00 Х/ф "Похмілля у Вегасі" 16+
16.00 19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу
23.55 Х/ф "Похмілля у Вегасі 2: З 

Вегаса в Банкок" 16+

06.50 Ранок з Україною
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф "Доля Марії" (мелодрама)
13.50 Т/с "Зведена сестра" (1,2 серії) 

(мелодрама)
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Зведена сестра" (закл.серії) 

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

(85 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Капитанша" (1,2 

серії) (мелодрама)
23.00 Сьогодні
23.30 Прем'єра! Х/ф "Команда 

знищити" (фантастичний 
бойовик) (Мегахіт щопонеділка) 
16+

01.20 Сьогодні
02.15 Ток-шоу "Говорить Україна"
03.15 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Відеобімба"
13.20 Х/ф "Нижче нуля" (16+)
15.00 Т/с "Загублений світ"
17.35 Т/с "Перевізник 2" (16+)
19.20 20.15 Т/с "Схватка" (16+)
21.05 Х/ф "Обман" (16+)
22.50 "Він, Вона і телевізор"
23.50 Т/с "Інспектор Алекс" (5 сезон)
01.30 "Шалений світ спорту"
02.00 Х/ф "Москаль-чарівник"
03.15 "Облом.UA."

05.00 Дивитися всім!
05.45 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
12.30 Х/ф "Вікінги проти прибульців" 

16+
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Вікінги проти прибульців" 

16+
15.20 Х/ф "Гладіатор" 16+
15.45 Факти. День
16.10 Х/ф "Гладіатор" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше, ніж правда
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-2" 16+
22.40 Свобода слова
00.35 Х/ф "Вбити посланця" 16+
02.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.35 Стоп-10
04.25 Факти
04.45 Дивитися всім!

06.10 "Сальваторе Адамо. Сніг, що не 
розтане ніколи"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра-сьогодні
12.00 Євромакс
13.45 "Погода"
14.00 "Алло, лікарю!"
15.00 "Відлуння"
15.40 "Цивілізація Incognita"
15.55 "Сальваторе Адамо. Сніг, що не 

розтане ніколи"
16.50 Бенефіс композитора Остапа 

Гавриша, 1 ч.
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Руслана Лижичко, 1 ч.
20.00 Повітряні воїни
21.00 "Погода"
21.10 Михайло Поплавський: 

PR-проект "Співаючий ректор"
22.05 DW-Візерунок дня
22.15 Неприручена Амазонка
23.20 Повітряні воїни
00.20 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 Профилактика

06.50 16.00 "Все буде добре!"
08.50 "Все буде смачно!"
09.50 18.30 "За живе!"
11.05 Х/ф "Мама мимоволі"
13.45 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.35 01.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.35 "Давай поговоримо про секс 4"

05.05 Т/с "Я - охоронець" (16+)

08.35 19.30 Т/с "Кулагін та партнери"

10.40 17.35 Т/с "Детективи" (16+)

12.05 00.45 Т/с "Елементарно - 2" 

(16+)

13.55 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 

9" (16+)

14.45 19.00 23.15 03.25 "Свідок"

15.50 "Легенди карного розшуку"

23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)

02.30 Т/с "Батьківщина - 2" (16+)

03.55 "Випадковий свідок"

04.10 "Речовий доказ"

04.35 "Правда життя. Професії"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Спляча красуня"
12.10 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. На краю світу"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка. Курортний сезон"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 Х/ф "Геймер" (18+)
23.45 Х/ф "2199: Космічна Одіссея" 

(16+)
02.10 "Орел і Решка. Шопінг"
02.50 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.05 Х/ф "Чорний трикутник"
13.55 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.45 Х/ф "У тихої пристані"
17.05 Х/ф "Шукайте жінку"
19.40 Х/с "Місс Марпл Агати Кристі"
23.20 "Два Миронова"
00.15 Х/ф "Якщо є вітрила"
01.35 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
03.15 Кіноляпи
03.55 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Служба порятунку"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Мультляндія"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 15-21 ТРАВНЯ

Режиссер: Ендрю Ніккол
У ролях: Ніколас Кейдж, Бріджет Мойнехен, Джаред 

Лето, Ітан Хоук, Іен Холм

Батьки братів Орлових, старшого Юрія і молодшого 
Віталія, покинули Україну і влаштувалися в Америці на 
Брайтон-Біч, де відкрили маленький ресторанчик. Діти 
ж не бажали наслідувати батьків. Юрій, роздумуючи, 
чим займатися, дійшов висновку: найвигідніше — тор-
гувати зброєю...

Режисер: Морт Натан
У ролях: Кал Пенн, Лорен Кохан, Деніел Персіваль, 

Глен Баррі, Ентоні Козенс, Том Дейві

У фільмі йдеться про те, як помічник Вена Уайлдера, 
Тадж Бадаландабад, приїжджає навчатися до Англії по 
«нібито» запрошенню відомого братства, в якому був 
його батько. Коли він добирається туди, виявляється, 
що сталася помилка і запрошення відправили не туди. 
І він, бачачи людей з подібною відмовою, збирається їм 
допомогти, зробивши їх кращими...

Режиссер: Рідлі Скотт
У ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Макс фон 

Сюдов, Вільям Херт, Марк Стронг, Оскар Айзек, Кевін 
Дюран, Айлін Еткінс, Марк Едді, Меттью Макфедьєн

Історія лучника армії Річарда Левове Серце, який бо-
реться проти нормандських загарбників і стає легендар-
ним героєм, відомим під ім'ям Робін Гуд.

21 травня  17:00 «2+2»

15 травня  10:10 «НОВИЙ КАНАЛ»

21 травня  20:30 «ICTV»

ЗБРОЙНИЙ БАРОН

КОРОЛЬ ВЕЧІРОК 2

РОБІН ГУД

20 ТРАВНЯ

20:05

ICTV
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ВІВТОРОК, 16 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 13.15 17.00 23.20 

00.15 01.15 Погода
06.30 00.25 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Т/с "Красуні Едіт Уортон"
11.05 Говоріть один з одним. Ада 

Роговцева
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 02.10 Новини. Спорт
13.25 Уряд на зв'язку з громадянами
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20 Х/ф "Хоча зі мною ніхто не йде"
17.10 02.25 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Чехія - Швейцарія)
19.35 Обличчя війни
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.50 Д/ф "Легіон. Хроніка УГА. 1918-

1919"
22.50 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
04.20 Т/с "Травма"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 23.05 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.50 12.20 "Чотири весілля"
13.45 Т/с "Матусі" (12+)
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Кохана вчителька" (16+)
22.00 "Чотири весілля 6"
23.15 04.00 Х/ф "Чоловіки у великому 

місті" (16+)
01.20 Х/ф "Абонент тимчасово 

недосяжний "

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Дурна кров" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Дурна кров" (16+)
13.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Дурна кров" (16+)
22.50 Т/с "Доярка з Хацапетівки" 

Заключна серія
00.50 "Подробиці"
01.40 Х/ф "Вірність"
03.05 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"
04.20 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.05 "Подробиці"

03.20 Служба розшуку дітей
03.25 02.50 Зона ночі
05.40 18.00 Абзац
06.33 07.50 Kids Time
06.35 М/с "Сімейка Крудс"
06.55 М/с "Пригоди Кота в чоботах"
08.00 Т/с "Друзі"
10.40 Т/с "СашаТаня" 16+
15.55 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф "Годзілла"
00.50 Х/ф "Похмілля у Вегасі 3" 16+

06.10 Агенти справедливості 16+
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Х/ф "Іванко" (мелодрама)
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(86 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Капитанша" (3,4 

серії) (мелодрама)
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
01.50 Х/ф "Команда знищити" 

(фантастичний бойовик) 16+
03.20 Сьогодні
04.10 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 Д/п "Помста природи"
11.00 23.00 "Він, Вона і телевізор"
12.00 03.40 "Облом.UA."
16.00 Т/с "Загублений світ"
17.40 Т/с "Перевізник 2 " (16+)
19.20 20.10 Т/с "Схватка" (16+)
21.00 Х/ф "Щоденники месника" (16+)
00.00 Т/с "Інспектор Алекс" (5 сезон)
01.40 "Шалений світ спорту"
02.10 Х/ф "Страчені світанки"

05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.45 Більше, ніж правда
10.40 Х/ф "Вбити посланця" 16+
12.45 Факти. День
13.20 Т/с "Ніконов і Ко" 16+
15.45 Факти. День
16.10 Т/с "Ніконов і Ко" 16+
17.40 Т/с "Пес-2" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Цивільна оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-2" 16+
22.25 Х/ф "Одинак" 16+
00.50 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.20 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитися всім!

06.00 Профилактика
14.45 Teen-клуб
15.00 Бенефіс композитора Остапа 

Гавриша
17.00 Неприручена Амазонка
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Руслана Лижичко, 2 ч.
20.00 Повітряні воїни
21.00 "Погода"
21.15 "Відлуння"
21.50 DW-Візерунок дня
22.10 Неприручена Амазонка
23.05 Повітряні воїни
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.25 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 "Цивілізація Incognita"
04.30 "Відлуння"
05.00 DW-Візерунок дня
05.10 "Джаз-коло"

06.50 16.00 "Все буде добре!"
08.50 18.30 "За живе!"
10.05 Х/ф "Неймовірні пригоди 

італійців в Росії"
12.10 "МастерШеф. Діти"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"
23.10 Т/с "Коли ми вдома"
00.45 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.05 Х/ф "Розплата"
06.35 Х/ф "Розслідування"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Елементарно - 2" 

(16+)
13.55 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 

9" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.20 "Свідок"
15.45 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)
01.35 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.20 Т/с "Батьківщина - 2" (16+)
03.50 "Випадковий свідок"
03.55 "Речовий доказ"
04.20 Х/ф "Очікуючи вантаж на рейді 

Фучжоу біля Пагоди"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Пані Метелиця"
12.10 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.20 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка. Курортний сезон"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

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

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.15 "Весняний жарт з..."
11.05 "Вахтанг Кікабідзе: таємниці 

тбіліського хулігана"
12.05 Х/ф "Якщо є вітрила"
13.25 Х/ф "Де 0-42?"
14.55 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.45 Х/ф "П'ять хвилин страху"
18.20 Х/ф "Раз на раз не випадає"
19.40 01.55 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
23.20 "Клара Лучко. Три зустрічі"
00.10 Х/ф "Старомодна комедія"
03.35 Кіноляпи
04.15 Саундтреки

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Київські історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Мультляндія"

СЕРЕДА, 17 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 13.15 23.20 00.15 

01.15 Погода
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Т/с "Красуні Едіт Уортон"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.25 Наші гроші
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20 03.30 Світло
16.35 Хто в домі хазяїн?
16.55 Школа Мері Поппінс
17.20 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.55 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.30 02.10 Новини. Спорт
21.50 Д/ф "Золотий вересень. Хроніка 

Галичини.1939-1941"
22.40 Мегалот
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.20 Телевистава "Назар Стодоля"
04.20 Т/с "Травма"
05.50 Вічне

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 23.35 01.50 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля 6"
10.35 12.20 "Міняю жінку"
13.45 Т/с "Матусі" (12+)
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Кохана вчителька" (16+)
22.00 "Одруження наосліп 3"
23.45 02.00 Х/ф "Принцеса Монако" 

(16+)

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Дурна кров" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Дурна кров" (16+)
13.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Дурна кров" (16+)
22.50 Т/с "Доярка з Хацапетівки 2"
00.40 "Подробиці"
01.30 Х/ф "Танго смерті"
02.50 "Подорожі в часі"
03.20 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"
04.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

03.00 02.45 Зона ночі
04.25 10.40 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.40 18.00 Абзац
06.39 07.55 Kids Time
06.40 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Пригоди Кота в чоботах"
08.00 Т/с "Друзі"
16.00 19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф "Ядро Землі"
00.55 Х/ф "Незвані" 18+
02.40 Служба розшуку дітей

06.10 Агенти справедливості 16+
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Агенти справедливості 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Агенти справедливості 16+
16.10 Т/с "Капитанша" (1,2 серії) 

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

(87 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
20.55 Футбол. Фінал Кубка України. 

"Шахтар"- "Динамо"
23.20 Сьогодні
23.40 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
02.40 Сьогодні
03.20 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
11.00 22.50 "Він, Вона і телевізор"
12.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.50 Т/с "Загублений світ"
17.35 Т/с "Перевізник 2 " (16+)
19.20 20.10 Т/с "Схватка" (16+)
21.00 Х/ф "Останній круїз" (16+)
23.50 Т/с "Інспектор Алекс" (5 сезон)
02.15 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.20 Д/п "Помста природи".

05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.55 Цивільна оборона
10.55 Х/ф "Одинак" 16+
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Одинак" 16+
13.30 Т/с "Ніконов і Ко" 16+
15.10 Т/с "Кримінолог" 16+
15.45 Факти. День
16.10 Т/с "Кримінолог" 16+
17.45 Т/с "Пес-2" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-2" 16+
22.25 Х/ф "Грошовий поїзд" 16+
00.40 Х/ф "Данило - князь Галицький"
02.20 Стоп-10
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Цивільна оборона

06.00 "Мілен Демонжо. Міледі з 
українським корінням"

06.50 DW-Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.50 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.55 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.35 "Погода"
14.00 "Алло, лікарю!"
14.50 "Відлуння"
15.30 "Мілен Демонжо. Міледі з 

українським корінням"
16.20 Ігор Борко. "Пісні мого серця", 1 

ч.
16.55 Неприручена Амазонка
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Руслана Лижичко, 3 ч.
20.00 Повітряні воїни
21.10 "Погода"
21.30 Глобал-3000
21.55 DW-Візерунок дня
22.20 Неприручена Амазонка
22.45 Повітряні воїни
23.50 "Натхнення"
00.00 "Родіон Нахапетов: від 

П'ятихаток до Голлівуду"

07.05 16.00 "Все буде добре!"

09.05 "Все буде смачно!"

10.00 18.30 "За живе!"

11.20 "МастерШеф. Діти"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

23.15 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.30 Х/ф "Каблучка з Амстердама"
08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
12.50 00.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 

9" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.25 "Свідок"
15.50 "Легенди карного розшуку"
22.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 12" (16+)
23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)
02.25 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
03.55 "Випадковий свідок"
04.00 "Речовий доказ"
04.25 "Легенди бандитської Одеси"
04.50 Х/ф "Гетьманські клейноди"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Король Дроздобород"
12.10 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Х/ф "Вінчання зі смертю"
01.35 Щоденники Темного
04.20 Це любов
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.20 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 "Скептик"
03.00 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.00 "Весняний жарт з..."
10.50 "Два Миронова"
11.45 Х/ф "Старомодна комедія"
13.25 Х/ф "У тихої пристані"
14.45 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.35 Х/ф "Будні карного розшуку"
18.10 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
19.40 01.55 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
23.20 Х/ф "З вечора до полудня"
03.35 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Якісне життя"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Мультляндія"
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ЧЕТВЕР, 18 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
04.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 11.35 13.15 17.00 

23.20 00.15 01.15 Погода
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.50 Паспорт.Ua
09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/ф "Кримські татари: "Крим - 

наш!"
10.40 Д/ф "Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя Йосифа Вітер"
11.40 Д/ф "Ті десять років. Євген 

Сверстюк"
12.30 Д/ф "Крим. Спротив"
13.25 Слідство. Інфо
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20 Надвечір'я. Долі
16.35 "Есе про Крим"
17.10 21.10 02.20 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017. Чвертьфінал
19.35 Обличчя війни
19.55 Схеми" з Наталією Седлецькою
20.20 Про головне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 З перших вуст
04.20 Т/с "Травма"
05.50 Вічне

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 23.30 01.45 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 11.00 12.20 "Міняю жінку"
13.45 14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 

6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Кохана вчителька" (16+)
22.00 "Право на владу 2017"
23.40 01.55 Х/ф "Небезпечна ілюзія" 

(16+)

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Дурна кров" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Дурна кров" (16+)
13.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Дурна кров" (16+)
22.50 Т/с "Доярка з Хацапетівки 2"
01.35 "Подробиці"
02.20 "Україна: забута історія"
03.10 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"
04.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.05 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
04.15 18.00 Абзац
05.10 Х/ф "Мачуха"
07.05 Х/ф "База Клейтон" 16+
09.00 Половинки
12.45 Х/ф "Ядро Землі"
15.15 Х/ф "Годзілла"
19.00 Х/ф "Останній володар стихій" 

16+
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф "Хвиля" 16+
00.15 Х/ф "Вовче лігвище" 18+
02.00 Х/ф "Неймовірний блокбастер" 

16+

06.10 Агенти справедливості 16+
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Агенти справедливості 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Агенти справедливості 16+
16.10 Т/с "Капитанша" (3,4 серії) 

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

(88 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Капитанша" (5,6 

серії) (мелодрама)
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
02.40 Сьогодні
03.30 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 23.50 "Територія обману"
11.00 Д/п "Страшне завтра"
14.20 Д/п "Помста природи"
16.45 Х/ф "Останній круїз" (16+)
19.20 Х/ф "Ураган 500 миль на годину" 

(16+)
21.00 Х/ф "Мовчазна отрута" (16+)
22.50 "Він, Вона і телевізор"
01.40 "Угон по-нашому"
02.10 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.20 "Облом.UA."

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.50 Секретний фронт
10.50 Х/ф "Грошовий поїзд" 16+
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Грошовий поїзд" 16+
13.30 Т/с "Кримінолог" 16+
15.45 Факти. День
16.10 Т/с "Кримінолог" 16+
17.45 Т/с "Пес-2" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-2" 16+
22.25 Х/ф "Мистецтво війни" 16+
00.40 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.05 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитися всім!

06.00 "Родіон Нахапетов: від 
П'ятихаток до Голлівуду"

06.50 DW-Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.45 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.50 "Соціальний статус"
13.45 "Погода"
14.00 "Алло, лікарю!"
15.00 "Відлуння"
15.55 "Родіон Нахапетов: від 

П'ятихаток до Голлівуду"
16.50 Ігор Борко. "Пісні мого серця", 2 

ч.
17.30 Неприручена Амазонка
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. Іван 

Драч, 1 ч.
20.00 Повітряні воїни
21.05 "Погода"
21.20 "Відлуння"
21.55 DW-Візерунок дня
22.15 Неприручена Амазонка
23.05 Повітряні воїни
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.30 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"

06.50 16.00 "Все буде добре!"

08.50 "Все буде смачно!"

09.50 18.30 "За живе!"

11.05 "МастерШеф. Діти"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "Я соромлюсь свого тіла 4"

00.00 "Один за всіх"

01.15 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.15 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.35 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
13.50 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.20 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 12" 

(16+)
15.50 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)
02.25 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
03.50 "Випадковий свідок"
03.55 "Речовий доказ"
04.15 "Легенди бандитської Одеси"
04.40 "Правда життя. Професії"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/ф "Як козаки у футбол грали"
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.50 Х/ф "Біляночка та Розочка"
12.05 Х/ф "Гензель і Ґретель"
13.10 Х/ф "Осляча шкура"
14.20 Х/ф "Шість лебедів"
16.10 Х/ф "Карибське золото"
18.00 Х/ф "Джек Гантер. В пошуках 

скарбів Угаріта" (16+)
20.00 Х/ф "Джек Гантер. Прокляття 

гробниці Ехнатона" (16+)
21.50 Х/ф "Джек Гантер. Небесна 

зірка" (16+)
23.40 Це любов
00.05 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
09.50 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
14.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.50 "Клара Лучко. Три зустрічі"
10.40 Х/ф "Поклич мене в далечінь 

світлу"
12.20 Х/ф "Російське поле"
13.55 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.45 Х/ф "Де 0-42?"
17.10 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
19.40 01.55 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
23.20 Х/ф "Віч-на-віч"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Служба порятунку"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Прогулянки містом"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Мультляндія"

• • •
Сільська дискотека. Хло-

пець підходть до дівчини:
— Танцюєш?
— Ні!
— Чудово, пішли трак-

тор допоможеш пхати.
• • •

На суді.
— Розкажіть суду, чому 

ви не рятували свою 
дружину?

— А я не знав, що вона 
тоне. Кричала як завжди.
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НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 13.15 19.20 23.20 

00.15 01.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Світ на смак. Д/с "Розповіді про 

Хансік"
10.00 Т/с "Красуні Едіт Уортон"
12.05 Д/с "Південна Корея сьогодні"
12.25 Суспільний університет
13.25 Схеми" з Наталією Седлецькою
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20 Віра. Надія. Любов
16.35 Хочу бути
16.55 Хто в домі хазяїн?
17.20 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.55 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.30 Богатирські ігри
20.20 Про головне
21.30 02.10 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Одеська трагедія: кривавий 

слід "Русской весны"
23.00 00.00 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.20 Музичне турне
03.30 Надвечір'я. Долі
04.20 Т/с "Травма"

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 3"
10.55 12.20 "Міняю жінку"
13.45 Т/с "Матусі" (12+)
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 "Розсміши коміка. Діти 2"
22.00 02.00 "Вечірній квартал"
00.00 "Вечірній Київ"
05.20 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Дурна кров" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Дурна кров" (16+)
13.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Будинок для двох"
23.50 Х/ф "Таємниця "Чорних дроздів""
01.50 "Україна: забута історія"
02.45 "Подробиці тижня"
04.25 "Жди меня"

03.10 02.35 Служба розшуку дітей
03.15 02.40 Зона ночі
05.05 18.00 Абзац
06.00 07.50 Kids Time
06.02 М/с "Сімейка Крудс"
06.55 М/с "Пригоди Кота в чоботах"
08.00 Т/с "Друзі"
09.20 20.45 Київ вдень та вночі
14.15 Серця трьох
16.10 19.00 Суперінтуїція
22.00 Х/ф "Вертикальний рубіж"
00.15 Х/ф "Хвиля" 16+

06.10 Агенти справедливості 16+
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Агенти справедливості 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Агенти справедливості 16+
16.10 Т/с "Капитанша" (5,6 серії) 

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

(89 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Капитанша" (7,8 

серії) (мелодрама)
23.00 Сьогодні
23.20 "Слідами популіста". Частина 

перша. Спеціальний репортаж
00.00 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
03.00 Сьогодні
03.45 Реальна містика
05.20 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 01.20 "Територія обману"
10.00 "Роби бізнес"
10.40 "Він, Вона і телевізор"
11.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.10 Т/с "Загублений світ"
16.55 Х/ф "Ураган 500 миль на годину" 

(16+)
19.20 Х/ф "Пекельний смерч" (16+)
21.00 Х//ф "Залишені" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
02.20 Х/ф "Двійник"
03.30 "Облом.UA."

05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.50 Інсайдер
10.45 Х/ф "Мистецтво війни" 16+
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Мистецтво війни" 16+
13.35 Т/с "Кримінолог" 16+
15.45 Факти. День
16.10 Т/с "Кримінолог" 16+
17.45 Т/с "Пес-2" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф "Подвійний КОПець" 16+
01.45 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.05 Стоп-10

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

06.50 DW-Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
10.35 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
11.50 Teen-клуб
13.40 "Погода"
14.00 "Алло, лікарю!"
14.55 "Відлуння"
15.30 Д/ф "Мішель Мерсьє. Заручниця 

кохання" 16+
16.20 Ігор Борко. "Пісні мого серця", 3 

ч.
17.00 Неприручена Амазонка
18.00 "Алло, лікарю!"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. Іван 

Драч, 2 ч.
20.00 Повітряні воїни
21.10 "Погода"
21.25 "Відлуння"
21.55 DW-Візерунок дня
22.10 Х/ф "Червоний готель" 16+
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Кумири"

07.50 Х/ф "Дамське танго"

09.40 Х/ф "Рівняння любові"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Холостяк - 7"

01.20 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.10 Х/ф "Веселі Жабокричі"
06.15 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.35 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 

12" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.25 "Свідок"
15.50 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)
02.30 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
03.55 "Випадковий свідок"
04.00 "Речовий доказ"
04.30 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.25 Х/ф "Крріш 3"
12.10 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
20.00 Х/ф "Сам удома 3"
22.00 Х/ф "Шеф"
23.40 Х/ф "Крутий чувак" (16+)
01.20 Країна У
03.55 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.20 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
00.50 "Розсміши коміка"
01.40 "Орел і Решка. Шопінг"
02.25 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.00 "Весняний жарт з..."
11.50 Х/ф "Російське поле"
13.20 Х/ф "Звільнення на берег"
15.00 Х/ф "Альошчине кохання"
16.30 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
18.10 Х/ф "Будні карного розшуку"
19.40 03.10 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Повторний шлюб"
01.10 Х/ф "Супермозок"
04.40 Кіноляпи
05.05 Саундтреки
05.25 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
16.55 "Самопоміч. Країна"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Місто добра"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"

СУБОТА, 20 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 22.45 23.20 00.00 

01.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Х/ф "Любий друг"
14.00 Книга.ua
14.30 Чоловічий клуб. Спорт
15.35 Чоловічий клуб
16.10 20.10 Хокей. Чемпіонат світу 

2017. Півфінал
18.45 Богатирські ігри
19.50 Новини
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава "Три ідеальні 

подружжя"
05.00 Віра. Надія. Любов

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

06.45 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 23.10 "Світське життя"
11.00 "Одруження наосліп 3"
12.25 Т/с "Кохана вчителька" (16+)
16.50 "Вечірній квартал "
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал Турція 2017"
00.00 04.35 Х/ф "Вітер, що гойдає 

верес" (16+)
04.10 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.10 "Мультфільм"

06.30 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"

09.30 "Україна вражає"

10.00 Док.проект "Олег Янковський. Я, 

на свою біду, безсмертний"

11.00 Х/ф "Мій ласкавий і ніжний звір"

13.10 Т/с "Доярка з Хацапетівки 2" 

6-12сс. Заключна

19.00 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"

22.20 "Великий бокс з Володимиром 

Кличко"

01.30 Х/ф "Лок" (16+)

02.50 "Подробиці"

03.20 Док.проект "Олег Янковський. Я, 

на свою біду, безсмертний"

04.05 Х/ф "Мій ласкавий і ніжний звір"

03.00 02.30 Зона ночі
05.43 07.00 Kids Time
05.45 М/с "Сімейка Крудс"
07.02 Ревізор Крамниці
09.00 Таємний агент
10.15 Таємний агент. Пост-шоу
12.00 Від пацанки до панянки
14.00 Хто зверху?
16.00 М/ф "Супершістка"
18.00 Х/ф "Армагедон" 16+
21.00 Х/ф "Назустріч шторму" 16+
22.50 Х/ф "Епідемія" 16+
00.45 Х/ф "Незвані" 18+

07.00 Сьогодні

07.15 Зірковий шлях

09.10 Т/с "Ворожка" (мелодрама)

13.00 Т/с "Андрійко" (1,2 серії) 

(мелодрама) 12+

15.00 Сьогодні

15.20 Т/с "Андрійко" (закл. серії) 

(мелодрама) 12+

17.10 Т/с "Пробач" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+

19.00 Сьогодні

19.40 Т/с "Пробач" (закл. серії) 

(мелодрама) 16+

22.10 Х/ф "Іванко" (мелодрама)

00.00 Реальна містика

01.50 Сьогодні

02.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+

04.30 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.05 "Бушидо"
11.00 "Зброя"
12.30 01.40 "Цілком таємно"
13.00 02.05 "Нишпорки"
13.30 02.30 "Люстратор 7,62. 

Прокляття системи"
14.00 "Українські сенсації"
15.40 "Секретні матеріали"
16.30 "Заручники правосуддя"
18.20 Х/ф "Загін спеціального 

призначення" (16+)
20.20 Х/ф "Атлантичний рубіж" (16+)
22.00 Х/ф "Живий товар" (18+)
23.50 "Територія обману"
02.55 Х/ф "Чорна долина"
04.25 Д/п "Помста природи"

05.20 Факти
05.20 Т/с "Відділ 44" 16+
06.50 Дивитися всім!
07.50 Без гальм
08.50 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу. Дайджест
10.50 Відпустка за обміном
11.50 Відпустка за обміном
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "На трьох" 16+
14.50 Х/ф "Подвійний КОПець" 16+
16.45 Х/ф "Серце дракона"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф "Код да Вінчі" 16+
22.55 Х/ф "Ангели і демони" 16+
01.30 Х/ф "Далека країна"
03.40 Х/ф "Данило - князь Галицький"

06.20 Х/ф "Моє кохання"
07.45 "Кумири"
07.55 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.25 "Погода"
10.30 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
12.00 "Погода"
12.15 "Ландшафтні гри"
13.35 "Іпостасі спорту"
14.10 Неприручена Амазонка
15.25 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.00 "Погода"
16.05 Х/ф "Червоний готель" 16+
17.55 "Галицький шлягер - 2016". 

Гала-концерт
21.40 Неприручена Амазонка
22.05 Х/ф "Велика Беке", 1 с. 16+
00.10 "Сальваторе Адамо. Сніг, що не 

розтане ніколи"
01.10 "Мілен Демонжо. Міледі з 

українським корінням"
02.10 "Як створювався фільм про 

Мілен Демонжо"
02.30 Жовтий янгол. Вечір пам'яті 

Олександра Вертинського циклу 
"Видатні кияни"

04.35 "Ландшафтні гри"
04.50 "Цивілізація Incognita"
05.05 "Азбука життя Миколи Сивого"

08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.40 "Холостяк - 7"
13.55 "МастерШеф Діти - 2"
19.00 "Україна має талант! Діти-2"
21.35 23.00 Т/с "Коли ми вдома"
22.30 "Україна має талант! Діти-2". 

Підсумки голосування
23.55 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.20 "Правда життя. Професії"
06.30 Х/ф "Ще до війни"
08.55 Х/ф "Наприкінці ночі"
11.30 03.30 "Речовий доказ"
14.15 "Склад злочину"
16.00 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 02.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кубанські козаки"
21.30 Х/ф "Чорний дрізд" (16+)
23.20 Х/ф "Нестримні" (16+)
01.00 Х/ф "Недоторкані" (16+)
03.15 "Випадковий свідок"
04.00 "Легенди бандитської Одеси"
04.25 Х/ф "Гу-га"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.55 М/ф "Ігор"
12.30 Одного разу під Полтавою
14.00 Казки У Кіно
16.10 Х/ф "Шеф"
17.50 Х/ф "Сам удома 3"
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф "Вінчання зі смертю"
01.35 Щоденники Темного
04.15 Це любов
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

09.20 Х/ф "Лессі"

11.15 Т/с "H2O: Просто додай води"

12.50 Х/ф "Джейн Ейр" (16+)

15.10 "Орел і Решка. На краю світу"

18.00 "Навколо М"

19.00 "Орел і Решка. На краю світу"

00.00 Х/ф "Остання любов на Землі" 

(16+)

01.40 "Скептик"

03.00 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.30 "Володимир Івасюк. Ідеальне 

вбивство"
11.30 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
14.05 Х/ф "Батальйони просять вогню"
19.20 Х/ф "Міцний горішок"
20.40 Х/ф "Стряпуха"
22.00 "Леонід Биков. Зустрічна смуга"
22.55 Х/ф "Викуп"
00.30 Х/ф "Абітурієнтка"
02.00 Х/ф "Вінчання зі смертю"
03.15 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
15.10 "Прощальний концерт М.

Поплавського "Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 Х/ф "Волосся янгола"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Близькість"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.35 "Столиця"
01.40 Х/ф "Волосся янгола"
03.05 "Столичні телевізійні новини"
03.25 Х/ф "Близькість"
04.55 "Мультляндія"
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06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.05 21.30 23.20 00.00 

01.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Вшанування пам'яті жертв 

політичних репресій
09.35 Д/ф "Кенгір. Сорок днів свободи"
11.05 Д/ф
11.45 Мистецькі історії
12.00 Театральні сезони
12.45 Д/ф "Поверніть мені Шевченка"
13.20 Х/ф "Жива"
15.20 Д/с "Садові скарби"
16.20 Д/ф "Остання поїздка додому"
17.10 Хокей. Чемпіонат світу 2017. 

Матч за 3-тє місце
19.35 Д/ф "Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя Йосифа Вітер"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.45 Хокей. Чемпіонат світу 2017. 

Фінал
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки
01.20 Д/ф "Місце пам"яті - Биківня"
02.00 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ

07.00 ТСН: "Телевізійна служба новин"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-Забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "На ножах"
11.40 12.45 "Світ навиворіт - 2: Індія"
13.45 15.00 16.05 17.25 "Світ навиворіт 

- 5: Індонезія"
18.30 "Українські сенсації"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Не можу забути тебе"
00.50 "Аргумент кiно"
01.45 "Вечірній Київ"

06.00 "Мультфільм"

06.30 Х/ф "Час для роздумів"

08.00 "уДачний проект"

09.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"

11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"

12.00 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3" 

4-12сс.

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Братські зв'язки" 1-4сс. 

Заключна (16+)

00.30 Х/ф "Хрещений батько-2" (16+)

03.00 Зона ночі
05.29 Kids Time
05.30 Х/ф "Зупиняючий час"
07.10 М/ф "Супершістка"
09.20 Х/ф "Мій домашній динозавр"
11.20 Х/ф "Вертикальний рубіж"
14.00 Х/ф "Армагедон" 16+
16.50 Х/ф "Назустріч шторму" 16+
18.45 Х/ф "Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес" 16+
21.00 Х/ф "Знамення" 16+
23.15 Х/ф "Афтершок" 18+
01.05 Х/ф "Епідемія" 16+

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.10 Т/с "Андрійко" (мелодрама) 12+

13.00 Т/с "Пробач" (мелодрама) 16+

17.10 Т/с "Анютине щастя" (1,2 серії) 

(мелодрама)

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Анютине щастя" (закл. серії) 

(мелодрама)

22.00 Т/с "Ворожка" (мелодрама)

01.45 Т/с "Райське місце" (85-89 серії) 

(мелодрама) 16+

06.00 Мультфільми
08.00 12.00 Д/п "Помста природи"
08.30 "Роби бізнес"
09.00 "Бушидо"
15.00 Х//ф "Залишені" (16+)
17.00 Х/ф "Збройний барон" (16+)
19.20 30 тур ЧУ з футболу: "Динамо" - 

"Зоря"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.10 Змішані єдиноборства. UFC. 

Повтор трансляції.
01.30 "Територія обману"
02.30 Х/ф "Захар Беркут"
04.05 "Облом.UA."

05.30 Факти

06.00 Т/с "Слідчі" 16+

07.15 Т/с "Відділ 44" 16+

11.00 Х/ф "Серце дракона"

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф "Код да Вінчі" 16+

16.00 Х/ф "Ангели і демони" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф "Робін Гуд" 16+

23.25 Х/ф "Праведник" 16+

01.40 Х/ф "Далека країна"

03.55 Т/с "Слідчі" 16+

06.20 Х/ф "Машенька"
07.45 "Натхнення"
09.45 "Погода"
09.50 Божевільний світ
11.35 "Іпостасі спорту"
11.50 "Погода"
11.55 Неприручена Амазонка
13.35 "Будьте здорові!"
13.50 "Погода"
14.05 Неприручена Амазонка
15.25 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.00 Х/ф "Велика Беке", 1 с. 16+
18.05 Жовтий янгол. Вечір пам'яті 

Олександра Вертинського циклу 
"Видатні кияни"

20.40 "Цивілізація Incognita"
20.55 "Погода"
21.00 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.40 Євромакс
22.15 Х/ф "Велика Беке", 2 с. 16+
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.45 "Життя на Вершині" 18+
02.20 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.20 "Світські хроніки"
03.45 "Кумири"
04.00 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
04.20 Х/ф "Велика Беке", 2 с. 16+

05.50 "Все буде добре!"
07.45 "Холостяк - 7"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "Караоке на Майдані"
10.45 "Україна має талант! Діти-2"
13.45 Х/ф "Знахар"
16.10 23.00 "Я соромлюсь свого тіла 4"
18.05 22.00 00.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.50 "Один за всіх"

06.40 Х/ф "Засуджений"
08.20 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
12.00 Х/ф "Фронт за лінією фронту" 

(12+)
15.10 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Я - охоронець. Помилка в 

програмі" (16+)
22.20 Х/ф "Викрадена" (16+)
00.10 Х/ф "Чорний дрізд" (16+)
02.00 "Таємниці кримінального світу"
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.40 "Легенди бандитської Одеси"
04.10 "Правда життя. Професії"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/ф "Як козаки у хокей грали"
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.50 М/ф "Принц Єгипту"
12.40 Х/ф "Шість лебедів"
14.30 Х/ф "Карибське золото"
16.20 Х/ф "Джек Гантер. В пошуках 

скарбів Угаріта" (16+)
18.20 Х/ф "Джек Гантер. Прокляття 

гробниці Ехнатона" (16+)
20.10 Х/ф "Джек Гантер. Небесна 

зірка" (16+)
22.00 Х/ф "Пластик" (16+)
23.50 Х/ф "Крутий чувак" (16+)
01.30 Х/ф "Крріш 3"
03.50 Віталька

06.30 "TOP SHOP"
07.30 Х/ф "Лессі"
09.25 Т/с "H2O: Просто додай води"
11.00 Х/ф "Джейн Ейр" (16+)
13.15 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
22.10 Х/ф "Хатіко: Найвірніший друг" 

(16+)
00.00 "КВН"
01.50 "Нічне життя"

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 "Леонід Биков. Зустрічна смуга"
10.25 Х/ф "Альошчине кохання"
12.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

чотирьох"
13.55 Х/с "Шерлок Холмс: Собака 

Баскервилів"
15.50 Х/ф "Шерлок Холмс: Король 

шантажу"
17.45 Х/ф "Таємниця "Чорних дроздів"
19.25 Х/ф "Люди в океані"
20.55 Х/ф "Блакитна стріла"
22.30 "Володимир Івасюк. Ідеальне 

вбивство"
23.30 Х/ф "Вінчання зі смертю"
01.00 Х/ф "Партитура на могильному 

камені"
02.40 Х/ф "Абітурієнтка"

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Якісне життя"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Вперед, на Олімп!"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 "Мультляндія"
15.35 "Київські історії"
16.05 Х/ф "Близькість"
17.45 Х/ф "Барселона - нейтральне 

місто"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Сіссі - непокірна 

імператриця"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.40 "СТН-тижневик"
01.10 "СТН-спорт-тижневик"
01.30 Х/ф "Барселона - нейтральне 

місто"
04.25 "Мультляндія"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 15-21 ТРАВНЯ

• • •
— Із моїм Монею абсо-

лютно неможливо жити!
— Ой, то подай на розлу-

чення!
— Ще чого! Він мені жит-

тя спаскудив, а я його маю 
ощасливити?!
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

ВАЗ-2104, 1989 р., синього кольору, 
25000 грн. Тел.: 0 96 9658345.

ВАЗ-21063, 1986 р., колір — жов-
та примула, гарний стан. Тел.: 0 68 
3650501.

КамАЗ-53212 з маніпулятором, са-
москид, 5,10х2,5 м, стріла 6,3 м, на 
вильоті 1 т., 200 кг, 387000 грн (еквіва-
лентно 14300 у.о.). Тел.: 0 96 6812114, 
Максим. 

Славута, 2002 р., червоний колір, 
35000 грн (еквівалентно 1300 у.о.). 
Тел.: 0 96 6812114, Максим.

Таврія, 1998 р., білого кольору, гар-
ний стан, 26000 грн. Тел.: 0 96 9658345. 

Honda-Dio, без пробігу по Україні, 
гарний стан, зі склом, для жінки, 12000 
грн. Тел.: 0 50 6557727.

Комбайн зерновий, навісний (в-во 
Польща), дискова борона БДТ-2,7 (в-
во Італія), косарка трав’яна. Тел.: 0 97 
9646912. 

Плуг ПЛН-2, 2-корпусний, до трак-
тора Т-25, Т-40, в-во Китай, від 25 кін-
ських сил, 5500 грн. Тел.: 0 67 9974515.

Запчастини до ВАЗ-01-07, б/в: дви-
гун, гарний стан, компресія 10 у кож-
ному циліндрі, стартер, карбюратор, 
радіатор, вакум, мост у зібраному виді 
і т.д. Тел.: 0 93 1420848.

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Бориспіль

ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА 
КОМПЛЕКТАЦІЯ, АБО ОБМІН НА КОМПЛЕКТАЦІЯ, АБО ОБМІН НА 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. БОРИ-ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. БОРИ-
СПІЛЬ, 175500 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТ-СПІЛЬ, 175500 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТ-
НО 6500 У.О.). ТЕЛ.: 0 93 3621292.НО 6500 У.О.). ТЕЛ.: 0 93 3621292.

ВАЗ-2102, 1984 р., газ/бензин, пробіг 
17 тис. км, оригінал, 45000 грн. Тел.: 0 
96 9658345.

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
32 кв.м, цегляний будинок, автоном-

не опалення, лічильники, л/з, 392600 
грн, терміново. Тел.: 0 97 5840101.

Актуальна пропозиція, 1-к.кв. пор 
мінімальній ціні, 33,11 кв.м., цегля-
ний будинок, 2-контурний котел, 
12300 грн/кв.м, гарна розв’язка, 
розвинена інфраструктура. Тел.: 0 
95 5840101.

В.Момота вул., 3/10, 44/18/9, кахель, 
паркет, л/з, бойлер, б/д, ціна договірна. 
Тел.: 0 63 2634307.

К.Шлях, 1-Д вул., 33,54 кв.м, новий 
будинок, зручне розташування, тран-
спортна розв’язка, 2-контурний газо-
вий котел, після будівельників, ціна 
договірна. Тел.: 0 93 5840101. 

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., 
р-н центру, 5/9, 17 кв.м, приватизова-
на, м/п вікно, б/д, бойлер, вільна, доку-
менти, 270000 грн (еквівалентно 10000 
у.о.), торг, господар. Терміново! Тел.: 0 
66 5573504, 0 66 1672951. 

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

Поспішайте придбати, 1-к.кв., новий 
будинок, сдача 4-й кв. 2017 р., теплий 
цегляний будинок, автономне опален-
ня, гарна розв’язка, лоджія, недорого. 
Тел.: 0 67 2910021.

Соборна вул., 4/5, 35 кв.м, косметич-
нйи ремонт, 513000 грн (еквівалентно 
19000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

3-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, 
лічильники, бойлер, м/п вікна, ламінат, 
с/в разом, вбудовані меблі, 918000 грн 
(еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 0 67 
9663374. 

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

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

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, 
кімнати окремо, великий хол, 10 кв.м, 
м/п вікна, нова сантехніка, ламінат, 
гарний ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 
864000 грн (еквівалентно 32000 у.о.). 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

БУДИНКИ
Березань

58,7 кв.м, 24 сотки, старий, госпо-
дар, ціна договірна. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житло-

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

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 
кв.м, газифікований, будівлі, 5 хв. до 
зупинки електропоїздів, або обмін на 
житло у м. Донецьк. Тел.: 0 95 0201893.

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

Запчастини до Камаз, ЗІЛ, ГАЗ-53, 

недорого. Тел.: 0 97 6901927.

Запчастини на ВАЗ, Москвич, Тав-

рію; карбюратор-2140 на Москвич. 

Тел.: 0 97 3012661.

Причіп ГКБ-819 самоскид, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 96 6812114, Максим.

КУПЛЮ

Бориспіль

Мотоцикл К-750 Ява, Дні-

про-12,16, в будь-якому стані та за-

пчастини до них, у Бориспільсько-

му та Переяславському р-ні. Тел.: 0 

66 3883391.

Автовикуп аварійних, битих, ці-

лих, що потребують фарбування, 

кредитних, нерозмитнених. Швид-

кий розрахунок, оформлення за 

наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 

98 6396028.

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ

Тел.: (099) 521-68-43
(067) 915-90-31

Підприємству ТЕРМІНОВО потрібні 
на нові автобуси марки «БАЗ», «Богдан»

ВОДІЇ
категорії  «D»

Заробітна плата висока, при співбесіді.

М'ясо-молочній фермі у Бориспільському районі 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

Гарантоване забезпечення гуртожитком 
та триразовим харчуванням.

Тел.: 050-619-11-28, 
097-723-52-55, Андрій Сергійович 

ВЕТЕРИНАР
ЗООТЕХНІК 
ДОЯРИ

З/п від 

8000 грн.

Підприємство в м. Бориспіль 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ВОДІЯ
Офіційне працевлаштування
Заробітна плата від 7000 грн

Тел.: 050-469-68-16

кат. «С»
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Ліц. Держ. архітектурно-буд. інсп. України № 29-Л від 17.08.2016 р.

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК

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

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

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

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

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

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

 

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

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, стропила, 
дошка столярна, дрова та ін.

Тел.: (067) 443-58-73, (067) 327-85-10
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Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кім-
нати, колонка, кап. ремонт, погріб, 
сарай, гараж, 10 соток, 1250000 грн 
(еквівалентно 50000 у.о.). Тел.: 0 67 
8878538, 0 95 5687744. 

Димитрова вул., 2 поверхи, 112 
кв.м, комунікації в будинку, 10 соток, 
1755000 грн (еквівалентно 65000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Дубечанський пров., 1964 р., 85 
кв.м, широкий фасад, сарай, погріб, 
газ, світло, м/п вікна, 945000 грн (екві-
валентно 35000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

Європейська вул., 65 кв.м, 3 кімнати, 
газ. котел, без умов, 15 соток, 796500 
грн (еквівалентно 29500 у.о.), торг. 
Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 со-
ток, комунікації, ремонт, 1539000 грн 
(еквівалентно 57000 у.о.), торг. Тел. 0 
93 2570247.

Левадна вул., тупик, старий, 75 кв.м, 
цегляний, потребує ремонту, газ, світ-
ло, сарай, погріб, свердловина, 10 
соток, 867000 грн (еквівалентно 32000 
у.о.). Тел.: 0 96 3615816.

Плеханова вул., 110 кв.м, 2 входи, 2 
кухні, 2 с/в, м/п вікна, гарний стан, 8 со-
ток, 1296000 грн (еквівалентно 48000 
у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Привокзальна вул., 86 кв.м, 3 кімна-
ти, с/в у будинку, м/п вікна, газ. котел, 
10 соток, 715500 грн (еквівалентно 
26500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, 
Алла.

Пушкіна вул., 1 поверх, 140 кв.м, м/п 
вікна, 4 кімнати, с/в у будинку, газ.ко-
тел, житловий стан, 1120500 грн (екві-
валентно 41500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 
1006533, Алла.

Франка вул., 100 кв.м, євроремонт, 
2 поверхи, 3 кімнати, кухня-студіо, 2 
с/в, 5 соток, 2140000 грн (еквівалент-
но 79000 у.о.). Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006.

Шевченка вул., 1963 р., 80 кв.м, 
косметичний ремонт, с/в, газ, світ-
ло, вода, 20 соток, 10 приватизовані, 
972000 грн (еквівалентно 36000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потре-
бує ремонту, свердловина, погріб, 7 
соток, 670000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будин-
ку, косметичний ремонт, 2 сараї, га-
раж, 2 погреби, 10 соток, 1220000 грн, 
торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, 
Світлана.

Вороньків с., центр, новий, 2 повер-
хи, 140 кв.м, 3 спальні, 2 с/в, кухня, 
кімната з каміном, газ, світло, вода, 
12 соток, 1215000 грн (еквівалентно 
45000 у.о.). Тел.: 0 99 4278529. 

Горобіївка с., Леніна, 37 вул., 76 кв.м, 
колонка, колодязь, погріб, сарай, 20 
соток, позаду огорожа, ліс, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 66 5626115.

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

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 
спальні, с/в на 2 поверсі, на 1 пов. 
— 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, ванна, 
коридор під чистову, світло, вода 
заведені, свердловина, 6 соток, 
999400 грн (еквівалентно 38000 
у.о.), торг, господар. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359.

ПІВБУДИНКУ
Бориспіль

Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кім-
нати, кухня 20 кв.м, ванна, газове опа-
лення, свердловина, вода у будинку, 
можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договір-
на. Тел.: 0 93 1817991, 0 63 4740538.

ГАРАЖІ
Бориспіль

гараж капітальний, кооп. «Військо-
вий», вул. Момота, 5,4х6,5 м, яма, 
погріб, документи, світло, 113400 грн 
(еквівалентно 4200 у.о.), торг. Тел.: 0 
50 6557727. 

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

Горького вул., 6х4, ціна 67500 грн 
(еквівалентно курсу долара 2500 у.о.) 
Тел.: 0 98 2752802.

кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля про-
хідної, 6х6, оглядова яма, погріб, воро-
та 2,65х2,15, господар, ціна за домов-
леністю, або обмін на мікроавтобус. 
Тел.: 0 67 7436513.

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

гараж, кооп. «Бориспільський», вул. 
Ясна, р-н школи №3, 3,9х6 м, підвал 
під усім гаражем, 60000 грн (еквіва-
лентно 2500 у.о.). Тел.: 0 67 9663374.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Баришівка

Власівка с., 10 соток, газ, світло, ас-
фальт, поруч озеро, ліс, електричка, 
ціна договірна. Тел.: 0 50 4111649, 0 67 
5063124, 0 63 7841279.

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

ПАМ'ЯТНИКИ, НАДГРОБКИ, 
ОГОРОЖІ, ЦОКОЛЬ З ГРАНІТУ, 
МАРМУРОВОЇ КРИХТИ, БЕТОНУ

обкладання тротуарною та керамічною плиткою
столи, лавки, металокераміка (таблички, фото)

Виготовлення, доставка, встановлення

м. Бориспіль, 2-й пров.Матросова, 3 (центр)

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80

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

Тел.: 0 67 656�72�01

в м. Бориспіль
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

ПЛОЩА 21,5; 24; 31 кв.м
в т.ч. меблі, Інтернет, автостоянка, 

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

Березань
Семенівська вул., 19 соток, привати-

зована, кадастровий номер, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 98 8654720.

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. 

Тел.: 0 68 3278353.

Вересая вул., 10 соток, по вулиці 

світло, газ, 364500 грн (еквівалентно 

13500 у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, 

Віта.

Коцюбинського вул., 10 соток, при-

ватизована, під забудову. Тел.: 0 95 

0720058.

Дружби народів вул., 10 соток, 
врем’янка житлова, 2-поверхова, 
10х4 м, всі комунікації, + цокольний 
фундамент 10х15, 600000 грн, торг, 
господар. Тел.: 0 67 9974515. 

І.Богуна вул., 10 соток, ціна договір-
на. Тел.: 0 67 6935992.

Козацька вул., 10 соток, під забу-
дову, поруч забудови, комунікації, 
270000 грн (еквівалентно 10000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 9141599.

Нечуя Левицького вул., 8 соток, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 6935992.

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

Іванків с., 10 соток, держакт, газ, 
світло, ціна договірна. Тел.: 0 95 
2140689.

М.Олександрівка с., 10 соток, 9,8 
соток, держакт, ОСГ, 13 км до Киє-
ва, недорого. Тел.: (44) 4280759, 0 93 
9452356, 0 66 2864473.

Мартусівка с.,10 соток, гарне розта-
шування, поруч зупинка, газ, світло, 
приватизована, документи готові, по-
руч зупинка. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 
6038361.

Нестерівка с., 0,1 га (10 соток), 
ціна договірна, господар. Тел.: 0 97 
4989868.

Нестерівка с., Світлична, 28 вул., 10 
соток, під забудову, поруч газ, світло, 
ціна договірна. Тел.: 0 66 5626115.

нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
МІНЯЮ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Джерельна вул., р-н «розвил-

ки» 10 соток, гарне місце, для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господар-

ських будівель та споруд, 108000 

грн (еквівалентно 4000 у.о.),торг, 

господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 

8655359.

Глибоке с., 26 соток, два держак-

ти, під забудову, комунікації, ціна 

договірна. Тел.: 0 67 9947428.

Дударків с., 25 соток, ОСГ, кому-

нікації поруч, приватизована, дер-

жакт, 230000 грн, господар. Тел.: 0 

67 9973979.

Рогозів с., 19 соток, держакт, під за-

будову, по вулиці світло, газ за 80 м, 

господар, ціна договірна. Тел.: 0 96 

3615816.

Терміново! Лозівка с., 10 соток, дер-

жакт, комунікації поруч, обгороджена, 

недорого. Тел.: 0 67 1762212.

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО!
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ
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ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

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

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

ЗДАМ
Бориспіль

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 
6596222.

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

будинок для 2 осіб, центр, кімната 6 
кв.м, кухня 6 кв.м, с/в, душова на вули-
ці, меблі, водопровід, газове опалення. 
Тел.: 0 93 5210123, вранці та ввечері. 

врем’янку, є місце для авто. Тел.: 0 
50 5456870.

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

кімнату у будинку, окрема, Вороши-
лова вул., центр р-н, всі зручності, тер-
міново, ціна договірна, без посередни-
ків. Тел.: (44) 3539818, 0 99 1491380, 0 
96 3399431.

кімнату у будинку, ціна договірна. 
Тел.: 0 97 9665312.

НАЙМУ
Бориспіль

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

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

квартиру або будинок у господаря, 
посередників не турбувати. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

МІНЯЮ
Бориспіль

будинок у с.Вороньків, 40 соток 
землі, на квартиру у м.Бориспіль 
або продам. Тел.: 0 98 2759783.

Переяслав-Хмельницький
10+10+10 соток, у першій лінії над 

трасою Київ — Золотоноша, поруч 
Дніпро, ціна договірна. Тел.: 0 66 
4243909, 0 63 1730356.

Яготин
центр р-н, 6 соток, на березі річки, 

господарські будівлі, світло. Тел.: 0 98 
7689388.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документа-
ми або без, допомога в оформленні, 
погашення комунальних боргів, окрім 
останнього поверху, у господаря, роз-
гляну всі пропозиції, посередникам не 
турбувати, терміновий викуп, інозем-
ний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

1,2-к.кв., у будь-якому стані, у го-
сподаря. Тел.: 0 67 6596222. 

2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 
0 67 6596222. 

будинок або недобудова у м. Бо-
риспіль та район. Тел.: 0 67 6596222. 

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 господаря, розгля-
ну пропозиції, посередникам не турбу-
вати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

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

В НОВИЙ МАГАЗИН ДИТЯЧОГО В НОВИЙ МАГАЗИН ДИТЯЧОГО 
ОДЯГУ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, ОДЯГУ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, 
Г/Р 2/2 З 10.00 ДО 19.00. ТЕЛ.: 0 99 Г/Р 2/2 З 10.00 ДО 19.00. ТЕЛ.: 0 99 
3717176.3717176.

В таксі потрібні водії зі своїм авто. 
Тел.: 0 50 2527655, 0 96 3362272.

В торгівельну компанію потрібен 
бухгалтер для внесення первин-
них документів зі знанням Exel, 1С, 
1:7, з/п за домовленістю. Тел.: 0 67 
2310807. 

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-
СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ 
ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-
САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.

Запрошуємо на роботу бухгалтера, 
пекаря, кондитера. Тел.: 0 67 2340932. 

Компанії з продажу керамічної 
плитки, с. Щасливе, на склад по-
трібні вантажник; укладач кераміч-
ної плитки; водій категорії «В», «С» 
зі своїм вантажним авто до 3 т. Тел.: 
0 50 3161611, Юлія.

На постійну роботу запрошується 
прибиральниця, за сумісництвом 
покоївка, г/р 3/2, з/п 3500 грн, ста-
більно, вчасно. Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу потрібен во-
дій кат. «В», «пиріжок», продгрупа. 
З 8.00 до 17.00, сб. до 15.00. З/п до-
стойна. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібен зва-
рювальник, без ш/з, з/п договірна, 
від 6000 грн. Тел.: 0 97 4419931.

На постійну роботу потрібен про-
давець у продовольчий магазин. 
Бажання, порядність. Позмінно. З/п 
висока. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібен прода-
вець у продуктовий магазин, нічні змі-
ни. Тел.: 0 96 2347721.

На постійну роботу потрібен ро-
бітник складу (продовольча група). 
З/п достойна. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібні 
повар, пекар, буфетниця/к, по-
вар-м’ясник, г/р з 7.30 до 17.00, 
п’ятиденка, сб-нд — вихідний. м. 
Бориспіль, аеропорт (розвозка). 
Тел.: 0 95 5768200, 0 63 4437123, 0 95 
5768200. 

На постійну роботу потрібні 
швачки з д/р, г/р 5/2, з/п від 3500 
грн. Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу у м. Бориспіль 
потрібен водій кат. «Е» на автомо-
біль МАЗ, ГАЗ-3309, Вольво, з д/р, 
з/п від 6000 грн. Тел.: 0 68 7171222.

На роботу на виробництво меблів 
потрібен працівник по складанню 
меблів, д/р. Тел.: 0 67 2614039.

На роботу потрібен автослюсар 
вантажних автомобілів, з/п від 
5000 грн, м. Бориспіль. Тел.: 0 68 
7171222.

На роботу потрібні покрівельни-
ки, будівельники, оздоблювальни-
ки, висотники зі своїми інструмен-
тами, з д/р. Тел.: 0 50 1801323.

Підприємству на постійну роботу 
потрібні фасувальниці, пакувальниці 
і вантажники для фасування круп та 
борошна у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
4977993.

Потрібен вантажник на склад 
будівельних матеріалів у м. Бори-
спіль, г/р пн-сб з 8.00 до 18.00, з/п 
7000 грн, офіційне працевлашту-
вання. Тел.: 0 93 2859090.

Потрібен водій на легкове авто з про-
живанням по місцю роботи. Тел.: 0 67 
2331855.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИ-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИ-
НОК «ЗОРЯНИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: НОК «ЗОРЯНИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 
0 97 4597978.0 97 4597978.

Потрібна домогосподарка. Тел.: 0 67 
2331855.

Потрібні різноробочі на вироб-
ництво, з/п 5000 грн. Тел.: 0 67 
4436782.

Продавці у продовольчий мага-
зин. Зручний графік роботи, з/п до-
стойна. Тел.: 0 66 3165781.

РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС ЗАПРОШУЄ НА РО-КОМПЛЕКС ЗАПРОШУЄ НА РО-
БОТУ: КУХАРІВ, СТАРШИХ ЗМІНИ, БОТУ: КУХАРІВ, СТАРШИХ ЗМІНИ, 
УНІВЕРСАЛІВ (Г/Р ПОЗМІННИЙ, УНІВЕРСАЛІВ (Г/Р ПОЗМІННИЙ, 
Д/Р НЕ МЕНШЕ 5 Р., З/П ВИСО-Д/Р НЕ МЕНШЕ 5 Р., З/П ВИСО-
КА+ПРЕМІЇ), КУХАРІВ (Д/Р ВІД 2 Р., КА+ПРЕМІЇ), КУХАРІВ (Д/Р ВІД 2 Р., 
ЗМІНИ), ПОКОЇВОК У ГОТЕЛЬ (Д/Р ЗМІНИ), ПОКОЇВОК У ГОТЕЛЬ (Д/Р 
2 Р., ЗМІНИ, З/П+ПРЕМІЇ), ПРИБИ-2 Р., ЗМІНИ, З/П+ПРЕМІЇ), ПРИБИ-
РАЛЬНИЦЮ (В РЕСТОРАН). ТЕЛ.: РАЛЬНИЦЮ (В РЕСТОРАН). ТЕЛ.: 
0 99 3874695. 0 99 3874695. 

Робота (м. Бориспіль). Провідна 
клінінгова компанія запрошує на 
роботу прибиральників. З/п 3600 
грн. Зручні графіки роботи (денні 
та нічні зміни). Тел.: 0 68 0017299, 0 
93 4919662, 0 99 0023386.

Терміново! В кафе-ідальню «До-
машня кухня», с. Іванків, на постійну 
роботу потрібен кухар, помічник ку-
харя, можливо без д/р, з/п від 250 грн/
зміна. Іногороднім надається житло та 
харчування безкоштовно. Тел.: 0 97 
6421754, 0 63 2666906.

Терміново! В стоматологічну клі-
ніку «Вегас» потрібна сестра-ме-
дична (фельдшер). Тел.: 0 97 
1229617 Оксана Юріївна.

Терміново! Потрібен водій кат. 
«С» на асенізатор «Рено» (вика-
чування каналізацій) по Бориспо-
лю та району, бажано з д/р. Більш 
детально за тел.:0 50 5740251, 0 66 
7218661, 0 63 7218601.

Фітнес клуб Pulsar Fitness шукає при-
биральницю в свій комплекс. Всі деталі 
при співбесіді. ТЦ «Nika», м.Бориспіль, 
вул. К.Шлях, 4 Тел.: 0 93 4220011.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ ЮРИ-БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ ЮРИ-
ДИЧНОЇ ОСОБИ НА ЗАГАЛЬНІЙ ДИЧНОЇ ОСОБИ НА ЗАГАЛЬНІЙ 
СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕДЕННЯ ЗВІТ-СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕДЕННЯ ЗВІТ-
НОСТІ ФОП, БУХГАЛТЕРСЬКОГО НОСТІ ФОП, БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ. РОЗ-ОБЛІКУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ. РОЗ-
ГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 ГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 
9959266, СВІТЛАНА.9959266, СВІТЛАНА.

Водій зі своїм автомобілем, 
Форд-Транзит, середня база, вантаж-
ний. Тел.: 0 98 0780001, 0 95 7940239.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, 

дошка столярна сосна, вільха, 
ясен, дуб, дошка для підлоги, дро-
ва з доставкою, ракушняк; послу-
ги автокрана. Тел.: (44) 5392119, 
0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 
3278510.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 3 
шт. 2,25х0,67; 2,05х0,88; 2,20х0,75, б/в. 
Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006.

ДИТЯЧІ РЕЧІ
Бориспіль

Дитяча коляска «Капела», б/в, 1500 
грн. Тел.: 0 96 3907074.

НЕРУХОМІСТЬ • РОБОТА • ПРОДАМ

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

• Насосні станції • Бойлери •
• Холодильники • 

• Пральні машини •
• Сантехнічні роботи •

Без вихідних
Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ!

0 (4595) 9-19-09, (066) 365-70-43
(098) 482-76-14

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь!якої складності

РЕМОНТНІ РОБОТИ 
від фундаменту до даху
Тел.: 099�017�35�76, 
093�785�77�03

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

SIP-панелі 
і каркасно-щитове

ПОКРІВЛЯ

САЙДИНГ

БАЛКОНИ 
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

SIP-панелі 
і каркасно-щитове

ПОКРІВЛЯ

САЙДИНГ

БАЛКОНИ 
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

БУДІВНИЦТВО

Тел.: (050) 180-13-23
Tepla-hata.in.ua
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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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ

РІЗНЕ

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ДРУКАРЯ (помічника) 
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ
ВАНТАЖНИКА
МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА з Д/Р
СПЕЦІАЛІСТА З МЕТАЛООБРОБКИ 
(фрезерувальника, токаря)
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

З питань щодо працевлаштування звертатися: 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА ВИРОБНИЦТВО 

ЗА НАСТУПНИМИ ВАКАНСІЯМИ: 

Вивантажники 
вагонів 
(різноробочі) 

Фасувальники 
Охоронці (сторожі)

Заробітна плата від 5000 грн
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Вулики системи дадан, сильні сім’ї, 
ціна договірна. Тел.: 0 95 6580145, 0 67 
1162591.

Двері, дерев’яні, міжкімнатні; ліжко, 
1-спальне з матрацом; диван 2 шт.; 
шифанер, 3-стулковий; крісло-ліжко. 
Тел.: 0 97 3012661.

Морозильний ларь Ugur, 400 л, гар-
ний стан, можлива доставка, 5200 грн. 
Тел.: 0 95 1740225, 0 63 9573989.

ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗНО-ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗНО-
ТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.ТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.

Чоботи-ботфорти, чорного кольору, 
із натурального замшу, 37 р., 1000 
грн, шкіряний плащ, чорного кольору, 
новий, 44-46 р., 3000 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

Човен ПВХ з двигуном, ЯМАХА-5 
з повітряним охолодженням, гарний 
стан, 3,20 м, балони 40 см, 20000 грн. 
Тел.: 0 50 6557727.

Вулики системи «Дадан» з рамками, 
3 шт., виготовлені в червні 2016 р. з 
елітної деревини. Тел.: 0 67 8015642.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

Закуповуємо постійно: легковий 
транспорт, битовки, вагончики буді-
вельні, контейнери та кунги. Тел.: 0 96 
9918144. 

Куплю годинники: воєнні німецькі, 
швейцарські, карманні, дорого. Тел.: 0 
93 1173377.

КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 СТРОНГ КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 СТРОНГ 
85-02. ТЕЛ.: 0 63 4809234.85-02. ТЕЛ.: 0 63 4809234.

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

Шифер б/в, плоский; електровер-
стат для дерева. Тел.: 0 97 3012661.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує всі 
види ремонтно-оздоблювальних робіт, 
утеплення фасадів та монтаж мета-
лопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 
4503318, 0 93 7229384.

Будівництво приватних будинків, 
котеджів і дач під ключ з достав-
кою і закупкою матеріалів. Ліц. АД 
№038869 від 08.06.2012р. Тел.: 0 67 
4029471.

Каналізацію, димоходи, вентиляційні 
шахти прочистимо. Німецьке облад-
нання, сантехніка будь-якої складнос-
ті. Цілодобово. Св-во ВОО № 854932. 
Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ 
ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛ-ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛ-
ДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, ДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 
1500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.1500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.

МЕБЛІ
Бориспіль

Крісло-ліжко, після перетяжки, тем-
но-сірого кольору, гарний стан, 1500 
грн. Тел.: 0 67 9348643, Валерій. 

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

Твердопаливний котел, 2000 грн; га-
зовий котел круглий, 1000 грн; цвяхи, 
1 кг — 15 грн; балон кисневий — 500 
грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Мийки з нержавіючої сталі; мийка 
компакт для ванної кімнати; мийка 
тюльпан; унітаз з бачком; плита га-
зова, 4 конфорки, б/в; електроплита, 
нова. Тел.: 0 97 3012661.

Телевізор 51 см, ДУ, 90 каналів, 600 
грн; кисневий балон, 500 грн; умиваль-
ник для ванної кімнати, комплект 2000 
грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 0 
67 9952786, 0 63 8715695. 

ТВАРИНИ

Березань
Коза дійна, кізоньки, 5 міс. Тел.: 0 99 

2260579.

Бориспіль
Корова, червона з другим телям. 

Тел.: 0 98 5855624.

Теличка 11 місяців, а також продук-
тивна корова, чорно-рябі, с. Вороньків. 
Тел.: 0 93 1678463.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Бджолосім’ї, карпатка, ціна договір-
на. Тел.: 0 50 4111649.

РІЗНЕ
Бориспіль

Бджолосім’ї системи «Дадан» на 
висадку та з тарою, причеп для пере-
везення бджолосімей, транспортувати 
легковим транспортом, ціна договірна. 
Тел.: 0 66 1702689, 0 93 0860848.

Бджолосім’ї української породи. 
Тел.: 0 97 0526984.

Бджолосім’ї української системи. 
Тел.: 0 50 5560462.

Блоки, 5 шт.; перемички для вікон, 6 
шт.; газовий балон з газом, 2 шт.;га-
зову плиту, холодильник, швейна ма-
шинка, ножна; серванти 3 шт. Тел.: 0 
97 3012661.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи

Комплексний ремонт квартир, офі-
сів, будинків: фундамент, кладка під 
ключ, гіпсокартон, кахель, виготов-
лення парканів, зварювальні роботи, 
покрівельні роботи, вирізування де-
рев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, 
Олександр.

Буріння свердловин вручну, можли-
во в гаражах та підвалах. Тел.: 0 98 
7345347.

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки цуценят, 4 місяці, 
дівчинки, + 1 дівчинка, 1 рік, стерилізо-
вана. Тел.: 0 93 7998816.

Догляну людину похилого віку за 
право наслідування майна. Тел.: 0 96 
9918144. 

Здам в оренду будівельне риштуван-
ня, вишку, бетонозмішувач. Тел.: 0 67 
4082864, 0 93 7840089.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, 56 років, познайомиться з 
жінкою для спільного проживання, вік 
жінки в межах розумного. Тел.: 0 66 
3047008.

в центрі міста

ПРИМІЩЕННЯ
В ОРЕНДУ

ТЦ «ГРАНАТ»
50 кв.м, цоколь  70 грн/кв.м

ПІД МАЙСТЕРНЮ, СКЛАД, 
КАФЕТЕРІЙ, ПІДСОБНЕ ПРИМІЩЕННЯ

Тел.: 067�368�89�09

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.
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ОВНИ. Добре сплануйте 
свій час. Обережніше по-
водьтесь з новою інформа-
цією, інакше ваша надмірна 
відкритість може зашкоди-
ти якійсь важливій справі.

ТЕЛЬЦІ. Можлива ціка-
ва пропозиція, однак не 
варто квапитися з відпо-
віддю. Краще достеменно 
розібратися в ситуації. Ре-
зультат довгої та копіткої 
праці декого розчарує.

БЛИЗНЮКИ. Вдасться 
втілити таємні плани та за-
думи. Однак деякі з них до-
ведеться пристосувати до 

розвитку подій. Спокійна 
атмосфера у вихідні сприя-
тиме начанню та творчості.

РАКИ. Досить неспо-
кійний тиждень. Можливі 
певні проблеми у взаєми-
нах із керівництвом та діть-
ми. У вихідні не відмовляй-
тесь від активного, незвич-
ного для вас відпочинку.

ЛЕВИ. Домогтися успі-
ху й прибутків зможете ли-
ше завдяки особистим ор-
ганізаторським умінням, 
новим ідеям і додатковим 
ресурсам. Не відкладайте 
справи на потім.

ДІВИ. Чим активніше 
братиметесь за роботу, 
тим більше встигнете. Про 
всяк випадок все старанно 
плануйте, старайтесь пе-
редбачити й можливі труд-
нощі. Вихідні проведіть, як 
вам подобається.

ТЕРЕЗИ. Імовірні за-
тримки у деяких справах. 
Зверніться за підтримкою 
до надійних помічників, 
рідних та друзів. А у вихід-
ні ви можете отримати но-
вий приплив енергії.

СКОРПІОНИ. Неспокій-
ний тиждень, тож ваше го-

ловне завдання — вміло 
керувати своїми почуття-
ми та емоціями. З роботою 
все добре, можливі зміни 
на краще.

СТРІЛЬЦІ. Можливі кон-
флікти в колективі і з керів-
ництвом, тому намагайтеся 
стримувати емоції. Багато 
чого буде легко вдаватися, 
але велика імовірність по-
милкових дій.

КОЗЕРОГИ. Цього тиж-
ня ви цілеспрямовані та рі-
шучі. І все ж прислухайтеся 
до ідей колег, вони можуть 
зацікавити вас свіжою дум-

кою і стати джерелом не-
сподіваних планів.

ВОДОЛІЇ. Якщо ви чи-
мось незадоволені, спро-
буйте щось змінити в собі. 
Вихідні — вдалий момент 
для невеликого ремонту 
оселі, купівлі чи переста-
новки меблів.

РИБИ. Здійснити всі ва-
ші плани та задуми бу-
де непросто. Не давайте 
зайвих обіцянок, немає га-
рантії, що вам вдасться їх 
виконати. У вихідні приді-
літь увагу приємним до-
машнім клопотам.

Астрологічний прогноз на 15 — 21 травня

РІЗНЕ


