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стор. 4
«Вісті» перевіряли, наскільки реально обрати сімейного 
медика на Бориспільщині.
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 НА ВИМОГУ ПЕРЕВІЗНИКІВ НЕ БУЛО КВОРУМУ  РЕЗОНАНС

 РЕОРГАНІЗАЦІЯ

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

Ірина КОСТЕНКО

Місцеві підприємці-перевізники 
Олександр Кисельов, Ольга Кулик 
та Галина Мозгова подали звер-
нення до виконавчого комітету з 
обґрунтуваннями нових тарифів, 
згідно з якими вартість проїзду по 
місту має складати не 4, 5 грн, а 6 
грн. Але обговорення важливого 
для Борисполя питання не відбу-
лося — перевізники звернулися 

до виконкому з проханням зняти 
питання із розгляду. 

Як стало відомо «Вістям», на ета-
пі підготовки до засідання вини-
кло багато спірних запитань, від-
повіді на які потребували доку-
ментального підтвердження. Тож 
підприємці взяли паузу на доопра-
цювання пропозиції підвищення 
тарифу на перевезення, щоб вона 
не була відхилена. 

До розгляду питання нової ціни 
на квиток у громадському тран-
спорті міста, офіційний Бори-
спіль повернеться після пасхаль-
них свят — тоді розглядатиметься 
вартість проїзду до ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль». Наразі 
проект рішення з цього питання 
виставлено на сайті міськвикон-
кому. У  документі перевізники та-
кож пропонують встановити вар-
тість проїзду до аеропорту по 8,5 
грн за поїздку.  

Потрібні зміни. Якість міських 
перевезень у переважній більшості 
автобусів та маршруток, що курсу-
ють Борисполем, м’яко кажучи, не 
витримує жодної критики. Зноше-
ний громадський транспорт давно 
потребує оновлення, регулярного 
належного прибирання та техніч-
ного обслуговування. Чи озвучить 
міська влада перевізникам чіткі ви-
моги до поліпшення якості переве-
зень перед затвердженням нового 
тарифу, не відомо. Перевізники поза 
конкуренцією. Адже організовувати 
комунальний автопарк для міських 
перевезень влада не планує, про що 
були заяви неодноразово, поясню-
ючи, що це, мовляв, буде непосиль-
ним навантаженням на міський бю-
джет. Тож маємо те, що маємо: біз-
несмени-перевізники диктують пра-
вила гри на усіх міських маршрутах і 
ціну на квиток, якого пасажир не от-
римує, у старому автобусі. 

ПРОЇЗД ЗА 6 ГРН
 На засідання виконав-

чого комітету Бориспіль-
ської міської ради, 2 квітня, 
виносилися питання щодо 
встановлення нових тари-
фів на пасажирські переве-
зення у місті. 

ПІДКИНУЛИ 
НЕМОВЛЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Завдяки облаштованому 
на території  ЦРЛ «Вікну жит-
тя» врятовано вже восьму 
дитину, з моменту відкрит-
тя «вікна». У суботу, 31 берез-
ня, новонародженого хлоп-
чика мати вирішила віддати 
на розсуд держави.

«Дитина була охайно одяг-
нена та мала повністю здоро-
вий вигляд —  це гарний хлоп-
чик, якому, за попередньою ін-
формацією лікарів, на момент 
відмови біологічної матері, ві-
сім днів від народження. Чому 
мама вирішила позбутися си-
на, невідомо — ця інформація, 
певно, так і лишиться таємни-
цею,» — пояснює Ірина Велич-
ко, начальник служби у спра-
вах дітей Бориспільської місь-
кої ради. 

Наразі дитина знаходиться у 
дитячому  відділенні Бориспіль-
ської ЦРЛ, вона забезпечена 
усім необхідним. «На випадок, 
якщо мати надумає повернути 
немовля,  вона поки що має на 
це усі шанси і переваги,» — пе-
реконує  Величко.

За словами співрозмовниці, 
у Борисполі існує чимала чер-
га на усиновлення відмовних 
немовлят, тому ця дитина може 
потрапити до нової сім’ї. Біоло-
гічна горе-мати не зможе забра-
ти свого сина, якщо рішення 
про його всиновлення набере 
чинності. Лише після генетич-
ної експертизи та судового роз-
гляду закон може стати на її бік. 
Після подачі акту про знайдену 
дитину впродовж одного  міся-
ця вона буде в загальній черзі 
на усиновлення громадянами  
Борисполя. Якщо бажаючих все 
ж не виявиться, малюка переда-
дуть на усиновлення в область. 

«Іноземні громадяни мають 
право всиновлювати таких ді-
тей лише за умови, коли їх ніхто 
з українців не усиновить протя-
гом одного року.  Зазвичай, за 
кордон віддають лише діток із 
вадами здоров’я,» — говорить 
начальник служби.

Найімовірніше, найближчим 
часом на  виконкомі Бориспіль-
ської міськради знайденому 
хлопчику присвоять ім’я, пріз-
вище і по батькові. Наразі зби-
ратимуть пакет документів  для 
реєстрації малого. За словами 
Ірини Величко, завдяки обла-
штованому на території  ЦРЛ 
«Вікну життя», врятовано вже 
восьму дитину, з моменту від-
криття «вікна».

Тетяна СОЛОВЙОВА 

Процес реорганізації судів 
продовжується. На офіційному 
сайті Адміністрації Президента 
опублікований  Указ Президен-
та України № 451/2017 «Про ре-
організацію місцевих загальних 
судів», відповідно до якого шля-
хом реорганізації (злиття) утво-
рюється 205 окружних судів.  

Березанський міський суд та 
Баришівський районний суд 
об’єднують з Бориспільським 
міськрайонним судом, який мати-
ме назву Бориспільський окруж-
ний суд. Серед переліку є досить 
дивне об’єднання, як-от Славу-
тицького та Броварського судів, 
який стане Броварським окруж-
ним судом. До речі, відстань між 

цими двома населеними пункта-
ми понад 180 км.

Колектив Березанського місь-
кого суду неодноразово звер-
тався до Державної судової ад-
міністрації України із пропозиці-
єю створити окружні суди на ба-
зі місцевих. Але до пропозиції не 
дослухалися. 

Поки що Березанський міський 
суд працює у звичному режимі, 
хоч Указ Президента набрав чин-
ності. Жодних повідомлень про 
скорочення посад працівники не 
отримали. Не розпочато й процес 
ліквідації Березанського місько-
го суду. Він продовжує працюва-
ти у приміщенні місцевого відді-
лення поліції. Раніше планувало-
ся, що міський суд переїде у нову 
будівлю. Минулого року був укла-
дений договір між Територіаль-

ним управлінням судової адміні-
страції України в Київській облас-
ті та Березанською міською ра-
дою про оренду другого поверху 
будинку побуту. Там мали б про-
ходити судові засідання. За кош-
ти судової адміністрації восени 
було капітально відремонтовано 
покрівлю. Нині ремонтні роботи 
припинилися і невідомо, чи бу-
дуть  відновлені. Тож чи працю-
ватиме у Березані храм Феміди, 
ніхто не знає.

— Поки ми не маємо конкрет-
ної відповіді на це питання, — 
розповідає суддя-спікер Бере-
занського міського суду Тетяна 
Дудар. — Є таке припущення, що 
у Борисполі знаходитиметься цен-
тральний суд, а в Березані і Бари-
шівці — відділення. Але такого по-
няття, як відділення або філіали 

судів, у законодавстві не перед-
бачено. Можна у Бориспільсько-
му суді розмістити суддів з Бари-
шівки і Березані. Тут виникає про-
блема з приміщенням — увесь 
штат там не поміститься. Є питан-
ня щодо автоматичного розподі-
лу справ між суддями. Автомати-
зована система не враховуватиме, 
звідки суддя: з Баришівки, Бори-
споля чи Березані. Наразі маємо 
більше запитань, ніж відповідей.

Зміни в системі правосуддя пе-
редбачені судовою реформою, 
відповідно до якої в Україні дія-
тиме трирівнева судова система: 
окружні, апеляційні суди та Вер-
ховний суд України. Нововведен-
ня передбачає ліквідацію місце-
вих загальних судів та створення 
нових окружних. 

У Бориспільському міськрайон-
ному суді про реорганізацію судів 
знають, є відповідний наказ. Але як 
зазначає голова суду Сергій Воз-
нюк, реорганізація відбудеться 
не раніше 2019 року, до цього суд 
працюватиме у звичному режимі. 
Деталей реорганізації співрозмов-
ник не уточнював.

БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД 
ОБ’ЄДНАЮТЬ З БОРИСПІЛЬСЬКИМ

СЕСІЯ НЕ 
ВІДБУЛАСЯ

Ірина КОСТЕНКО

Не підтримали допомогу по 
1000 грн для пенсіонерів, не 
буде і 3000 грн.

На порядку денному 41 по-
зачергової сесії Бориспільської 
міської ради стояло  одне питан-
ня: «Про звернення до депута-
тів Київської обласної ради та 
до Київської обласної державної 
адміністрації щодо необхідності 
розроблення комплексної Про-
грами підтримки пенсіонерів і 
її складової — адресної допо-
моги пенсіонерам у вигляді що-
місячних виплат у розмірі 1000 
гривень». 

Питання отримало підтримку 
депутатів на попередньому за-
сіданні, 27 березня, але міським 
головою Анатолієм Федорчуком 
на нього було накладене вето. За 
законом, депутати повинні ма-
ти шанс подолати це вето двома 
третинами голосів. Тому склика-
но 41 позачергову сесію 3 квітня 
2018 року.

Анатолій Федорчук повідомив 
«Вістям», що приводом для ве-
тування питання стало звернен-
ня депутатів міськради, у яко-
му йдеться: «Просимо зупини-
ти дію рішення № 149 сесії № 40 
VII скликання від 27.03.2018 р. 
у зв’язку з тим, що не були вра-
ховані пропозиції депутатів за 
зазначеним рішенням, а саме: 
встановлення допомоги пенсіо-
нерам у вигляді щомісячних ви-
плат у розмірі 3000 (три тисячі) 
гривень.»

Під зверненням — 13 підпи-
сів. Зареєстрований документ 
29 березня. 

Але до сесійної зали прибуло 
17 депутатів, засідання не відбу-
лося. Вето залишилося не подо-
ланим, отже, пенсіонерам поки 
нічого не світить. А вони були 
у сесійній залі й готувалися до 
виступів.

• Ціна на квитки у громадському транспорті Борисполя зростає, а якість перевезень падає.
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 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Бориспільський

м. Бориспіль 09.04.2018 09:30
КП «ЖРЕУ 2» Орбіта 

(вул. Київський 
Шлях, 27)

м. Бориспіль 09.04.2018 11:30
Центральна 
бібліотека 

(вул. Європейська, 6)

Яготинський
с. Райківщина 11.04.2018 10:00 Сільська рада

с. Двірківщина 11.04.2018 11:00 Сільська рада

с. Засупоївка 11.04.2018 12:00 Сільська рада

Дівичківська ОТГ

с. Стовп’яги 16.04.2018 10:00
Будинок громади 

(старостат)

с. Дівички 16.04.2018 11:00 Сільська рада

с. Ковалин 16.04.2018 12:30
Будинок громади 

(старостат)

с. Єрківці 16.04.2018 13:30
Будинок громади 

(старостат)

Згурівський

с. Вознесенське 23.04.2018 10:30 Сільська рада

с. Нова Оржиця 23.04.2018 11:30 Сільська рада

с. Лизогубова 
Слобода

23.04.2018 12:30 Сільська рада

Бориспільський

с. Кучаків 25.04.2018 10:00 Сільська рада

с. Сеньківка 25.04.2018 12:30 Сільська рада

с. Чубинське 25.04.2018 14:00

Інститут розведення 
та генетики тварин ім. 

М.В. Зубця, 
вул. Погребняка,1

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович 

інформує, що 09.04.2018, 11.04.2018, 16.04.2018, 23.04.2018 та 
25.04.2018 проводитиме прийоми  громадян з особистих питань в 
м. Бориспіль, селах Яготинського, Бориспільського, Згурівського 
районів та Дівичківської ОТГ за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

 ЗНАЙ НАШИХ!  ДОЛЯ ДОВГОБУДУ

 ІНСТАЛЯЦІЯ ДО СВЯТА

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

Ольга КАЦАН, фото автора 

Одинадцятикласник НВК 
«Гімназія «Перспектива» Мак-
сим Шматков здобув ІІ місце  на 
IV Всеукраїнському етапі учнів-
ської олімпіади з біології. Це 
четверта перемога такого рівня 
Максима й 11-та його керівника 
Лідії Нагаєвої за останні 6 років. 

Вчителька впевнена, що Бори-
спіль може фіксувати рекорд, бо 
не кожне місто похизується безпе-
рервним успіхом на «республіці».  
Максим з першої спроби, коли на-
вчався у 8 класі, посів 1 місце і був 
стипендіатом Президента України. 
Починаючи з 9-го класу, стабільно 
займає другу сходинку. Нині ще й 
кандидат на участь у Міжнародній 
олімпіаді, яка відбудеться у травні. 

Школяр зізнається: «Ця олім-
піада була складнішою за попе-
редні, що відзначила й голова жу-
рі. Шкільних знань недостатньо: 
якщо учень має гарну інтуїцію, з 
таким запасом «випливе» на 20 
% правильних відповідей. Готу-
вався по спецкнижках, їздив на 
«біошколу» й тренувальні збори в 

Білій Церкві. У майбутньому пла-
ную пов’язати себе з біологією».  

Лідія Нагаєва стверджує, що се-
крет успіху — в її учнях. «Якщо в 
дитини є бажання, вона працює 
на результат. Буває, в розумної ди-
тини не вистачає посидючості, на-
полегливості, і вона спиняється на 
певному рівні, не прагнучи вищої 
сходинки. У Максима за 4 роки, які 
ми з ним співпрацюємо, було ба-
жання добитися кращого резуль-
тату, ніж у попередній рік. Хотів 
показати старшим (Валі Устьянце-
вій і Андрію Лехану, які, почина-
ючи з 2013-го, тримають планку 
всеукраїнських перемог — авт.), 
що чогось вартий. Коли діти пи-
шуть шкільну олімпіаду, я даю їм 
завдання з обласного етапу. Якщо 
вони долають хоча б 20 %  — до-
бре. Дитина не справиться з біо-
логією без математичного складу 
розуму, а Максим — чудовий ма-
тематик». 

«Вісті» вітають Максима Шмат-
кова та Лідію Нагаєву з перемогою 
та бажають хлопцю успіху на Всеу-
країнському етапі конкурсу-захи-
сту МАН, який відбудеться 19—26 
квітня у Києві. 

БОРИСПІЛЕЦЬ ПЕРЕМІГ 
НА «РЕСПУБЛІЦІ»

ІНВЕСТОРИ «УКРВІЙСЬКБУДУ» 
РЯТУЮТЬ КВАРТИРИ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

145 інвесторів десятиповерхівки 
об’єдналися у житловий коопера-
тив «Фенікс» і домовилися із забу-
довником, що кооператив добудує 
будинок. Але протягом 11 років, 
які довгобуд простояв бетонною 
коробкою, змінилося законодав-
ство, закінчилася дія дозволів на 
проведення будівельних робіт.

Нині об’єкта незавершеного бу-
дівництва юридично не існує. 

Є потреба оформити всю до-
кументацію на основі діючої за-

конодавчої бази, тому інвестор 
звернувся до виконкому Бори-
спільської міської ради. На засі-
дання, 2 квітня, було винесено 
питання «Про надання містобу-
дівних умов та обмежень забу-
дови земельної ділянки по вул. 
Ватутіна, 97 у місті Борисполі ДП 
Міністерства оборони України 
«Укрвійськбуд» на будівництво 
189-квартирного житлового бу-
динку». Представників «Укрвій-
ськбуду» на засіданні виконкому 
не було.

Стало відомо, що «Укрвійськбуд» 
як замовника змінити не можна, 
він має оформити багатоповерхів-
ку як об’єкт незавершеного будів-
ництва, бо є  господарем земель-
ної ділянки, де стоїть будинок.

Представники інвесторів, які бу-
ли присутні на засіданні, наголо-
шували, що недобудова проблем-
на: частина документів втрачена, 
технічні умови застарілі. Наразі 
триває експертиза стану будівлі. 
Інвесторам пообіцяли видати тех-
нічні умови від ПрАТ «Київобле-
нерго», звернулися до КП «Бори-

спільводоканалу», на черзі — КП 
«Бориспільтепломережа» та ПрАТ 
«Київоблгаз». 

Насторожило зібрання форму-
лювання питання, винесеного на 
розгляд. Воно звучить так, ніби 
видаються містобудівні умови на 
вільну земельну ділянку, ніде не 
сказано, що це добудова, що там 
є об’єкт незавершеного будівниц-
тва. Знаючи не найкращу репута-
цію «Укрвійськбуду» як забудовни-
ка, важливо, щоб інвестори в чер-
говий раз не постраждали.   

Виконком вирішив відправи-
ти питання на довивчення буді-
вельній комісії та юридично-ка-
дровому управлінню. Має бути 
зустріч із представниками «Укр-
військбуду», і, за законом, під-
приємство має підписати дого-
вір на пайову участь (а це 4% від 
загальної вартості будівництва) 
— це важіль впливу на забудов-
ника. Якщо будинок добудову-
ватимуть інвестори, як домов-
лено, депутати розглянуть пи-
тання про зменшення суми па-
йової участі.

 Довгобуд на вул. Ватуті-
на, 97 (на розі з вул. Момо-
та) у Борисполі, який свого 
часу зводив «Укрвійськ-
буд», отримав шанс на до-
будову, хоча стоїть уже 11 
років. Чи не зникне шанс 
через пасивність забудов-
ника та законодавство?

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Другий рік поспіль прикрасою 
головної площі міста до Вели-
кодня є писанки. У цьому році 
містян порадували обновкою. 

У вівторок, 3 квітня, на Європей-
ській площі Борисполя працівники 
КП ВУКГ встановили чотири писан-
ки із символічними візерунками, 
а місце торішнього двометрово-
го мультимедійного яйця, яке роз-
били невідомі,  зайняла новинка. 
Центральним об’єктом компози-
ції стала писанка розміром понад 
3 м. Виготовлена окраса із ажур-
ного плетіння пластикових дроти-
ків, під якими закріплено гірлянди 
для світлової ілюмінації. Виробник 
— ТОВ «Lyumer» (Одеська область, 

місто Чорноморськ).  «Вістям» ста-
ло відомо, що коштує нова писанка 
понад 100 тис. грн. Бориспільський 
міський голова  Анатолій Федорчук 
та його перший заступник Мико-
ла Корнійчук переконують, що її ці-
на вартує дитячої посмішки. Із цим 
важко посперечатися.

Розбите яйце на складі. Торік 
на місці дрімаючого фонтану вста-
новили ще одне яйце, яке мало ста-
ти центром святкової композиції і 
бути оригінальним: пластикове, з 
мультимедійною підсвіткою. Замо-
вили ту прикрасу за 180 тис. грн, 
що викликало супротив у активіс-
тів. Незабаром невідомий вандал 
відбив шматок пластику з дорого-
го яйця. Нині воно зберігається на 
складі, бо не підлягає відновленню.

НА ПЛОЩІ — НОВА ПИСАНКА

• Максим Шматков зі своєю наставницею Лідією Нагаєвою.

• Понад 10 років стоїть бетонною коробкою недобудова на 180 помешкань.
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 ПРОЦЕС РЕФОРМИ

КВЕСТ ІЗ ДЕКЛАРАЦІЯМИ:
ВИБІР ЛІКАРЯ ЧЕРЕЗ «САРАФАННЕ РАДІО»

Наталія ДОЛИНА

Теорія 
Як зазначено на сайті МОЗ 

України, «заклади, готові до під-
писання декларацій, ви впізнаєте 
за наліпкою на дверях «Тут мож-
на обрати свого лікаря». Заклад, 
у якому працює обраний вами 
лікар, має бути підключений до 
системи «Електронне здоров’я» 
(e-Health). 

Всі дані вносяться в електронну 
систему — не буде жодних бланків, 
форм, печаток тощо. 

Тут же, на сайті МОЗ, заступник 
міністра охорони здоров'я Павло 
Ковтонюк зазначає, що заклади 
охорони здоров’я повинні подба-
ти, щоб у пацієнтів була повна ін-
формація. Так,  пацієнт має бачи-
ти назву центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги чи амбу-
латорії, графік роботи, контактний 
телефон і перелік послуг, що надає 

заклад. Повинна бути інформація 
про лікарів: прізвище, ім’я, по бать-
кові, лікарська спеціальність (тера-
певт/педіатр/сімейний лікар), стаж 
роботи, кваліфікаційна категорія, 
адреса прийому, номер кабінету, 
графік роботи, контакти.

Практика
З власного досвіду знаю, що 

більшість мешканців Борисполя 
уявлення не мають, куди їм іти, де 
шукати лікаря та з ким підписувати 
цю декларацію.

Отже, спробуємо це з'ясувати. 

Крок перший
Перша інстанція, до якої, за тра-

дицією, піде 90% громадян — Бо-
риспільська центральна районна 
лікарня (ЦРЛ). Вирушаю туди. У  ре-
єстратурі чемно пояснюють: «На 
другому поверсі поліклініки є ка-

бінети з табличками, де написані 
прізвища лікарів. Виберіть, з ким 
хочете укласти договір».  Проте 
ані списків, ані інформації про лі-
карів немає. Намагаюся отримати 
коментар у головного лікаря ЦРЛ 
Олександра Щура.

— Я до цього не маю жодного 
відношення. Це первинна медична 
допомога, а ми надаємо вторинну, 
тож звертайтеся до  Центру пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги, — відповів головний лікар ЦРЛ.

Крок другий
Вирушаю до Комунального ме-

дичного закладу Бориспільської 
районної ради «Бориспільський 
центр первинної медико-санітар-
ної допомоги», який розташований 
у колишньому приміщенні дитячої 
поліклініки (вул. Котляревського, 1).

У реєстратурі така відповідь: 
обирайте лікаря і укладайте угоду. 

Ані списків, ані інформації про лі-
карів немає.

Намагаюсь отримати коментар 
у головного лікаря Бориспільської 
центральної медико-санітарної 
первинної допомоги Дениса Хур-
си. Проте він від коментаря відмо-
вився.

Крок третій
Наразі мешканці Бориспо-

ля можуть побачити ремонтні 
роботи за адресами Київський 
Шлях, 24 та Глибоцька, 81 — це 
майбутні амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини, які 
будуть підпорядковуватися но-
воствореному міському центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги. Центр був створений в 
листопаді 2017 року рішенням 
Бориспільської міської ради. Го-
ловним лікарем закладу було об-
рано Євгенія Черенка. 

 З 2 квітня в Україні стартував перший етап медичної 
реформи, який стосується первинного медико-санітарного 
обслуговування. Передбачається, що  громадяни отримали 
юридичне право і  практичну можливість  підписати інди-
відуальну декларацію з сімейним лікарем, який  буде об-
слуговувати їх. Як стартувала реформа в бориспільських  
медичних закладах, з’ясовували «Вісті».

У зв’язку зі швидкоплинністю 
медичної реформи, складно отри-
мати зрозумілу інформацію, тому 
Євгеній Павлович єдиний, хто по-
годився надати «Вістям» коментар.

— Наш Центр формується з ну-
ля, тобто це не реорганізація, не ві-
докремлення, не перепрофілізація, 
а створення. Щоб щось дієве ство-
рити, потрібен час. Уже закуплена 
комп’ютерна та офісна техніка, фор-
мується медична мережа, уклада-
ється договір на впровадження 
медичної інформаційної системи 
(запис на прийом до лікаря через 
комп’ютер, смартфон, SMS-інформу-
вання, електронні черги, електронні 
картки пацієнтів, електронні лікар-
няні, зв’язок з національною систе-
мою e-Health). Ми отримали  статус 
КНП (Комунальне некомерційне під-
приємство), тобто автономізували-
ся. Зараз знаходимося на стадії ре-
монтів, закупівель і налагодження 
медичної інформаційної мережі.

Найближчим часом ми закупо-
вуємо і розпочинаємо тестування  
1 з 8 ліцензованих МОЗ медичних 
інформаційних систем для зв’язку 

із системою e-Health (ми вибрали 
потужну та надійну систему, яка 
добре себе зарекомендувала при 
впровадженні в багатьох закла-
дах охорони здоров’я).  

Наразі робляться ремонти у 2-х 
амбулаторіях. Уже зроблений та по-
даний на затвердження проект на 
капітальну реконструкцію під ам-
булаторію будівлі за адресою Лют-
нева, 12. Дві діючі  районні амбула-
торії, які орендують приміщення у 
міста за адресами: вул. Київський 
Шлях, 11 та Гагаріна, 1, працюють 
у звичному режимі в складі район-
ного центру первинної медичної 
допомоги. Договір оренди продов-
жили їм до липня, після чого вони 
перейдуть в оперативне управлін-
ня до міського центру.

Загалом у нас буде 5 амбулато-
рій загальної практики сімейної 
медицини в різних районах міста, 
і це не остаточна цифра — не по-
криті залишаються райони Роз-
вилки, Нестерівки та деякі інші.

Вся запропонована кампанія, та і 
реформа в цілому, запрацює в пов-
ному обсязі лише тоді, коли розпоч-
не роботу Національна служба здо-
ров’я України (НСЗУ), а це не раніше  
липня 2018 року. Після чого  автоно-
мізований медичний заклад пови-
нен укласти договір з НСЗУ, і тільки 
тоді держава (НСЗУ) надасть гаран-
тований пакет послуг (безкоштов-
ний) і почне сплачувати гроші за ва-
ше обслуговування — розпочнеть-
ся активна фаза медичної реформи.

Приписну кампанію з вибору 
сімейного лікаря наш центр роз-
почне з червня, про це додатко-
во буде повідомлено в ЗМІ. Кожен 
буде мати можливість поспілкува-
тися з нашими лікарями та обра-
ти одного з них, підписавши елек-
тронну декларацію.

Тому поспішайте повільно, не 
хвилюйтеся, що не встигнете. 

Для початку з’ясуйте, чи автоно-
мізувався медичний заклад, в яко-
му працює обраний вами лікар, 
чи підключений він до системи 
e-Health через закуплену та вста-
новлену закладом ліцензійну ме-
дичну інформаційну систему, чи є 
у обраного вами лікаря електро-
нний цифровий підпис?

Обирати лікарів, які працюють у 
межах м. Бориспіль, ви можете і за-
раз, надалі ви будете прив’язані до 
лікаря, а не до стін закладу. А лікарі, 
в свою чергу, мають право обирати, 
де і в якому закладі їм працювати.

Коли будемо готові, розпочне-
мо приписну кампанію, яка трива-
тиме весь 2018 рік (можна підписа-
тися і в квітні, і в червні, і в грудні). 
Без медичної допомоги в перехід-
ний період ви не залишитесь. 

Запевняю:
• Немає часових обмежень і ос-

таннього дня, щоб обрати свого 
лікаря.

• Вибір лікаря не визначається 
місцем реєстрації (прописки). Якщо 
у медичному закладі на вас тиснуть 
чи вимагають підписати деклара-
цію з лікарем за місцем реєстрації, 
це незаконно, тож повідомляйте 
про такі факти на гарячу лінію МОЗ. 

• Декларацію можна підписати з 
будь-яким лікарем первинної лан-
ки (терапевтом, сімейним лікарем, 
педіатром), якому ви довіряєте.

• Офіційні декларації заповню-
ються у електронному вигляді, а 
не від руки на папірцях.

У підсумку. Гучні заяви 
про старт медреформи 
виявилися блефом. Зда-

ється, дату 2 квітня було взя-
то зі стелі, бо жодного лікуван-
ня у сімейного лікаря зараз ніхто 
не отримає. У кращому випад-
ку, це відбудеться у липні, коли 
почнуть (якщо почнуть) виділя-
ти гроші на пацієнтів. Національ-
на служба здоров'я (ще одна нез-
розуміла інстанція), яка повинна 
регулювати це питання, досі не 
створена. Коли вона реально за-
працює — невідомо.

Алгоритм укладання договору, 
який намалювали чиновники від 
медицини, — лише красивий па-
пірець. На сьогодні на місцях ні-
хто не знає, як це реально зроби-
ти. За прикладами не треба дале-
ко ходити. У  Борисполі незрозумі-
ло, де і з ким людина може укласти 
договір. Немає жодної інформації: 
ані списків лікарів, ані даних про 
медзаклади, які мають надавати 
послуги, ані те, чи підключені во-
ни до електронної системи. 

Приміщення амбулаторій є, 
але там затягується з ремонтом. 

Коли він закінчиться, ніхто не 
знає. А на підготовку до старту 
медреформи було виділено чи-
мало часу.

У Борисполі існують дві конку-
руючі організації — районний і 
міський центри первинної меди-
ко-санітарної допомоги. Не для 
преси лікарі говорять, що зараз 
триває поділ і медиків, і пацієн-
тів. Скільки лікарів, які мають 
право займатися сімейною ме-
дициною, чи вистачить їх на ра-
йон і місто (а це понад 110 ти-
сяч населення) — таємниця за 
сімома печатками. За даними 
власних джерел «Вістей», кож-
на сторона боїться, що лікарів у 
неї переманять. Судячи з усього, 
це і є причиною того, що люди 
не можуть побачити списки лі-
карів, з якими вони повинні під-
писувати декларації. Досі не ви-
рішено питання зі статутом ЦРЛ. 
Риторичне питання: район і мі-
сто все ще не можуть домовити-
ся? Схоже, цей факт також впли-
ває на те, що не гладко впрова-
джується реформа «первинки» 
на Бориспільщині.

!

«Кампанію з вибору сімейного лікаря 
міський центр розпочне з червня»

Євгеній ЧЕРЕНОК, 
директор-головний лікар 
у КНП «Бориспільський 
міський центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги»
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Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Філія «Бориспільської станції 
екстреної медичної допомоги» від-
крилася у 2013 році й знаходиться 
на вул. Чехова, 2: невелика двопо-
верхова будівля слугує і приміщен-
ням для адміністрації, і місцем для 
перепочинку медичних бригад між 
викликами. 

З початку заснування служби її 
очолює Олександр Резембовський. 
Він розповів «Вістям» про принци-
пи роботи екстреної меддопомо-
ги, яка підпорядковується та вхо-
дить до складу Комунального за-
кладу Київської обласної ради «Ки-
ївський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» (КЗ КОР «КОЦЕМД МК»). 

Принципи роботи 
Головним завданням бригади 

екстреної допомоги є надання екс-
треної (швидкої) меддопомоги лю-
дині у невідкладному стані на міс-
ці події та під час перевезення її до 
закладу охорони здоров’я. 

Диспетчерська за номером 103 
зараз працює за старою схемою те-
риторіальності — у межах Бори-
спільщини. Відповідно до чинного 
законодавства, робота екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф базується на принци-
пі екстериторіальності. За таким 
принципом вона працює в Дніпрі, 
Харкові, Вінниці, Черкасах та інших 
обласних містах. 

«Скоро, відповідно до програми 
розвитку, збір та обробка викликів 
стануть централізованими для Київ-
ської області на базі єдиної диспет-
черської, що розташована в м. Біла 
Церква. У серпні цього року наша 
філія буде приєднана до єдиного ін-

формаційного простору», — ділить-
ся планами Олександр Євгенійович. 

Водії машин екстреної переко-
нують, що бригада медиків завжди 
вчасно прибуває на місце призна-
чення. Так, згідно з нормативами, 
авто екстреної має з’явитися на ви-
клик по місту за 10 хв., а по району 
— не пізніше 20 хв. 

На які виклики 
екстрена не приїздить 

Поділ викликів на екстрені та 
неекстрені відбувається відповід-
но до постанови Кабміну. У доку-
менті йдеться, що екстреними вва-
жаються звернення щодо пацієнтів 
у невідкладному стані, який харак-
теризується певними симптомами: 
раптовий розлад дихання чи біль 
у серці, судоми, блювання кров’ю, 
непритомність, гострі психічні роз-
лади чи ознаки гострих інфекцій-
них захворювань. Іншими словами, 
до екстрених відносяться інфаркт, 
інсульт, травми внаслідок ДТП або 
інші, що можуть порушити життє-
ві функції.

Для того, щоб під час виклику 
диспетчер екстреної міг правиль-
но оцінити важкість стану хворо-
го, він часто розпитує про симпто-
ми чи запрошує до телефону хво-
рого. Якщо ситуація неекстрена, 
виклик передають невідкладній 
меддопомозі або місцевому ме-
дичному працівнику, який вирі-
шує, як діяти далі. 

«Поділу на своєчасність приїзду за 
віком пацієнта не існує, але пенсіо-
нери зловживають швидкою», — пе-
реконує головний лікар екстреної.

Історій про бабусь, які виклика-
ють медиків по декілька десятків 
разів на тиждень через головний 
біль, у медперсоналу вдосталь. Лі-
карі наголошують, що викликаючи 

екстрену допомогу через підвище-
ну температуру тіла, пацієнту тре-
ба  розуміти, що бригада могла б у 
цей час рятувати чиєсь життя.  

Безкоштовні 
медикаменти і точний 
діагноз

«Екстрена медична допомога на-
дається безкоштовно, — переко-
нує Олександр Резембовський. — 
Ми маємо усі найнеобхідніші ме-
дикаменти: в машині екстреної 
завжди наявні кардіотести для пе-
ревірки уражених клітин міокар-
да, тести вимірювання рівня цукру 
в крові, смужки для вимірювання 
ацетону у діток тощо.»

Завдяки фінансуванню держав-
ної програми за минулий рік па-
цієнтам міста Борисполя та ра-
йону, які мали інфаркт, за пока-
заннями було введено 12 ампул 
дорогого препарату «Металізе» 

(тромболітична терапія при підоз-
рі на інфаркт міокарда) на суму по-
над 400 тис. грн без відшкодування 
хворими його вартості. 

За словами Резембовського, по-
передні діагнози, які ставлять ме-
дики екстреної, збігаються з ді-
агнозом лікаря в ЦРЛ майже на 
100%, що є важливим показником 
для надання першої допомоги і оз-
накою професіоналізму.

Обладнання авто
Бориспільську екстрену медич-

ну допомогу оснащено двома ав-
то категорії В та ще одним, але вже 
дообладнаним до реанімобіля. Є й 
така, що підлягає ремонту. Цю ма-
шину планують відремонтувати та 
поставити на чергування у Бори-
сполі за залізничним переїздом, 
щоб мати змогу без затримок при-
їздити на виклики до мешканців 
мікрорайону Нестерівка, Лозівка 
та прилеглих сіл району. Базува-
тися пункт меддопомоги буде на 

вул. Гагаріна, 1 у приміщенні амбу-
латорії загальної практики сімей-
ної медицини №3. 

Згідно з ДСТУ, авто екстреної 
допомоги поділяються на катего-
рії. Так авто типу В обладнано усім 
необхідним для транспортування 
пацієнтів та здійснення основно-
го нагляду за ними: апаратом для 
штучного дихання, пристроєм для 
відсмоктування рідини із порож-
нини рота, кисневим обладнан-
ням (переносним та стаціонар-
ним), дефібрилятором (пристроєм 
для електроімпульсної терапії по-
рушення серцевого ритму) тощо. 

«Ці автомобілі оснащені облад-
нанням для надання екстреної 
медичної допомоги та зручного 
транспортування до лікарні. Усі 
автомобілі бригад екстреної ма-
ють GPS-трекери, які відслідкову-
ють маршрут авто, його місцезна-
ходження та пробіг, і відеореє-
стратори. Планшети для прийому 
викликів та робочі мобільні те-
лефони будуть задіяні одразу під 
час приєднання до єдиної диспет-
черської служби. У якості благо-
дійної допомоги ми отримали до-
рогий апарат штучної вентиляції 
легень (ШВЛ). Найважливіша ма-
шина екстреної — реанімобіль. 
Апарат ШВЛ знаходиться у ньому», 
— хвалиться заступник головного 
лікаря Анатолій Скибун (на фото 
крайній зліва).

Фельдшера та лікаря 
замінить парамедик

У Борисполі зараз нараховуєть-
ся 86 осіб особового складу виїз-
них бригад екстреної допомоги. 
Працюють медики позмінно в до-
бовому режимі. Одночасно на змі-
ну заступають п’ять чергових бри-
гад. Три фельдшерських, до складу 
яких входить три особи: фельдшер, 
лікар та водій. Дві бригади лікар-
ські: до складу входить два фельд-
шери, лікар і водій. Дві бригади не-
суть чергування у пунктах постій-
ного та тимчасового базування, а 
три залишаються на станції. 

Медики екстреної регулярно 
проходять практичні підготовки 
щодо вдосконалення медичних 
азів надання допомоги. За слова-
ми Резембовського, у зв’язку із ре-
формуванням галузі водії екстре-
ної допомоги перекваліфікуються 
зі звичайного кермувальника на 
людину, яка братиме участь у на-
данні меддопомоги. Вся медична 
бригада невдовзі складатиметься 
лише із парамедиків: такі спеціа-
лісти мають  середню медосвіту і 
навички надання екстреної допо-
моги, які отримують на підготов-
чих курсах за шість місяців. Подіб-
на практика існує в Америці та Анг-
лії, такого рівня медичних фахівців 
вимагає українська медреформа. 

«Доля лікарів невідкладних ста-
нів, виїзних лікарських бригад у 
майбутньому буде пов’язана із 
швидкістю реформування другої 
ланки закладів охорони здоров’я. 
Відділення екстреної медичної 
допомоги прийдуть на зміну сьо-
годнішнім приймальним відділен-
ням лікарень», — коментує Олек-
сандр Резембовський.

ЗМІНИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ: 
ПАРАМЕДИК РЯТУЄ, ВОДІЙ ДОПОМАГАЄ

 За 5 років існування ро-
бота екстреної допомоги на 
Бориспільщині змінилася 
на краще: з’явилося сучас-
не медобладнання, меди-
ків почали готувати за нови-
ми стандартами, автопарк 
збільшився вдвічі. Які змі-
ни очікують екстрену в рам-
ках реформування та ким 
невдовзі замінять лікаря 
«швидкої»?

Олександр РЕЗЕМБОВСЬКИЙ,
головний лікар екстреної 
медичної допомоги

• Медики екстреної допомоги наголошують, що затори та безкультур’я водіїв на дорогах часто пере-
шкоджають швидкому прибуттю на місце виклику. Також  впливає поганий стан доріг, неосвітленість вулиць, 
відсутність нумерації будинків, наявність великої кількості світлофорів та лежачі поліцейські.

• Найважливіша машина екстреної — реанімобіль. Апарат ШВЛ 
знаходиться у ньому.
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 ПРАВО ГОЛОСУ ДОБРОВІЛЬНА МІСІЯ

ВІКТОРІЯ, студентка:
 
—  Моя сім’я шанує святкування 

Великодня. Збираємося у родин-
ному колі та смакуємо освяченим. 
Наповненням кошика займаються 
батьки. Помітно, що сьогодні ко-
шик обіцяє бути дорожчим за ми-
нулорічний. Паску мама пече. По-
несемо святити звичний набір: ков-
баси, м'ясо, писанки та крашанки, 
звичайну і сирну паски.

ЛІДІЯ, вчитель:

 —  Великдень святкую так, як 
святкували мої бабуся і мама. Пе-
чемо паски, ходимо у гості: першо-
го дня йдемо до бабусі та дідуся, 
другого — до хрещених. Потім во-
ни приходять до нас. У  сім’ях, де 
були традиції  — вони передалися 
дітям, діти передали їх своїм дітям і 
так далі. Великдень не тільки свято 
прославлення Бога, але і родинне. 

ОКСАНА, вчитель: 

 — До Великодня готуємось усією 
сім’єю. У старшого покоління була 
традиція співати, тепер залишилась 
традиція самим пекти паски, пиріж-
ки. Головне, щоб зібралась уся ро-
дина за столом. До кошика кладе-
мо тадиційні наїдки. Яйця фарбуємо 
цибулинням. Рецепт паски переда-
ла мені бабуся. З часом  доповни-
ла його власними особливостями. 

ТЕТЯНА, держслужбовець: 

—  У суботу цілий день готую. У не-
ділю о 3-й годині йдемо до церкви. 
Приходимо додому, розговіюємося і 
йдемо у гості. З часом дух свята зник, 
але коли печу пиріжки і дивлюся по 
телевізору, як загорається вогонь у 
Єрусалимі, настрій прокидається. Ре-
цепт паски у мене від мами. До ко-
шика кладу крашанки, паску, пиріж-
ки, домашню ковбаску та буженину.  

ОЛЬГА, прибиральниця: 

 — Великдень і Різдво — це ро-
динні свята. На Великдень печемо 
паски, готуємо м’ясо, запікаємо ков-
баси і йдемо до церкви. Рецепт паски 
подарувала подруга. До великодньо-
го кошика кладу паски, пиріжки, кра-
шанки. Цього року кошик обійдеться 
дорожче: за продукти  віддала 1 500 
грн. Моя внучка з нетерпінням чекає, 
коли підемо до церкви о 2-й годині. 

Напередодні Пасхи «Вісті» запитали у мешканців, яких великодніх традицій дотримуються у їхніх родинах. Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«ВЕЛИКДЕНЬ – РОДИННЕ СВЯТО»

Соціум

Сергій КРУЧИНІН, 
фото О.ПОГРЕБНЯКА

Готової відповіді не існує, бо не 
варто чекати, що прийде хтось і 
вирішить усі проблеми. Питання 
слід поставити інакше: що я можу 
зробити для безпеки власної до-
мівки і своїх дітей?

«Вісті» писали про успішний 
проект ГФ «Сектор Безпеки» та по-
ліції у рамках програми «Безпеч-
не місто», що отримав грант від 
Agriteam Canada Consulting Ltd. 
Гасло проекту: «Безпечне місто — 
спільна справа!»

Проект дає відповідь, як покра-
щити безпеку у Борисполі шляхом  
підвищення пильності населення й 
інформування правоохорнних ор-
ганів про підозрілу обстановку че-
рез сучасні засоби зв’язку.

З чим боремося?
Завданням проекту є ліквідація 

негативних наслідків вживання 
спиртних напоїв та тютюну в гро-
мадських місцях. Ці правопору-
шення не вважаються серйозни-
ми, зате мають наслідки:

— Є показовим виявом непо-
ваги до законів — вживання ал-
когольних напоїв у громадських 
місцях заборонено Законом Укра-
їни (ст.178 КУпАП) — коли на вули-
цях міста, біля магазинів, на дит-
майданчиках та у парках є люди з 
пляшками у руках, то це наштовхує 
на думку про недієвість законів та 
правоохоронних органів, що по-

роджує відчуття свавілля та без-
карності і готує грунт для злочи-
нів. Зрозуміло, що поліція нічого 
не може вдіяти з явищем, яке роз-
глядається значною більшістю гро-
мадян як їхнє право.

— Є негативним прикладом для 
дітей, що призводить до форму-
вання в них образу дорослого як 
людини з цигаркою та пляшкою в 
руках. У піділітковому середови-

щі це було і є «крутизною». З цим 
не можна боротися шляхом забо-
рони. Що можна дати взамін? Тут 
спорт, культура, позашкільні гурт-
ки мають прийти на допомогу.

— Місця вживання алкоголю та 
цигарок засмічуються пляшками, 
упаковками з-під закусок та недо-
палками. Загрози проблема набу-
ває у зелених зонах, впливаючи на 
екологічний стан місцевості та зни-

щуючи місце відпочинку. Досить 
згадати територію Княжицького 
озера, яку прибирають, але навко-
ло водойми виникають смітники.

Як боремося?
З метою досягнення цих цілей ак-

тивісти влаштовують зустрічі з актив-
ними громадянами — мешканцями 
будинків чи мікрорайонів та з депу-
татами Бориспільської міської ради.

Наприклад, перша із запланова-
них зустрічей з жителями будин-
ку вул. Головатого, 20 відбулася 
16 березня. Були присутні Богдан 
Меташоп та Рустам Хамракулов 
із «Сектора Безпеки», дільничний 
поліцейський Сергій Гресь, офі-
цер патрульної поліції Іван Рудь, 
секретар міськради Ярослав Году-
нок. Зустріч показала, що найбіль-
ше турбує людей. Це — робота ніч-
них закладів та магазинів, де мож-
на купити алкоголь, біля них утво-
рюються скупчення сміття й галас. 

Щоденна праця
Крім інформаційної та просвіт-

ницької діяльності в рамках гран-
тової програми, ГФ «Сектор Без-
пеки» продовжує свою звич-
ну добровільну місію — нічні па-
трулювання міста, боротьбу з 
виготовленням, продажем та вжи-
ванням наркотиків, з керуванням 
авто в стані сп’яніння, з викраден-
ням металобрухту, торгівлею збро-
єю, тримає на контролі виконан-
ня закону про заборону продажу 
алкоголю в нічний час. Для  дітей 
проводяться екскурсії в музеї АТО 
та виховна робота, популяриза-
ція спорту. На цей рік в ГФ є плани 
продовжити залучати молодь до 
занять воркаутом.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ 
ГФ «Сектор Безпеки»  
093 197 9997 (вночі)
068 841 1213 (вдень)

ВСІ НА БОРОТЬБУ 
ЗА БЕЗПЕЧНИЙ БОРИСПІЛЬ!

 Непокоять алкоголі-
ки на лавочках, наркомани 
на дитячих майданчиках? 
Страшно залишити авто в 
дворі? Що робити? 

• Богдан Меташоп («Сектор Безпеки») на зустрічі з мешканцями 
будинку на вул. Головатого, 20.

Важливо! Проект 
наголошує на важ-
ливості комуніка-
ції з поліцією та на 
ефективній співпра-
ці з нею для забез-
печення порядку в 
будинку та навко-
ло нього. Для об-
міну інформацією 
створено сучасні 
платформи у Viber 
і Telegram. Далі — 

створення ініціатив-
них груп та збіль-
шення кількості за-
лучених людей.
На зустрічах пояс-
нюють, яким чи-
ном можна під-
вищити безпеку у 
дворі свого будин-
ку та на своїй вули-
ці самотужки, а в 
яких випадках не-
обхідно звертатися 

до депутата окру-
гу, до дільничного 
інспектора чи ви-
кликати патруль-
ну поліцію (102). У 
флаєрах-пам’ятках, 
що роздаються, є 
контакти. Все про-
сто: побачив щось 
підозріле — на-
брав, кого слід, чи 
скинув інформацію 
у месенджері.

Підвищуйте безпеку самостійно

ЗАПРАЦЮВАЛА 
ДИТЯЧА РАДА 

Ольга КАЦАН

Національна дитяча рада 
розпочала діяльність уста-
новчими зборами, які відбу-
лися цього тижня у Києві. 

Це дорадчий орган Уповно-
важеного президента України 
з прав дитини, що забезпечує 
участь дітей у процесі прийнят-
тя рішень на рівні держави, 
впливає на ефективне впрова-
дження реформ, які стосують-
ся дітей, реагує на обмеження 
прав дітей та найгостріші про-
блеми, від яких вони стражда-
ють. Серед співзасновників ор-
гану — бориспілька, активістка 
Вікторія Шевц. 

Як зазначила Вікторія, важли-
во, щоб голос дітей був почутий 
під час реформ, тож віднині до 
дитячих думок політики будуть 
прислухатися. Кажуть, що збо-
ри провели з метою знайомства 
з учасниками НДР, а зараз почи-
нають формувати внутрішню 
політику й секретаріат органу. 
Управляти ним будуть діти. 

«В історії України ще не бу-
ло такого органу, зараз три-
ває процес його створення. На 
перший склад дитячої ради по-
кладається велика відповідаль-
ність сформувати певний авто-
ритет, зміст, вплив, механізми 
роботи», — зазначає Вікторія. 

На установчі збори делегу-
вали лідерів обласного учнів-
ського самоврядування, а вже 
в наступному складі дитячої ра-
ди участь зможе взяти кожен 
охочий. Його планують сфор-
мувати в кінці наступного року 
шляхом виборів. Нині НДР має 
свою сторінку у Facebook  та ак-
каунт в «Інстаграмі». 

Учасники НДР відвідали зу-
стріч з легендарним світовим 
мотиватором Ніком Вуйчичем 
в КПДЮ, на якій була присут-
ня міністр освіти України Лілія 
Гриневич. З вуст пані Лілії теж 
звучали вітання новоствореній 
дитячі раді.
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ПОНЕДІЛОК, 9 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.30 "Одруження наосліп"

11.30 Комедія "Чудо"

20.15 Концерт "ВЕЧІР ПРЕМ'ЄР З 

КАТЕРИНОЮ ОСАДЧОЮ"

22.10 Комедія "Операція "И" Та інші 

пригоди шурика"

0.05 "Голос країни 8"

4.45 "Українські сенсації"

6.00 Події тижня з Олегом 
Панютою

7.00, 3.40 Зоряний шлях
9.50 Х/ф "Паперові квіти" (12+)
11.55 Т/с "Наречений для дурки" 1, 

3 с. (12+)
15.00, 19.00, 3.00 Сьогодні
15.20 Т/с "Наречений для дурки" 

(12+)
16.00 Т/с "Королева Марго" 1, 2 с. 

(12+)
19.40 Т/с "Королева Марго" (12+)
20.50 Х/ф "якби та якби" (12+)
23.00 Х/ф "Зелена миля" (16+)
2.00 Телемагазин
4.45 Агенти справедливості-5 (12+)

8.00 "Готуємо разом"
9.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
11.00 Х/ф "Королева бензоколонки"
12.30 Х/ф "Дівчата"
14.30 "Творчий вечір Костянтина 

Меладзе. Останній 
романтик"

16.10 "Чекай мене"
17.40 Новини
18.00, 19.00, 4.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
22.35 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
0.20 Т/с "Банкірші"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Якось у лісі"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 19.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 3.20 Віталька
16.30 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього" (16+)
20.00, 0.00 100 вып. 1
21.00 Готель Галіція
22.00 Танька і Володька
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.10, 4.05 Скарб нації
5.15, 4.15 Еврика!
5.25 Служба розшуку дітей
5.30, 19.20 Надзвичайні новини
6.20 Факти тижня. 100 хвилин
8.20 Надзвичайні новини. Підсумки
9.10 Я зняв!
10.05 Х/ф "Денніс-мучитель"
11.55, 13.05 Х/ф "Воскресіння" 

(16+)
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Ера драконів"
15.50 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф "Хоббіт: Битва п'яти 

воїнств" (16+)
22.40 Х/ф "Армія темряви" (18+)
0.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
1.50 Небачене Євробачення

7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії або знову 
невловимі"

9.30 "Академія сміху"
10.00 "Зіркове життя"
10.50 "Невідома версія. Операція 

"И"
11.40 Х/ф "Ісус. Бог і людей" (12+)
15.10 Х/ф "Дванадцята ніч"
16.45 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
18.20 Х/ф "Їсти подано"
20.05 Х/ф "Сьома пелюстка"
22.00 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"

7.30, 2.20 Х/ф "Манія величі"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 Х/ф "Історія Марти Стюарт"
18.25 "Творчий вечір Вадима 

Крищенка"
21.00, 23.20, 2.00, 4.05 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Поневіряння китайця в 

Китаї"
23.15 "Українська Національна 

Лотерея"
0.40 Х/ф "Вічна північ"
4.25 "Мультляндія"

3.00, 2.30 Зона ночі
4.45 Абзац
5.39, 7.19 Kids Time
5.40 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.20 Т/с "Бібліотекарі"
12.00 Х/ф "Орел дев'ятого легіону" 

(16+)
14.10 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
16.40 Х/ф "Гаррі Поттер і дари 

смерті 2" (16+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. Пост-шоу
23.50 Х/ф "Втрачений рай" (16+)
2.10 Небачене Євробачення
2.25 Служба розшуку дітей

6.30 "Паломництво на Святу землю"
7.25 "Від Різдва до Хрещення"
8.20 "Свідок. Агенти"
8.55 Х/ф "Сім днів до весілля"
10.45 Х/ф "Серцеїдки"
13.00 Х/ф "Дитина напрокат"
14.40 "Життя на грані"
16.30 Х/ф "Танцюй, танцюй"
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.20 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
0.20 Х/ф "Жінка з П'ятого округу" 

(16+)
1.55 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.00, 19.25 "102. Поліція"

10.50 Т/с "Опер за викликом" (16+)

13.25, 20.20 Т/с "Опер за викликом 

2" (16+)

14.25 Х/ф "Бен-Гур" (16+)

16.40 Х/ф "Вихід: Боги та царі" 

(16+)

21.20 Т/с "Кістки 10" (16+)

22.55 Т/с "Кістки 9" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 3" 

(16+)

2.20 "Облом.UA."

6.50, 15.35 "Все буде добре!"
8.45 "Світами за скарбами"
11.10 Х/ф "П'ять років та один 

день"
13.05 "Битва екстрасенсів 18"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.40 "Один за всіх"
3.00 "Найкраще на ТБ"

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10 Новини
9.40 Д/ф "Африка. Небезпечна 

реальність"
10.35, 13.40, 16.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Х/ф "Апокаліпсис: 

одкровення Іоанна 
Богослова"

14.00, 4.10 Концерт "Supernation" 
гурту "Друга ріка"

14.45 Д/с "Незвичайні культури"
15.40 Д/с "Найекстремальніший"
16.55, 1.10 XVI Міжнародний турнір 

зі спортивної гімнастики 
"Ukraine International cup 
2018"

20.15 Війна і мир
21.50 Телевізійний серіал 

"Окуповані"
22.40 Д/ф "Найекстремальніший"
23.40 Д/ф "Спадок на кінчиках 

пальців"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

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

ВІВТОРОК, 10 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.50, 12.20 "Одруження наосліп"

12.50, 14.05, 15.25 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

21.00, 21.55 Т/с "Прислуга"

22.50 "Поверніть мені красу"

0.25 Комедія "Чудо"

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

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Сьомий гість" (12+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

5.30, 20.00, 2.10 "Подробиці"
6.05 М/ф
6.15, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 20.40 Т/с "Заради кохання я 

все зможу!"
12.00 "Новини"
12.25 Т/с "Я прийду сама" (16+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
0.25 Т/с "Банкірші"
2.50 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 Х/ф "Король повітря: Сьома 

подача"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.40, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Секретний фронт. Дайджест
11.55, 13.20 Х/ф "Діти шпигунів"
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Діти шпигунів-3: Кінець 

гри"
15.35, 16.20 Х/ф "Хоббіт: Битва 

п'яти воїнств" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
22.35 Т/с "Копи на роботі" (16+)
23.30 Х/ф "Армія темряви" (18+)
1.10 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.20 Труба містера Сосиски (12+)
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
9.40 "Зіркове життя"
10.30, 0.25 "Моя правда"
11.25 Х/ф "Сім днів до весілля"
13.20 Х/ф "Скарби стродавнього 

храму"
15.50 Х/ф "Опікун"
17.20 Х/ф "Зайчик"
19.00, 2.15 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
22.50 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
1.20 "Позаочі"
3.45 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Таємниці людського 
мозку"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

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

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

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі

4.20 Абзац

6.09, 7.59 Kids Time

6.10 М/с "Луні Тюнз шоу"

8.00 Т/с "Мерлін"

11.30 Т/с "Друзі"

12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00 Дешево і сердито

19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Від пацанки до панянки (16+)

5.00 Х/ф "Прощавайте, докторе 
Фрейд" (16+)

7.00 Х/ф "Фарт"
8.25 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.00 "Речовий доказ"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00, 2.20 "Облом.UA."
10.55, 19.25 "102. Поліція"
11.50, 17.15 "Загублений світ"
13.50, 1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.25 Х/ф "Повернення Геркулеса" 

(16+)
18.15 "Спецкор"
18.50 "ДжеДАІ"
20.20 Т/с "Опер за викликом 2" 

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

(16+)

6.45, 15.35 "Все буде добре!"
8.30 "Все буде смачно!"
10.30 "МастерШеф - 7"
13.50 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 "ЕкспеременТИ"
22.45 "Давай поговоримо про секс"
0.40 "Один за всіх"

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

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

реальність"
10.35, 13.35, 16.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Незвичайні культури"
12.00, 2.05 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Складна розмова
15.15 Лайфхак українською
15.25 М/с "Гон"
17.00 Світло
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Фільм-розслідування 

"Таємний ізолятор СБУ"
20.10, 3.40 ТАКАШОТАМ
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Телевізійний серіал 

"Окуповані"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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СЕРЕДА, 11 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

11.00, 12.20, 22.00 "Одруження 

наосліп"

12.45, 14.00, 15.25 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

21.00 Т/с "Прислуга"

23.30, 0.25 Комедія "Чудо"

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

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Секрет неприступної 

красуні"
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

5.25, 20.00, 2.10 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 22.40 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 20.40 Т/с "Заради кохання я 

все зможу!"
12.25 Т/с "Я прийду сама" (16+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
0.25 Т/с "Банкірші"
2.50 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Залізний Ганс"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.40, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.00, 17.35, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
12.05, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.20 "На трьох" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Т/с "Копи на роботі" (16+)
23.30 Х/ф "Адреналін" (18+)
1.00 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
9.55 Х/ф "Фабрика щастя"
11.45 Х/ф "Імперія Святого Петра" 

(16+)
15.25 Х/ф "Матрос з "Комети"
17.15 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
22.50 Х/ф "Дванадцята ніч"
0.25 "Моя правда"
1.20 "Позаочі"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Кінотрейлери

7.00, 19.25 "Таємниці людського 
мозку"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

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

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

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.05 Зона ночі
3.35 Абзац
5.29, 7.39 Kids Time
5.30 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.40 Т/с "Мерлін"
11.00 Т/с "Друзі"
12.30 Т/с "Статус відносин - все 

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

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

5.15 Х/ф "Шалена баба"
6.50 Х/ф "Презумпція невинності"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Суворі кілометри"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"
4.50 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 19.25 "102. Поліція"

11.50, 17.10 "Загублений світ"

13.50 "Помста природи"

15.10 Х/ф "Санктум" (16+)

20.20 Т/с "Опер за викликом 2" 

(16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 10" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 3" 

(16+)

2.20 "Облом.UA."

7.00, 15.35 "Все буде добре!"
8.55 "МастерШеф - 7"
12.00 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 "МастерШеф. 

Кулінарний випускний"
0.15 "Один за всіх"

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

ранку, Країно!
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.30, 13.35, 16.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Незвичайні культури"
12.00, 2.05 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 Лайфхак українською
15.25 М/с "Гон"
17.00 Війна і мир
17.45, 3.40 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Білий Слон"
19.25 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Телевізійний серіал 

"Окуповані"
22.45 Д/ф "Таємниці людського 

мозку"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.40, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.50, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.00, 15.20 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30, 4.55 "Секретні матеріали"

21.00 Т/с "Прислуга"

22.00 "Міняю жінку - 13"

23.00 "Право на владу 2018"

0.45 Х/ф "Здійнятися над сонцем"

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

2.20 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Троє в лабіринті" (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
1.50 Телемагазин
3.10 Реальна містика

5.25, 20.00, 2.10 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 22.40 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 20.40 Т/с "Заради кохання я 

все зможу!"
12.25 Т/с "Я прийду сама" (16+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
0.20 Т/с "Банкірші"
2.50 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 Х/ф "Золота гуска"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.00, 17.40, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
12.05, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.20 "На трьох" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Т/с "Копи на роботі" (16+)
23.30 Х/ф "Адреналін-2: Висока 

напруга" (18+)
1.00 Х/ф "Адреналін" (18+)
2.25 Труба містера Сосиски (12+)
4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти

5.45 Х/ф "Опікун"
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50 "Зіркове життя"
9.30, 0.15 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Ван Гог не винуватий"
12.10 Х/ф "Святий Августін"
15.45 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
17.15 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
22.50 Х/ф "Багато шуму з нічого"
1.10 "Позаочі"
3.35 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.00 Кінотрейлери

7.00, 19.25 "Таємниці людського 
мозку"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

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

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

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

3.00, 2.00 Зона ночі

3.40 Абзац

5.39, 7.49 Kids Time

5.40 М/с "Луні Тюнз шоу"

7.50 Т/с "Мерлін"

11.10 Т/с "Друзі"

12.00 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00, 19.00 Хто зверху (12+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Варьяти

1.55 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Це я"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
3.00 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"
4.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 13.50, 3.05 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 19.25 "102. Поліція"

11.50, 17.15 "Загублений світ"

14.30 Х/ф "Вихід: Боги та царі" 

(16+)

20.20 Т/с "Опер за викликом 2" 

(16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 10" (16+)

0.40 Х/ф "Фабрика футбольних 

хуліганів"

2.15 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.55, 15.35 "Все буде добре!"
8.50 "МастерШеф - 7"
11.50 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40, 23.00 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"
0.00 "Один за всіх"

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

ранку, Країно!
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.30, 13.35, 16.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Незвичайні культури"
12.00, 2.05 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 До справи
15.15 Лайфхак українською
15.25 М/с "Гон"
17.00 Букоголіки
17.25, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.25 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
20.25 Схеми. Корупція в деталях
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Телевізійний серіал 

"Окуповані"
22.45 Д/ф "Таємниці людського 

мозку"
23.30 Незвичайні культури

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

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

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу
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П'ЯТНИЦЯ, 13 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 

ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45 "Одруження наосліп"

12.20, 13.50, 15.10 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.15 "Ліга сміху 2018"

22.20 "Ігри приколів 2018"

23.20, 0.15, 5.05 "Розсміши коміка"

1.10 "Вечірній київ"

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

3.10 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 3.50 Реальна містика
13.30 Т/с "Королева Марго" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Королева Марго" (12+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Пом'якшувальні 

обставини" 1, 2 с. (16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Пом'якшувальні 

обставини" (16+)
1.55 Телемагазин
2.25 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
5.30 Зоряний шлях

5.25 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
12.25 Т/с "Я прийду сама" 16 с.
14.50, 15.45, 16.45, 1.35 "Речдок"
18.00, 3.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.45 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
4.30 Д/п "Україна вражає"
5.00 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 Х/ф "Герцог"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 2.15 Панянка-селянка
14.00 Готель Галіція
15.00, 3.05 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 0.45 100 вып. 1
21.00 Х/ф "Інша жінка" (16+)
23.00 Х/ф "Селюки з Беверлі-Хіллз"
1.45 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.00, 17.40 Т/с "Пес-3" (16+)
12.00, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.20 "На трьох" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+)
1.55 Факти
2.15 Х/ф "Адреналін-2: Висока 

напруга" (18+)
3.50 Труба містера Сосиски (12+)

5.45 Х/ф "Матрос з "Комети"
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50, 10.15 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
11.05 "Моя правда"
12.00 Х/ф "Сьома пелюстка"
13.55 Х/ф "Есфирь Прекрасна"
15.45 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
17.20 Х/ф "Знайти і знешкодити"
19.00, 1.25 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
22.50 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
2.55 Кіноляпи
3.50 Саундтреки
4.50 Кінотрейлери

7.00 "Таємниці людського мозку"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

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

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Велике фотополювання Дага 

Гарднера"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.15 "Повітряні воїни"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі

3.40 Абзац

5.29, 7.49 Kids Time

5.30 М/с "Луні Тюнз шоу"

7.50 Т/с "Мерлін"

11.15 Т/с "Друзі"

12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00, 19.00 Суперінтуїція

20.50 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Хто зверху (12+)

1.50 Служба розшуку дітей

5.50 Х/ф "Процес"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Сумка інкасатора"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
14.40 "Життя на грані"
19.30, 0.35 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
3.00 "Речовий доказ"
3.25 "Легенди бандитської Одеси"
4.10 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00, 13.50 "Відеобімба"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55 "102. Поліція"
11.50, 17.10 "Загублений світ"
15.45 Х/ф "Дракони Камелота" 

(16+)
19.25 Х/ф "Людина президента" 

(16+)
21.10 Х/ф "Людина президента 2" 

(16+)
22.55 "Змішані єдиноборства. UFC"
1.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.15 "Облом.UA."

7.30 "Моя правда. Боні М. 
Шахрайство в стилі "диско"

8.25 Х/ф "Не підганяй кохання"
10.40 Х/ф "Закоханi жiнки"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 23.05 "Холостяк - 8"
22.40 "Небачене Євробачення 2018"
0.25 "Як вийти заміж"

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

ранку, Країно!
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.30, 13.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Незвичайні культури"
12.00, 23.25 Культурна афіша 

здорової людини
12.25, 2.05 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Схеми. Корупція в деталях
15.25, 18.55, 1.10 Спецпроект до 

річниці початку АТО
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.50 Д/ф "Митрофанови: Історія 

родини військових батька й 
сина"

20.00 Д/ф "19-річний командир"
20.10 Д/ф "Дружина. П'ять 

випадкових історій жінок в 
армії"

20.25 Перша шпальта
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Концертна програма "ТНМК 

та Оркестр Слобожанський"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

СУБОТА, 14 КВІТНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.45, 23.10 "Світське життя 2018"

11.00 "Голос країни 8"

14.00 "Ліга сміху 2018"

16.25, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.10, 4.00 "Вечірній київ"

7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Сьогодні
7.15, 5.40 Зоряний шлях
8.50 Х/ф "якби та якби" (12+)
11.00 Х/ф "Сьомий гість" (12+)
13.00 Т/с "Пом'якшувальні 

обставини" 1, 3 с. (16+)
15.20 Т/с "Пом'якшувальні 

обставини" (16+)
17.10 Т/с "Дитина на мільйон" 1, 2 

с. (12+)
19.40 Т/с "Дитина на мільйон" (12+)
22.00 Т/с "Будинок із сюрпризом"
1.30 Телемагазин
2.40 Реальна містика
4.15 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)

5.30 Д/п "Леонід Биков. "Будемо 
жити!"

6.15 Мультфільм
6.50 "Чекай мене"
8.20 Х/ф "Петля Оріона"
10.00 Дока.проект "Павло Попович. 

Космічні пригоди"
11.00 Х/ф "Москва-Кассіопея"
12.40 Х/ф "Отроки у Всесвіті"
14.20 Х/ф "Політ з космонавтом"
16.00, 20.30 Т/с "Східні солодощі" 

(12+)
20.00, 2.35 "Подробиці"
22.40 Х/ф "100 мільйонів євро" 

(16+)
0.30 Х/ф "Зразкові родини" (12+)
3.05 Ток-шоу "Стосується кожного"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Джастін і лицарі 

доблесті"
11.30 Х/ф "Залізний Ганс"
13.00, 23.00, 2.30 Панянка-селянка
14.00 Готель Галіція
18.00 Х/ф "Інша жінка" (16+)
20.00, 0.00 100 вып. 1
21.00 Танька і Володька
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.35, 4.35 Скарб нації
5.45, 4.45 Еврика!
5.55, 4.50 Факти
6.15 Більше ніж правда
8.00 Я зняв!
9.50 Дизель-шоу (12+)
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
13.20 Т/с "Копи на роботі" (16+)
16.20 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Мумія" (16+)
22.30 Х/ф "Мумія повертається" 

(16+)
0.45 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
2.15 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.10 "Своя роль"
9.30 "Академія сміху"
9.50 "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
10.40 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
13.25 Х/ф "Суперпограбування в 

Милані"
15.30 Х/ф "Як три мушкетери"
17.55 Т/с "Торгаші"
22.00 Х/ф "Зимова вишня"
23.45 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
2.50 Кіноляпи
3.50 Саундтреки
4.40 Кінотрейлери

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Україна - моя родина"
16.25 "Україна Михайла 

Поплавського"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 4.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

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

новини"
21.25 Х/ф "Миротворці"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Смертельне полювання"

3.00 Зона ночі
5.19, 8.09 Kids Time
5.20 М/с "Лунтик і його друзі"
7.10 М/с "Луні Тюнз шоу"
8.10 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.30 Таємний агент. Пост-шоу
13.00 Т/с "Бібліотекарі"
17.30 М/ф "Красуня й чудовисько"
19.10 М/ф "Як приборкати дракона"
21.00 Х/ф "Сторожова застава"
23.10 Х/ф "Піраньї" (18+)
1.00 Х/ф "Втрачений рай" (16+)

4.40 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
6.00 Х/ф "Тегеран-43"
8.55 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.05 "Речовий доказ"
14.55 "Ви Кличко? Ні, я його 

брат..."
15.30 "Бокс. Найкращі бої братів 

Кличків"
17.15 "Круті 90-ті"
19.00, 2.25 "Свідок"
19.30 Х/ф "Тривожна неділя"
21.15 Х/ф "22 кулі: безсмертний" 

(16+)
23.30 Х/ф "Ніндзя - 2" (18+)
1.20 "Таємниці кримінального світу"

6.00 М/ф
8.00 "Цілком таємно"
9.00 "102. Поліція"
10.50 Т/с "Безсмертний" (16+)
12.20 Т/с "Опер за викликом 2" 

(16+)
16.00 Х/ф "Робокоп"
17.50 Х/ф "Робокоп 2"
19.55 Х/ф "Робокоп 3"
21.50 Х/ф "Команда" (16+)
1.35 "Нове Шалене відео 

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

FOX 29: Дастін Порьє vs 
Джастін Гетжи. Трансляція з 
США

7.20, 19.00 "Хата на тата"
9.00 "Все буде смачно!"
10.15 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний"
13.55 "Холостяк - 8"
17.00 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
21.35 "Вечір с Наталею Гаріповою. 

Дмитро Коляденко"
22.40 "Світами за скарбами"
1.15 "Давай поговоримо про секс"

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50 

Новини
9.35 М/с "Гон"
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 12.25, 15.15 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.05 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Д/ф "Спільноти тварин"
12.50, 1.10 Чемпіонат світу з хокею 

серед юніорів. Україна - 
Японія

15.30 "Сонце". Концертна програма 
гурту Антитіла

17.15 Д/ф "Найекстремальніший"
18.10 Телевізійний серіал 

"Окуповані"
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф "Таксі"
23.25 Букоголіки
0.20 Війна і мир
3.05 Д/ф "Зона відчуження Донбас"
3.50 ТАКАШОТАМ

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ТОВ «Земельні рішення» 18.04.2018 року о 12.00 буде проводити роботи із 

закріплення межовими знаками меж земельної ділянки, що знаходиться у влас-

ності Кордонець Ксенії Володимирівни та розташована на території Кучаків-

ської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а саме: Бельдія Во-

лодимира Ілліча, Буданову Ольгу Віталіївну, Соломко Ірину Іванівну та пред-

ставника «ГО Садівницьке товариство «Агро» — бути присутніми для пого-

дження акту прийомки- передачі межових знаків на зберігання.
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НЕДІЛЯ, 15 КВІТНЯ

6.00 М/ф "Маша і ведмідь"
6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 "Поверніть мені красу - 3"
10.50, 11.50, 12.55 "Світ навиворіт - 

2: Індія"
13.50 Т/с "Прислуга"
17.40 Комедія "Службовий Роман. 

Наші часи"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
0.10 "Ігри приколів 2018"
1.05 Драма "Марта, Марсі Мей, 

Марлен"

6.50 Сьогодні
7.45, 3.40 Зоряний шлях
8.50 Х/ф "Секрет неприступної 

красуні"
10.45 Т/с "Дитина на мільйон" (12+)
14.40 Х/ф "Троє в лабіринті" (12+)
17.00 Т/с "Дружина з того світу" 1, 

2 с. (16+)
19.00, 2.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Дружина з того світу" 

(16+)
23.00 Т/с "моя Матуся" 1, 3 с. (16+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "моя Матуся" (16+)
4.00 Історія одного злочину-2 (16+)

8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.10 Х/ф "Тримай у полі зору"
14.00 Х/ф "Веселий Великдень" 

(16+)
16.00 Х/ф "Так не буває"
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.00, 2.10 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі" (12+)
22.30 Х/ф "Розлучення 

по-французьки" (16+)

6.00 Байдиківка

6.30 ТЕТ Мультиранок

9.45 Х/ф "Красуня й чудовисько"

11.30 Х/ф "Селюки з Беверлі-Хіллз"

13.00, 23.00 Панянка-селянка

15.00, 0.00 100 вып. 1

21.00 Танька і Володька

1.00 Теорія зради

2.00 БарДак

2.30 Х/ф "Вишневі ночі"

4.00 Віталька

5.40 Корисні підказки

5.20 Інсайдер

7.05 Т/с "Код Костянтина" (16+)

8.55 Т/с "Відділ 44" (16+)

11.40, 13.00 "На трьох" (16+)

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф "Мумія" (16+)

16.15 Х/ф "Мумія повертається" 

(16+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф "Цар скорпіонів" (16+)

22.15 Х/ф "Мумія: Гробниця 

імператора драконів" (16+)

0.20 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)

3.30 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 3.05 "Своя роль"
9.50 "Академія сміху"
10.30 "Невідома версія. Екіпаж"
11.20 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
14.05 Х/ф "Люди в океані"
15.30 Х/ф "Слухати у відсіках"
18.10 Х/ф "Бомж"
20.10 Х/ф "Таємничий острів"
22.00 Х/ф "Морський характер"
23.55 Х/ф "Сильні духом"
3.45 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Кінотрейлери

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Крок до зірок. 20 років"
15.30 "Церемонія нагородження 

"Герої спортивного року"
17.40 "Ювілейний вечір поета А.

Демиденка"
21.00, 1.15, 3.55 "СТН-тижневик"
21.30, 1.45, 4.25 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Наземний контроль"
23.20 "Українська Національна 

Лотерея"
23.25 Х/ф "Брат воїна"
2.05 Х/ф "Віва, Марія!"
4.45 "Мультляндія"

3.15, 2.40 Зона ночі
6.00 Стендап-шоу
6.59, 9.19 Kids Time
7.00 М/с "Луні Тюнз шоу"
9.20 Х/ф "Домашній арешт"
11.30 М/ф "Бременські розбишаки. 

Відчайдушна гастроль"
13.00 М/ф "Красуня й чудовисько"
15.00 М/ф "Як приборкати дракона"
16.45 Х/ф "Сторожова застава"
19.00 Х/ф "Страшилки" (16+)
21.00 Х/ф "Принц Персії" (16+)
23.10 Х/ф "Піраньї 3DD" (18+)
0.50 Х/ф "Піраньї" (18+)

5.25 Х/ф "Велике золото містера 
Грінвуда"

6.40 Т/с "Банкірші"
10.40 Х/ф "Постріл у спину"
12.20 Х/ф "В останню чергу"
14.00 Х/ф "Командос" (16+)
16.50 Х/ф "22 кулі: безсмертний" 

(16+)
19.00 Х/ф "Раз на раз не випадає"
20.25 Х/ф "Жіноча робота з 

ризиком для життя"
22.50 Х/ф "Бомжиха"
0.40 Х/ф "Ніндзя - 2" (18+)
2.25 "Речовий доказ"

6.00, 23.20 "Змішані єдиноборства. 
UFC". FOX 29: Дастін Порьє 
vs Джастін Гетжи. 
Трансляція з США

7.00 "Бушидо"
9.00 "102. Поліція"
10.50 "Помста природи"
11.45 Т/с "Безсмертний" (16+)
13.20 Х/ф "Людина президента" 

(16+)
15.10 Х/ф "Людина президента 2" 

(16+)
16.55 Х/ф "Петля часу" (16+)
19.20 27 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 

"Ворскла"
21.25 "ПРОФУТБОЛ"
1.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.35 "Облом.UA."

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

історія"
10.55 "Караоке на Майдані"
12.00 "Вечір с Наталею Гаріповою. 

Дмитро Коляденко"
13.05 "ЕкспеременТИ"
15.05 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
17.00, 23.30, 23.50 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50 

Новини
9.30 Х/ф "Апокаліпсис: одкровення 

Іоанна Богослова"
11.10, 15.15, 17.10 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.30 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.10 Перший на селі
12.50, 1.10 Чемпіонат світу з хокею 

серед юніорів. Австрія - 
Україна

15.30 Фольк-music
16.40, 3.10 Д/ф "Спадок на кінчиках 

пальців"
17.25 Д/ф "Спільноти тварин"
17.55 Д/ф "Африка. Небезпечна 

реальність"
19.55 Д/ф "Імперія"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15, 4.05 Д/ф "Весняний 

фестиваль"
23.10 Д/ф "Жива природа"
0.20 "Гордість світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
ВЕЛИКОДНІ ТРАДИЦІЇ

Німеччина
У суботу ввечері німці палять Ве-

ликоднє вогнище. Воно символізує 
кінець зими та очищення вогнем 
від усіх поганих почуттів. Під час 
гулянь німці випробовують вели-
кодні яйця. Проте ними не б'ються, 
а скочують зі схилів. На Великдень 
у Німеччині дерева прикрашають 
фарбованими яйцями. Діти із задо-
воленням шукають у будинку шоко-
ладні яйця, які для них розфарбову-
ють великодні кролики.

Австралія
Головним символом Великодня 

в Австралії є рідкісна тварина біл-
бі. У її  формі австралійці полюбля-
ють робити святкові гостинці, зо-

крема шоколадні яйця. Великдень 
в Австралії святкують на природі. 
Жителі континенту вірять, що в це 
свято повітря і вода стають цілющи-
ми. Щороку в Австралії на Велик-
день відбувається фестиваль вели-
ких повітряних куль. 

Великобританія
У Великдень британці відвідують 

Пасхальну службу, після якої вітають 
один одного із завершенням посту 
і початком нового життя. Церкви на 
Великдень прикрашають гілками 
дерев з бруньками, нарцисами та 
розфарбованими яйцями. На Вели-
кодню службу англійці, як і українці, 
несуть святити кошики, наповнені 
яйцями, хлібом та іншою їжею. Діти 
вірять, що великодній заєць зали-

шив для них у будинку кошики з со-
лодощами, а також сховав яйця, які 
вони розписували. 

США
У США на Великдень сім'ї обов'яз-

ково відвідують церкву. Після цьо-
го дітям дарують кошики від пас-
хального зайчика, який наповнив 
їх кольоровими яйцями та солодо-
щами. Дуже популярною пасхаль-
ною грою у США є катання яєць по 
похилому газону. Найбільше зма-
гання проводиться в неділю на га-
зоні біля Білого дому у Вашингто-
ні. Сотні дітей приходять зі своїми 
пасхальними кошиками з яскраво 
розфарбованими яйцями і котять 
їх вниз по галявині біля президент-
ського палацу.

 Відзначення Великодня у країнах світу має свої особливості. Зазвичай, вони пов’язані з дав-
німи язичницькими елементами, які виявилися незнищенними упродовж багатьох століть. Од-
нак усіх людей об’єднує почуття оновлення, надія на краще життя, чудовий весняний  настрій.

Лабіринт

1

2

3

4

5

1. Шматок тканини, в яку було загорнуто тіло Христа.

2. Один з чотирьох основних видів розписаних великодніх 
яєць, поряд з крашанкою, писанкою, дряпанкою.

3. «…воскрес!» — казали господарі, коли на Великдень по-
верталися зі свяченим до своїх домівок.

4. Обрядовий здобний Великодній  хліб українців.

5. Останній тиждень Великого посту, що настає за Вербним і 
передує Пасці.

 Кросворд Відгадай ключове слово
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1. Інформація про суб'єкта господа-
рювання

Україна, 08131, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 15. 
Тел.: 098–33–02–563.

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність газонаповню-
вальної станції (ГНС), яка буде побудо-
вана по вул. Завокзальна, 13а та 15в 
м. Бориспіль, Київської області, перед-
бачає прийом зрідженого вуглеводнево-
го газу (ЗВГ), що надходить залізничним 
і автомобільним транспортом, зберігання 
його в резервуарах-сховищах і відванта-
ження споживачам в автоцистерни-про-
пановози. Максимальна річна потужність 
— 180000 тонн/рік. Термін експлуатації 
об’єкта — 20 років. Рік введення в експлу-
атацію ГНС 2019 р.

Технічна альтернатива 1.
Діяльність ГНС передбачає прийом 

ЗВГ, що надходить залізничним транспор-
том на односторонню зливну залізничну 
естакаду (на 6 постів), зберігання зрідже-
ного вуглеводневого газу в підземній базі 
зберігання (15 ємностей по 200 куб. м) та 
відвантаження ЗВГ споживачам в авто-
цистерни-пропановози за допомогою по-
стів наливу зрідженого вуглеводневого 
газу (4 пости). 

Технологічна схема ГНС передбачає 
переміщення зріджених газів за допомо-
гою насосів та компресорів, що розміщу-
ються в насосно-компресорному відділен-
ні.

Водокористування: для господар-
сько-питних потреб — водопровідна мере-
жа м. Бориспіль.

Водовідведення: побутових стічних 
вод до станції очистки господарсько-по-
бутових стоків з подальшим вивезен-
ням залишків від очищення (осаду) 
спеціалізованою організацією, яка має 
ліцензію на виконання даного виду ро-
біт; поверхневих — до станції очистки 
дощових вод. Функціонування ГНС з 
підземним розташуванням резервуарів 
(об’ємом одиничного резервуару 200 
куб. м) є найбільш ефективними як з 
економічної, так і з технологічної точок 
зору, тому що зводяться до мінімуму 
викиди в атмосферу від обслуговуван-
ня та роботи запобіжної арматури, пла-
нового огляду.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається. Технічна альтернати-

ва 1 є оптимальним варіантом для робо-
ти ГНС з підземним розміщенням резер-
вуарного парку заданого об'єму, споруд 
та обладнання, що пов'язані єдиною тех-
нологічною схемою, а також розмірами та 
конфігурацією ділянки землеволодіння, 
найбільш ефективною як з економічної, 
так і з технологічної та екологічної точок 
зору для безпечного прийому, зберіган-
ня та відпуску зрідженого вуглеводнево-
го газу.

Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1.

Будівництво ГНС планується на орен-
дованих земельних ділянках по вул. 
Завокзальна, 15 (кадастровий номер 
ділянки 3210500000:03:015:0003) та За-
вокзальна, 13а (кадастровий номер ді-
лянки 3210500000:03:015:0101) в м. Бори-
спіль, Київська обл. Цільове призначення 
земельних ділянок — для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допо-
міжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої про-
мисловості.

Загальна площа ділянок будівництва 
становить 2,4148 га, які орендовані ТОВ 
«Укройлхім» у Бориспільської міської 
ради згідно:

1)договору оренди землі, серія та но-
мер: 4599, виданий 26.10.2006, видав-
ник: Віценко В.О., приватний нотаріус 
Бориспільського міського нотаріально-
го округу; договір про внесення змін до 
договору оренди землі від 26 жовтня 
2006 року, серія та номер: 2758, виданий 
06.11.2008, видавник: Віценко В.О., при-
ватний нотаріус Бориспільського місь-
кого нотаріального округу; договір про 
внесення змін та доповнень до договору 
оренди земельної ділянки, серія та но-
мер: 80, виданий 19.02.2016, видавник: 
Приватний нотаріус Бориспільського 
міського нотаріального округу Київської 
області Лазоренко Лідія Євгенівна; ДО-
ДАТКОВИЙ ДОГОВІР до договору орен-
ди землі від 26 жовтня 2006 року, серія 
та номер: 860, виданий 27.12.2016, ви-
давник: Віценко В.О. притватний нотарі-
ус Бориспільського міського нотаріаль-
ного округу Київської області;

2) договору оренди землі, серія та но-
мер: 63-2017, виданий 07.11.2017, видав-
ник: Бориспільська міська рада Київської 
області; рішення органу місцевого само-
врядування, серія та номер: 2488-33-VII, 
виданий 26.10.2017, видавник: Бориспіль-
ська міська рада.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2. 

Не розглядається.

Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Під час роботи газонаповнювальної 
станції відбудеться створення додаткових 
робочих місць (29 чоловік).

Господарська діяльність при експлуата-
ції ГНС створить нову базу для оподатку-
вання і відповідно збільшення надходжень 
до бюджетів всіх рівнів, в тому числі місце-
вого бюджету м. Бориспіль.

Будівництво та подальша експлуата-
ція об’єкта сприятиме розвитку терито-
рій м. Бориспіль, які до цього не вико-
ристовувалися, розвитку відповідної 
інфраструктури, ділової та інвестиційної 
сфери, що сприятиме загальному роз-
витку міста.

Експлуатація ГНС сприятиме активіза-
ції ринку скрапленого газу, який є більш 
екологічно чистим пальним у порівнянні з 
рідким моторним пальним (бензином та 
дизельним пальним), відповідно до поліп-
шення екологічної ситуації вцілому.

Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої ді-

яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

ГНС, що передбачається до будів-
ництва, складається з таких будівель і 
споруд: одностороння зливна залізнич-
ної естакади (на 6 постів), база збері-
гання ЗВГ (15 ємностей по 200 куб. м), 
насосно-компресорне відділення, по-
сти наливу зрідженого вуглеводневого 
газу в автоцистерни і зливу газу з авто-
цистерн (4 пости), адміністративно-по-
бутовий корпус, автомобільні ваги, за-
лізничні ваги, майданчик для розвороту 
та стоянки автомашин, надземні резер-
вуари протипожежного запасу води (2 
резервуари загальним об'ємом 1094 
куб. м), протипожежна насосна станція 
та кільцевий водопровід високого тис-
ку з встановленням на ньому лафет-
них стволів та пожежних гідрантів, ди-
зель-генератор, зовнішнє освітлення 
території, влаштування проїздів по те-
риторії з твердим покриттям (бетонне 
покриття).

Об'єм підземної бази зберігання 3000 
куб. м (15 резервуарів по 200 куб. м). 

Потужність підприємства планується на 
рівні 180000 тонн/рік.

Загальна площа ділянок будівництва 
становить 2,4148 га.

Кількість створених робочих місць на 
об'єкті — 29 чоловік.

Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
При дотриманні вимог технологічно-

го регламенту роботи ГНС вплив на на-
вколишнє середовище знаходиться в 
межах нормативів чинного законодав-
ства і окремих додаткових екологічних 
обмежень не потребує. Запланована 
діяльність проводиться в межах відве-
дених земельних ділянок. Санітарно-за-
хисна зона газонаповнюваль¬ної станції 
витримана. Планова діяльність є без-
печною для місцевого населення і від-
повідає чинному природоохоронному 
законодавству.

Обмеження планованої діяльності:
1)Дотримання розмірів СЗЗ.
2)Дотримання дозволених обсягів вики-

дів у атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел відповідно до дозволу на викиди.

3) Прямий вплив на грунт, поверхневі 
та підземні води — відсутній. 

4)Акустичне забруднення — допусти-
мий рівень шуму.

5)Безпечна експлуатація відповідно до 
діючих в Україні нормативних документів, 
інструкцій з експлуатації, технологічних 
регламентів.

6)Відповідну структуру керування, ква-
ліфікацію обслуговуючого персоналу.

7)Постійний контроль у процесі експлу-
атації за всією діяльністю по забезпечен-
ню екологічних вимог. 

Щодо технічної альтернативи 2:
 Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1:
— містобудівні умови та обмеження ви-

дані управлінням містобудування та архі-
тектури Бориспільської міської ради за 
№03-26/9 від 06.03.2018 р.;

— розмір санітарно-захисної зони;
— протипожежні розриви між будівля-

ми та спорудами.

Щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розглядається.
Необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території за 
альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-гео-

логічні вишукування у необхідному обся-
зі згідно з чинним законодавством. Про-
ектні рішення в період будівництва та 
експлуатації забезпечують раціональне 
використання грунту, водних ресурсів, пе-
редбачають заходи проти¬дії підтоплен-
ню (вертикальне планування території з 
відведенням поверхневих вод та стоків з 
даху), просіданню (влаштування під бу-
динками та спорудами екранів із ущіль-
неного грунту, якісне ущільнення зворот-
ної засипки пазух котлованів і траншей), 
активізації інших екзогенних процесів, а 
також охоронні, відновлювальні, захисні 
(влаштування вимощень по зовнішньому 
периметру будинків і споруд) та компен-
саційні заходи (розміщення газонів та зе-
лених насаджень із наданням необхідних 
уклонів озелененої поверхні для забезпе-
чення стікання води). 

Щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1:
— інженерно-геологічні та геодезичні 

вишукування на майданчику будівництва;
— організація відведення дощових та 

талих вод;
— зняття при земляних роботах ро-

дючого шару грунту, окреме його скла-
дування та повернення при плануванні 
території, що забезпечує максимальне 
збереження родючого шару грунту.

Ділянка для розміщення ГНС погодже-
на з усіма відповідними організаціями.

Щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розглядається.

Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля: 

Щодо технічної альтернативи 1:
Можливі впливи планової діяльності 

(при будівництві та експлуатації) ГНС на 
довкілля є: 

Повітряне середовище: 
 Під час будівництва: короткочасний 

незначний вплив за рахунок викидів за-
бруднюючих речовин при роботі спеціалі-
зованої техніки, здійсненні зварювальних 
та фарбувальних робіт.

Під час експлуатації: допустимий 
вплив. Джерела утворення забруднюючих 
речовин — запобіжні клапани на резер-
вуарах бази зберігання, продувні свічки, 
зливні струбцини на залізничній еста-
каді, зливні струбцини на постах для на-
повнення автоцистерн ЗВГ під навісом, 
викиди при роботі дизельгенератора (ава-
рійного, на випадок відключення елек-
троенергії), вентканали, автотранспорт 
— заїзд та виїзд з території ГНС. Очікува-
ні максимальні приземні концентрації за-
бруднюючих речовин на межі нормативної 
санітарно-захисної зони не перевищують 
гранично допустимі концентрації (ГДК та 
ОБРД) з урахуванням фонового забруд-
нення атмосферного повітря.

Водне середовище:
На період будівництва:
— для санітарно-побутових і службових 

потреб використовують тимчасові пере-
сувні приміщення, які є в будівельній орга-
нізації. Водопостачання — привізна вода, 
каналізування — встановлення біотуале-
тів у відповідності до розробленого Проек-
ту організації будівництва.

На період експлуатації:
— водопостачання — від водпровідної 

мережі міста,
— каналізування — побутових стічних 

вод до станції очистки господарсько-по-
бутових стоків з подальшим вивезенням 
залишків від очищення (осаду) спеціалі-
зованою організацією, яка має ліцензію на 
виконання даного виду робіт, поверхневих 
— до станції очистки дощових вод.

Скидання стічних вод у водні об'єкти не 
передбачається. Потенційних джерел за-
бруднення підземних та поверхневих вод від 
планованої діяльності не передбачається.

Ґрунт:
На період будівництва: зняття при зем-

ляних роботах родючого шару грунту, 
окреме його складування та повернення 
при плануванні території, що забезпечує 
максимальне збереження родючого шару 
грунту. Грунти, що виймаються при влаш-
туванні фундаментів — використовуються 
на підсипку та планування території.

При експлуатації: негативний вплив на 
ґрунт не очікується за рахунок заплано-
ваних охоронних заходів: всі покриття на 
території передбачені бетонні, покриття 
тротуарних доріжок з плитки. Розробка 

родючого шару ґрунту при експлуатації не 
передбачається.

Рослинний і тваринний світ, заповід-
ні об’єкти:

Передбачувана діяльність не матиме 
негативного впливу на рослинний і тва-
ринний світ, їх популяції та міграції. В про-
екті передбачено розроблення плану бла-
гоустрою та озеленення території.

Території ПЗФ (вищого та нижчих ран-
гів) у межах проммайданчика та його сані-
тарно-захисної зони відсутні.

Навколишнє соціальне середовище 
(населення):

Планова діяльність ГНС (при будівни-
цтві та експлуатації) буде мати позитив-
ний вплив на місцеву економіку через 
безперервну роботу підприємства протя-
гом року, зайнятість місцевого населення, 
податкових надходжень, залучення інвес-
тицій в економіку м.Бориспіль та Київської 
області.

Навколишнє техногенне середовище:
Негативний вплив на промислові, жит-

лово-цивільні і сільськогосподарські об’єк-
ти, наземні та підземні споруди, соціальну 
організацію території, пам’ятки культури, 
архітектури, історії та інші елементи тех-
ногенного середовища під час експлуата-
ції проектованого об’єкта відсутній.

Відходи виробництва і можливість їх 
повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захо-
ронення:

При виконанні будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації підприємства перед-
бачено утворення наступних видів відхо-
дів:

— тверді побутові відходи;
— тара пластикова, металева, поліети-

ленова зіпсована некондиційна;
— будівельні відходи (в т.ч. будівельне 

сміття, відходи демонтажу, відходи буді-
вельних матеріалів тощо);

— огарки електродів;
— осад від споруд очистки побутових 

вод;
— осад від споруд очищення зливових 

вод;
— залишки від очищення фільтр-сепа-

раторів.
Фактично утворені відходи передава-

тимуться спеціалізованим підприємствам 
відповідно до укладених договорів.

Щодо технічної альтернативи 2: 
Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля можливі на території 
ведення господарської діяльності по вул. 
Завокзальна, 13а та 15в м. Бориспіль.

Щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розглядається.

Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об'єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля»).

Планована діяльність з будівництва га-
зонаповнювальної станції належить до 
другої категорії видів планованої діяль-
ності та об'єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» 
ч.3 пункт 4.

Наявність підстав для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негатив-
ного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав).

Підстави для оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля.

Плановий обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з ОВД у відповідності ст. 
6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» №2059-VІІІ від 23 травня 2017 
року.

Зокрема, планується проводити дослі-
дження впливу на повітряне, водне, ге-
ологічне середовища та грунт, а також 
соціальне та техногенне середовища, 
рослинний і тваринний світ, клімат, пе-
редбачається виконання розрахунків роз-
сіювання шкідливих речовин на межі са-
нітарно-захисної зони, розрахунки ризиків 
та рівнів шуму і вібрації.

 
Процедура оцінки впливу на довкіл-

ля та можливості для участі в ній гро-
мадськості

Планована суб'єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 

впливу на довкілля — це процедура, що 
передбачає: 

— підготовку суб'єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля;

— проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

— аналіз уповноваженим органом зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб'єкт 
господарювання, а також інформації, от-
риманої від громадськості під час громад-
ського обговорення, іншої інформації;

— надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впливу 
на довкілля, що враховує результати ана-
лізу, передбаченого попереднім абзацом;

— врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про проваджен-
ня планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльно-
сті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження. 

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у цій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду упов-
новаженим органом поданого суб'єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

 Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть унікальний реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб'єк-
ту господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. 
Суб'єкт господарювання під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов'язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Рішення про провадження планова-
ної діяльності

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде Дозвіл на виконання бу-
дівельних робіт (вид рішення відповід-
но до частини першої статті 11 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»), що видає Державна архітектур-
но-будівельна інспекція України (орган, 
до повноважень якого належить при-
йняття такого рішення).

Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Департаменту екології та природних ре-
сурсів Київської обласної державної адмі-
ністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. 
Бассейна, 1/2а, тел.: (044) 279-01-58; 
факс (044) 234-96-15; е-mail: info@eko.
koda.gov.ua; eko.koda@ukr.net; контактна 
особа — Киреєва Вікторія Станіславівна. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРОЙЛХІМ»
Код ЄДРПОУ — 38418467 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку 
її впливу на довкілля.
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

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

6511144.
Трактор Т-16, гарний стан, 1995 р., ціна дого-

вірна. Тел.: 0 50 0427030.

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

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

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

Камінського вул., 1/4, 36/19/8, гарний стан, поруч 
школа, дит.садок, 486000 грн (еквівалентно 18000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія». 

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

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

2-к. КВАРТИРИ

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

4-к. КВАРТИРИ

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

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

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

БУДИНКИ

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

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

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

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

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

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНІЙ У МІШКАХ

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНІЙ У МІШКАХ

Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ Оголошення. Повідомляється Суський 

Олександр Якович про те, що 13.04.2018 
року о 14.00 відбудеться натурне обсте-

ження садового будинку №107 та зе-
мельної ділянки в садовому товаристві 
«Дніпро-86», що знаходиться в межах 

Процівської сільської ради Бориспільського 
району Київської області, з метою визна-
чення можливих варіантів їх поділу у на-

турі. Обстеження буде здійснено судовим 
експертом за заявою Суської Т.М.
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Коцюбинського вул., 80 кв.м, 2 поверхи, недо-
будова, 10 соток, 390000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

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

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

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

ЦЕНТР Р-Н, МАЄ ДВА ОКРЕМІ ВХОДИ, 210 ЦЕНТР Р-Н, МАЄ ДВА ОКРЕМІ ВХОДИ, 210 
КВ.М, 12 СОТОК, ГАРАЖ, ПОГРІБ, ГОСПБУДІВ-КВ.М, 12 СОТОК, ГАРАЖ, ПОГРІБ, ГОСПБУДІВ-
ЛІ. ТЕЛ.: 0 97 1776445, ТЕТЯНА, 0 96 2595739.ЛІ. ТЕЛ.: 0 97 1776445, ТЕТЯНА, 0 96 2595739.

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

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

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

Дударків с., 70 кв.м, 500 м від центру, газ, 
вода, асфальтований під’їзд, 46 соток. Тел.: 0 67 
2696836.

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

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

Продаю хату у с.Сошників, газ,вода,зруч-
ності всередині , 32 сотки, надвірні забудови. 
Тел.: 0 95 2000916.
Переяслав-Хмельницький

будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 
1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, цен-
тральна вода+свердловина, своя каналізація, 
12,8 соток, гараж, баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 66 
7747965, 0 63 6725655.

ПІВБУДИНКУ

Баришівка
1/2 будинку, законно оформлена, потребує 

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Автомобіліст». Тел.: 0 95 

5541354.
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

1388072, 0 97 5338097.

Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.

Багряного вул., 8 соток, під забудову, 540000 грн 
(еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Довженка вул., 10 соток, під забудову, асфальто-
ваний під’їзд, 162000 грн (еквівалентно 6000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

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

Козацька вул., 8 соток, документи, комуніка-
ції поруч, 216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). 
Тел.: 0 67 7314862, Олександр. 

Кооперативна вул., 8 соток, під забудову, ас-
фальтований під’їзд, 351000 грн (еквівалентно 
13000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Коцюбинського вул., 10 соток, під забудову, 
асфальтований під’їзд, 297000 грн (еквівалентно 
11000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Менделєєва 32 вул., 10 соток, під забудову, 

216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. Тер-
міново. Тел.: 0 63 2984822, 0 50 3478114.

Сім’ї Сосніних вул., 10 соток, під забудову, фасад 
30 м, 324000 грн (еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Шкіля вул., 7 соток, під забудову, 594000 грн 
(еквівалентно 22000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Щорса вул., 10 соток, під забудову, асфальтова-
ний під’їзд, 297000 грн (еквівалентно 11000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

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

Яновського вул., 10 соток, під забудову, асфаль-
тований під’їзд, 594000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

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

Артемівка с., 12 соток, під будівництво, прива-
тизована, держакт, вздовж центральної доро-
ги, комунікації поруч, власник, ціна договірна. 
Тел.: 0 98 4628062. 

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

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, 
держакт. Господар. Тел.: 0 67 9064255.

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

Куплю
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв. у господаря, допомога в оформленні 
документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

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

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

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

будинок у господаря, допомога в оформленні до-
кументів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія». 

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ
офісні та виробничі приміщення 

спортивна зала
(ремонт, різної площі)

за адресою: м. Березань, 
вул. Героїв Небесної Сотні, 27, 35

Тел.: (04576) 6-30-82, 063-876-15-70,
097-289-31-75, 066-862-39-37

Виробничій компанії 

ПОТРІБНІ
ЛАБОРАНТ (без д/р, з/п 7800 грн)

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ 
ЛІНІЇ (з/п від 9100 грн)

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
(з/п 9800 грн)

ВАНТАЖНИК (з/п 8800 грн)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (з/п 7500 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

4 денні зміни, 4 вихідні

м.Київ, вул.Бориспільське шосе, 41в 
(біля с. Проліски)

Тел.: (067) 620-56-21, (063) 367-70-76

Тел.: 067-209-55-51, Олексій
067-402-41-49, Олег

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

Г/р 8.30-16.30, офіційне працевлаштування 
Робота у с. Щасливе, Бориспільський р-н.

Для мешканців м. Київ від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт 

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

ТЕРМІНОВО! ПОТРІБЕН
ПОМІЧНИК

ОПЕРАТОРА 
(на виробництво)
Достойна заробітна плата

Офіційне оформлення, соцпакет

м. Бориспіль, вул. Запорізька
Тел.: 050-393-81-76

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

КУХАРЯ ХОЛОДНОГО ЦЕХУ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА РЕСТОРАНУ, 
д/р від 2 р.
ОФІЦІАНТА
ТЕХНІКІВ-ДОГЛЯДАЧІВ 
ПОКОЇВОК
МИЙНИКІВ ПОСУДУ 
ШВЕЙЦАРІВ
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ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано 
з комунікаціями або зі старим будинком, у госпо-
даря, розгляну пропозиції, посередникам не турбу-
вати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій.

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

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

0121246.
земельну ділянку у м. Бориспіль, у господаря, 

розгляну всі пропозиції, допомога в оформленні 
документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

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

Здам
Бориспіль

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

На виробництво гофроупаковки (картон, 
картонні коробки), с. Щасливе, потрібен ван-
тажник на склад (розвантаження-навантажен-
ня транспорту). Г/р з 8.30 до 16.30, офційне 
працевлаштування, від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт. Тел.: 
0 67 2095551, Олексій, 0 67 4024149, Олексій. 

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

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

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

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

На постійну роботу в продуктовий магазин по-
трібен продавець, зручний г/р, бажання працю-
вати, поряднісь, з/п 6000 грн. Тел.: 0 66 5452055.

На постійну роботу на ринок «Центральний» 
потрібні прибиральники, з/п без затримок. 
Тел.: (04595) 52012, 0 63 3557743, Людмила. 

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

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

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

На роботу потрібен водій на асенізаційну ма-
шину. Тел.: 0 63 9930575.

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

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

Оголошення та реклама

На СТО у с. Вороньків потрібні слюсар, механік, 
електрик. Заробітна плата договірна. Тел.: 0 68 
9588784, Сергій Володимирович.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ НАКЛЕЙОК НА ПРО-ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ НАКЛЕЙОК НА ПРО-
ДУКЦІЮ, ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ. ТЕЛ.: 0 99 ДУКЦІЮ, ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ. ТЕЛ.: 0 99 
4317433.4317433.

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

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

ВОДІЇ АВТОБУСІВ 
категорії «D»
Слюсарі з ремонту авто
Автоелектрики
Механік з постачання
Механік з ремонту авто
Столяр

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

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

пла підлога, кухня-студіо, 6000 грн разом з кому-
нальними. Тел.: 0 96 0121246.

Найму
Бориспіль

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

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

Міняю
Бориспіль

будинок у м. Березань, 2 поверхи, 130/80 кв.м, 
1 поверх — кухня, с/в, 1 кімната, 2 поверх — 3 
спальні кімнати, під чистову, 8 соток, на будинок у 
м. Бориспіль, новий, можливо на недобудову. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

Офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н Троєщина

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

будинок у центрі, меблі, вода, зручності на ву-
лиці, 3500 грн разом з комунальними. Тел.: 0 96 
0121246.

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

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

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

здаються в оренду офісні та виробничі примі-
щення (ремонт, різної площі), спортивна зала за 
адресою: м. Березань, вул. Героїв Небесної Сот-
ні, 27, 35. Тел.: (04576) 63082, 0 63 8761570, 0 97 
2893175, 0 66 8623937. 
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Провідному автопідприємству в м. Бориспіль 
потрібні водії автобусів категорії «D», механік 
з ремонту авто, механік з випуску автобусів, 
мийники автобусів, прибиральники автобусів, 
слюсарі з ремонту авто, різноробочі. Гідну та 
стабільну оплату гарантуємо. Тел.: 0 98 2151071, 
0 68 1049606, 0 67 9159031, 0 50 6872000.

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

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

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

СТОВ «Придніпровський край» (Яготинський 
р-н) на роботу потрібні водій автотранспортних 
засобів (категорії «С», «D», «E»), з/п від 12000 грн; 
тракторист-машиніст с/г виробництва (всі катего-
рії), з/п від 15000 грн; машиніст-кранівник (авто-
кранівник), з/п від 10000 грн. Офіційне працевлаш-
тування, високий рівень з/п. Тел.: 0 67 5133292, 0 
93 3716210, Маргарита. 

Терміново! В придорожнє кафе-їдальню «До-
машня кухня» (с. Іванків) потрібен помічник ку-
харя, офіціант, можливо без д/р, з/п від 200 грн/
зміна. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 2666906.

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

ТЕРМІНОВО! Потрібен помічник оператора (на 
виробництво), достойна заробітна плата, офіційне 
оформлення, соцпакет, м. Бориспіль, вул. Запо-
різька. Тел.: 0 50 3938176. 

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

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» запрошує на роботу (м. Бо-
риспіль) кухаря холодного цеху, кухаря-універса-
ла, адміністратора ресторану, д/р від 2 р., офіціан-
та, техніків-доглядачів, покоївок, мийників посуду, 
швейцарів. Тел.: 0 50 3521592. 

У заміську резиденцію KIDEV потрібен двір-
ник-садівник, г/р 5 днів, з 9.00 до 18.00; приби-
ральниця, г/р позмінний; посудомийниця, г/р 
позмінний. Щодо всіх питань звертатися за теле-
фоном: 0 95 5045781, Наталія (з 10.00 до 18.00). 

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

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Б/в металопрокат: арматура, труби, швеле-

ри, кутники, листи та ін. по ціні від 12 грн/1 кг, 
склад у м. Бориспіль. Тел.: 0 98 9342408.

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

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, шафа, тумба під телевізор, приліжко-

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

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Продам відеокамеру,фотоапарат,факс,рацію 

Тел.: 0 50 4111649.

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

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИКУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

ТЕРМІНОВО
на роботу потрібні 

АДМІНІСТРАТОР 
ПОВАР 
КУХОННИЙ 
ПРАЦІВНИК 
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕН 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ЗАВГОСП

з/п щоденно 
Тел.: 099-544-47-97, 

063-636-36-08

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

Тел.: 099-387-46-95

БАРМЕНАОФІЦІАНТА
досвід роботи від 1 року

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
ПОСУДОМИЙНИЦЮ у кафе

ШВЕЙЦАРАОХОРОНЦЯ
ПОКОЇВОК з досвідом робот

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 03.04.2018 року

1. РУЗТІ «Наш дім», двірник, 
з/п 3775 грн.

2. РУЗТІ «Наш дім», прибиральник 
службових приміщень, з/п 3775 грн.

3. Бориспільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, 
прибиральник службових приміщень, з/п 
3726 грн.

4. Бориспільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, 
секретар, з/п 3726 грн.

5. ФОП Горіна Т.В., продавець продо-
вольчих товарів, з/п 6000 грн.

6. ФОП Колеснік О.В., продавець продо-
вольчих товарів, з/п 3723 грн.

7. Київська міська дирекція публічного 
акціонерного товариства «УКРПОШТА», 
з/п 8000 грн.

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

9. ТОВ «Фенікс-Ф», бухгалтер, з/п 5000 грн.
10. ТОВ «Автобанн», бухгалтер, з/п 

14000 грн.
11. ТОВ «Автобанн», головний інже-

нер-будівельник по автомобільних доро-
гах, з/п 14000 грн.

12. ТОВ «Автобанн», інженер-кошторис-
ник, з/п 10000 грн.

13. ТОВ «Автобанн», майстер дільниці, 
з/п 10000 грн. 

14. ТОВ «Автобанн», дорожній робітник, 
з/п 8000 грн. 

15. ТОВ «Ізотех», електрик, 4500 грн. 
16. ТОВ «Ізотех», слюсар-ремонтник, 

5000 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАРЯ 
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

ДРУКАРЯ 
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

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

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

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИКИ
Ринок «Центральний»

З/п без затримок

Тел.: (04595) 5-20-12, 
063-355-77-43, Людмила 
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Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для ванної 
кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа книжкова, 
500 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695. 

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кролі, породи Сірий велетень, 6 самочок і 12 

самців, вагою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 0 67 
2321359.

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

Мінеральні води та напої ТМ «Караван», ви-
сока якість,без консервантів та штучних барв-
ників. Доступні ціни, опт та роздріб. Доставка. 
Тел.: 0 97 2879298. 

Пальто драпове, нове, 46-48 р.; гипюрова сукня 
яскраво синього кольору, 46-48 р., нова; покрива-
ло з подушками рожевого кольору на двоспальне 
ліжко, нове; светри жіночі, б/в, 100 грн; купальни-
ки, б/в, 100 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯА №387196, виданий на 
ім’я Криворотова Андрія Вікторовича Бориспіль-
ським райвідділом земельних ресурсів 01.07.2005 
р., вважати недійсним.

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

(098) 500-5-888www.pamyat-ritual.com
м. Бориспіль, вул. Польова, 121

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї, передвижний павільйон для утри-

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

9695941, Віталій.

РІЗНЕ

Бориспіль
Відеокамера «Панасонік-7», нова батарея, 1000 грн; 

гарний підсвічник на 9 свічок, 600 грн; буржуйка нер-
жавійка, 1600 грн. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268.

Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського ви-
робництва, ціна договірна; балія алюмінієва на 100 
л, відчизняного виробництва. Тел.: (4595) 69244.

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

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

Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 1,5х1 м, гнуте скло; 
1,5х1 м — пряме скло. Тел.: 0 67 2696836.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 3393634.
Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги 

серії «Литературные памятники» та видавництва 
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

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

ТОВ «Альт Енерго Експорт»

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ

ТОВ «Альт Енерго Експорт»

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

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

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

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

Сертифікована станція технічного 
обслуговування «Автопостач» 

(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

З/п при співбесіді, житло для немісцевих 
(кімната в гуртожитку) 

Тел.: 050-352-15-92, 050-357-43-86

НАЧАЛЬНИК СТО (вища освіта, д/р від 8 р.)

АВТОМАЛЯРА 
(помічника автомаляра, арматурника)

ЗВАРЮВАЛЬНИКА-
РИХТУВАЛЬНИКА
АВТОЕЛЕКТРИКА 
(проведення комп’ютерної діагностики) 

СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТОМОБІЛІВ 
(ходовик, моторист, шиномонтажник)

МАЙСТРА СТЕНДУ 
РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ

Здам в оренду столярний цех на хороших умо-

вах. Тел.: 0 97 1729421.

Пропоную роботу жінці з дитиною (допомога по 

господарству), хороші умови, надаю житло. Тел.: 

0 97 1729421.

ПРОШУ ВІДГУКНУТИСЬ СВІДКІВ, ЯКІ БА-ПРОШУ ВІДГУКНУТИСЬ СВІДКІВ, ЯКІ БА-

ЧИЛИ, ЯК 15 ГРУДНЯ 2017 Р. БЛИЗЬКО 13.00 ЧИЛИ, ЯК 15 ГРУДНЯ 2017 Р. БЛИЗЬКО 13.00 

ГОД. НА ТЕРИТОРІЇ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ГОД. НА ТЕРИТОРІЇ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ 

ПОРУЧ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМ ВОКЗАЛОМ У М. БО-ПОРУЧ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМ ВОКЗАЛОМ У М. БО-

РИСПІЛЬ АВТОМОБІЛЬ БЛАКИТНОГО КОЛЬО-РИСПІЛЬ АВТОМОБІЛЬ БЛАКИТНОГО КОЛЬО-

РУ, РУХАЮЧИСЬ ЗАДНІМ ХОДОМ, ДОПУСТИВ РУ, РУХАЮЧИСЬ ЗАДНІМ ХОДОМ, ДОПУСТИВ 

НАЇЗД НА ЖІНКУ. ПРОШУ НЕБАЙДУЖИХ ПО-НАЇЗД НА ЖІНКУ. ПРОШУ НЕБАЙДУЖИХ ПО-

ВІДОМИТИ ЗА ТЕЛ.: 0 99 1191713. ВІДОМИТИ ЗА ТЕЛ.: 0 99 1191713. 

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА

Обухів

Жінка, 50 років, познайомиться з чоловіком 

для створення сім’ї, без ш/з, з житлом. Тел.: 0 97 

4161050.

У заміську резиденцію KIDEV 
ПОТРІБЕН

ДВІРНИК-САДІВНИК, 
г/р 5 днів, з 9.00 до 18.00
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, г/р позмінний
ПОСУДОМИЙНИЦЯ, г/р позмінний

Щодо всіх питань звертатися за телефоном: 
095-50-45-781, Наталія (з 10.00 до 18.00) 
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У ці світлі і добрі дні прийміть найщиріші вітання з Пасхою Христовою. 
Миру нам усім! Доброго і світлого майбутнього нашій Україні!

Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, дорогі співвітчизники в Україні і світі!
Благодатна звістка про Воскресіння Господнє 

щовесни, уже скоро дві тисячі років, приходить до 
осель усіх християн.

В Україні ми споконвіку звемо Свято Пасхи  
Великоднем, бо це справді Великий День перемо-
ги життя над смертю, перемоги Добра над Злом, 
перемоги Надії, Віри і Любові над відчаєм, зневірою 
і ненавистю.

Сьогодні на нашу рідну українську землю при-
йшло Зло. Засліплений ворогом роду людського, 
агресор вдерся до України, плюндруючи, руй-

нуючи та грабуючи нашу Батьківщину. До тисяч 
українських родин він приніс велике горе втрати 
найрідніших людей.

У ці Великодні дні наші молитви — за них, наше 
співпереживання і глибоке співчуття — із ними! 
Нехай віра і молитва стануть нам усім розрадою в 
цей важкий час!

З Божою допомогою Україна переможе, як 
Добро завжди перемагає Зло, як майбуття 
неодмінно змінює минуле, як правда долає 
кривду.

Дорогі, рідні мої!
У ці світлі і добрі дні прийміть найщиріші вітання 

з Пасхою Христовою. Нехай Божа ласка буде над 
усіма нашими  добрими і справедливими справа-
ми. Нехай в усіх наших родинах панують злагода, 
добробут і щастя. Миру нам усім! Доброго і світло-
го майбутнього нашій Україні!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Юлія ТИМОШЕНКО

Прийміть найщиріші вітання 
з нагоди Дня народження!

Ви — лідер у виробничій галузі Бориспільщини й та-
лановитий  амбіційний керівник, сильна цілеспрямова-
на людина, Ви надихаєте і ведете за собою сотні людей. 
Завдяки активній громадській позиції, інтелектуально-
му потенціалу, принциповості й благочинній діяльності, 
яку не афішуєте, Ви маєте заслужений і беззаперечний 
авторитет серед  колег, депутатів, підлеглих та прогре-
сивної громади міста. 

Нам за честь працювати поряд з Вами, бути части-
ною Вашої великої дієвої команди й по-своєму при-
четними до процесу розбудови Борисполя та змін 
на краще. Ми поважаємо і цінуємо Вас за високий 
професіоналізм, щиру людяність, здатність стратегіч-
но мислити, завжди йти тільки вперед. 

Від імені кожного колективу, кожного працівника, 
бажаємо Вам подальших значних успіхів у роботі 
та житті. Нехай невичерпний оптимізм, віра, надія, 
натхнення допомагають Вам долати усі труднощі, до-
сягати достойних результатів на шляху до омріяних 
цілей. Нехай поряд з Вами завжди будуть однодумці 
та справжні друзі, а доля відкриває Вам нові пер-
спективи і можливості.

Щиро бажаємо, щоб Господь був щедрим до Вас 
на здоров’я, довголіття, радість та любов у всіх її 
проявах. Зі святом Вас!

З ПОВАГОЮ 
ТОВ «Редакція газети «Вісті. Інформація. Реклама»
ПрАТ «Бориспільський комбінат 
будівельних матеріалів»
ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ ст.»
ТОВ «Центр комплектації об’єктів будівництва»
ТОВ «БКСМ – плюс»

Від імені усіх виборців міського 
округу № 3 і від себе особисто 

вітаємо Вас з Днем народження!

У Вашій нелегкій щоденній праці виробнич-
ника, Ви, як депутат Бориспільської міської 
ради, знаходите час і у будні, і у вихідні для 
активної роботи на нашому окрузі, для спілку-
вання з виборцями.

Люди щиро вдячні Вам за небайдужість 
і вміння вислухати кожного, за готовність, 
коли потрібно, допомогти словом чи ділом. 
Завдяки вашій активності на виборчому 
окрузі зроблено багато: були акції з приби-
рання та окультурення території, садили 
дерева, встановлено дитячі та спортивні 
майданчики, обладнано тепловий пункт у 
багатоповерхівці тощо. 

Спасибі Вам, що Ви є для нас тим депутатом, 
який об’єднує, згуртовує, дає ідеї і допомагає 
їх втілити не задля піару, а через відповідаль-
ність перед людьми.

Від душі бажаємо Вам нових досягнень у 
професійному, політичному плані, нехай Вам  
усміхається доля в усіх починаннях, нехай дов-
гою і щасливою буде Ваша життєва дорога.

 Радості Вам у родині, добробуту та задово-
лення від життя і роботи!

З ПОВАГОЮ 
всі виборці Бориспільського 
округу № 3,  особисто: 
Леся Кравченко, Сергій Стоцький, 
Володимир Трещов, Микола Баласько, 
Ніна Ігнатенко, Тамара Іванова, 
Олена Бірюкова
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Шановний 
Ігоре Володимировичу!

Дорогий
Ігоре Володимировичу!

З ДНЕМ 
НАРОДЖЕННЯ!

8 КВІТНЯ

 ПОЗДОРОВЛЯЄМО З ВЕЛИКОДНЕМ
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Щиро вітаю вас з Великоднем!
Нехай це величне свято наповнить серце 

світлими почуттями надії і любові, дарує ща-
стя та добро. Бажаю вам радості, здоров’я, 

добробуту і благополуччя.
Христос Воскрес!

Шановні мешканці Борисполя 
та району!

З повагою сільський голова с. Гнідин 
Олександр ЛАЗАРЕНКО

Щиросердечно вітаю вас зі світлим та 
величним святом Христового Воскресіння. 
Хай світлоносні Пасхальні свята обдарують усіх вас міцним здо-

ров’ям, принесуть вашим родинам радість, благополуччя, щастя 
і добро! Хай у цей день здійсняться всі ваші мрії і бажання, усі 

добрі задуми і справи. Хай Боже благословення ніколи не поли-
шає вас і ваших рідних.

 Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Дорогі земляки! 
Шановні мешканці с. Іванків!

З повагою сільський голова с. Іванків 
Анатолій ТУР

Директор 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд

Олександр СИЧ 
д

Щиро вітаю вас зі святом Щиро вітаю вас зі святом 
Воскресіння Христового!Воскресіння Христового!

Великодній передзвін знову розбудить сонячне Великодній передзвін знову розбудить сонячне 
світання, розвіється пітьма тривог під синім куполом світання, розвіється пітьма тривог під синім куполом 

небес. І новий день ми зустрічаємо вітанням: небес. І новий день ми зустрічаємо вітанням: 
«Христос Воскрес!» — «Воістину Воскрес!»«Христос Воскрес!» — «Воістину Воскрес!»

Щастя вам, здоров’я, тепла і затишку у оселях, Щастя вам, здоров’я, тепла і затишку у оселях, 
миру в душі і в нашій рідній Україні. Нехай Божа миру в душі і в нашій рідній Україні. Нехай Божа 

любов і Боже благословення завжди будуть любов і Боже благословення завжди будуть 
разом із вами!разом із вами!

Дорогі бориспільці! 

Щиросердечно вітаємо  вас із світлим та ве-
личним святом Христового Воскресіння. Цей 

день гуртує всіх нас довкола вічних християн-
ських цінностей: доброти, терпимості, милосер-

дя та любові до ближнього. 
Бажаємо  вам і вашим родинам у ці весняні дні 

відчути повноту життя, щедроти української землі та 
родинне тепло. Миру вашим оселям і нашому спіль-
ному дому — Україні, здоров'я вашим родинам, а ді-
тям — великої світлої долі.  Нехай сила Воскресіння 
Господнього допоможе нам пережити всі негаразди, 

забути образи, зрозуміти просту істину: справжнє 
щастя — це дарувати щастя.   

Христос Воскрес! 
увати щастя.   

Воскрес! 
щастя — це дар

Христос В
ру
В

Дорогі земляки!

З повагою голова Бориспільської 
районної ради 
Владислав БАЙЧАС

З повагою голова Бориспільської 
районної державної адміністрації 

Олександр ТУРЕНКО 

Шановні бориспільці!
Від імені Бориспільської міської ради та її вико-

навчого комітету прийміть найщиріші вітання 
з нагоди свята — Воскресіння Христового. 

Це найбільше християнське свято завжди було 
особливим для українців, адже воно пронизане щи-
рою вірою у Господа та споконвічними унікальними 
традиціями нашого народу. Великдень — свято, що 
символізує найвищу силу життя, світла, правди, до-
бра та любові, дарує надію та впевненість у завтраш-
ньому дні, вселяє спокій у серцях, укріплює дух та 
живить душу. Воскресіння Господа нагадує нам, що 
з вірою ми можемо подолати усі негаразди, досягти 
найбажаніших цілей та найвищих вершин. 

З нагоди свята щиро зичу вам, дорога 
громадо, щоб віра у наше май-
бутнє, переможний дух надії і 
радості завжди був у ваших 
серцях. Нехай чудесне свято 
Великодня принесе щирість 
та злагоду у ваші родини, 
а Боже благословення буде 
запорукою миру на нашій 
українській землі! 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

З повагою Бориспільський міський голова 
Анатолій ФЕДОРЧУК
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Дорогі жителі та гості м. Бориспіль!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди найбільшого 
християнського свята — Воскресіння Христового!

Нехай ваша душа буде багата на добро, як святковий стіл, чиста, 
як Великодній рушник, і весела, як українські писанки. Хай малинові дзвони 

Великодня принесуть у вашу оселю радість, віру, надію і любов.

Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай це чудове свято принесе 
любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини!

Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, духовного відро-
дження нашої держави, здійснення найзаповітніших сподівань!

Христос Воскрес!

З найкращими побажаннями Віктор МОЛОДИЙ

Нехай у ці благословенні дні ваші душі сяють 
радістю, а ваші серця випромінюють добро 

і повняться любов’ю ближніх! Хай за Ве-
ликоднім столом рідні та близькі люди, 

зігріті Божою любов’ю й благодаттю, 
знову відчують себе єдиною роди-
ною. Хай у це світле свято воскрес-
нуть і відродяться ваші найсвітліші 

мрії і сподівання!
Христос Воскрес!

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Микола ГРОНА

Дорогі земляки!
Вітаю вас зі святом 

Христового Воскресіння!
Нехай

раді
і 

Хр Нам Великодні дзвони сповіщають про велике 
диво Воскресіння Христового. Це торжество до-
бра над силами пітьми, це торжество любові над 
тривогами, зневірою і болем. Любов Господня 
нас оберігає, дає нам сили і наснаги, щоб робити 
кращим світ навколо. 
Добра, тепла вам, радості кохання! Нехай 
під мирним небом розквітає Україна!

Щасливих Великодніх свят!

Щиро вітаю громаду Борисполя 
зі світлим святом Великодня!

велике 
тво до-
оовіві ннадд 
подня 

робити 

Директор ТОВ «Бориспіль Промінвест» 
Світлана ТАНЦЮРА

Шановні земляки, прийміть щирі 
вітання зі світлим святом Великодня! 

В цей недільний день хочеться поба-

Бажаю, щоб усі жалі іБажаю, щоб усі жалі і
образи пішли геть, образи пішли геть, 
а залишилися тільки а залишилися тільки 
любов і щастя.любов і щастя.

четься поба-четься поба-

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Рустам ХАМРАКУЛОВ
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Шановні жителі Борисполя, 
дорогі земляки!

Щиро вітаю усіх вас із світлих святом — 

Українську землю. Нехай Великдень і весняне онов-
лення природи сприятимуть зміцненню наших 

чистому місті, яке розвивається й славить-

Бориспільського міського голови

Микола КОРНІЙЧУК

Шановні жителі Борисполя, 
дорогі земляки!

таю усіх вас із світлих святом —таю усіх вас із світлих святом —

землю. Нехай Великдень і весняне онов-землю. Нехай Великдень і весняне онов-
природи сприятимуть зміцненню наших природи сприятимуть зміцненню наших 

стому місті, яке розвивається й славить-иистс ому місті, яке розвивається й славить-

Бориспільського міського голови

Микола КОРНІЙЧУК

дор
Щиро вітЩиро віт

УкраїнськуУкраїнську
лення плення п

ччичи

Вітаємо

Сердечно вітаю вас з найвеличнішим свя-
том людства — світлою Пасхою, яке нагадує 

нам про істинну мету земного життя!
Нехай сяйво Господнього Воскресіння наповнює 

радістю і добром кожен ваш день, допомагає до-
лати всі труднощі та життєві випробування, стане 

джерелом невичерпної енергії, творчої наснаги 
на довгі, щасливі роки.
Божого вам благословення, великих свят 

і щедрої долі! Христос Воскрес!

Сердечн
том людст

нам про
Нехай сяйв

радістю і до
лати всі труд

джерелом
на дов
Божог

і 

З повагою голова правління 
ПрАТ «Агробудмеханізація», депутат 

Бориспільської міської ради 
 Володимир ШАЛІМОВ

Дорогі земляки! Шановні мешканці нашого міста!

З найкращими побажаннями голова 
правління ПрАТ «БКБМ», 
депутат Бориспільської міської ради    
Ігор ШАЛІМОВ

і нашого міста!

а

ди  

Прийміть найщиріші вітання 
зі світлим Христовим Воскресінням, 

зі святом Пасхи!
Нехай цей Великий день дарує вам щастя, 

спокій та віру в кращий завтрашній день! 
Бажаю всім здоров’я міцного, добро-

буту й успіхів у добрих ділах! Любові, 
радості, миру й злагоди на довгі літа.

Зі святом вас! Христос Воскрес!

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Євгеній ГРОНА

В це чудове свято хочу побажати йти по 
життю з доброю мрією, високими праг-

неннями, щирою надією, міцною вірою і 
великою любов’ю. Нехай ніжний аромат 

здобних пасок, яскраві фарби крашанок, 
дзвінкий сміх і світлі посмішки близь-
ких наповнять цей день справжнім 

дивом і прекрасним настроєм.

Шановні жителі міста Борисполя, 
сердечно вітаю вас з Великоднем!

Шановні земляки!
Від щирого серця вітаю вас зі світлим 

святом Воскресіння Господнього! 

світлими почуттями надії і любові, а дзвони 

хлопців, які мужньо оберігають наш 
мир та спокій на Сході країни. 

З Великоднем! Христос Воскрес! 

Від щирогоВід щирого
святом святом 

світлиммии ппоосвітлими по

хлопцівхлопців
мир мир 

З ВЗ В

Сергій МІЩЕНКО

Дорогі співвітчизники, від щирого 
серця вітаю вас із радісним 

і світлим святом Великодня!

Бажаю вам щастя і радості, віри і 
благополуччя!

Нехай чудесне свято Великодня принесе любов та 
світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини!
Нехай Боже благословення буде запорукою 
миру на нашій землі, духовного відроджен-
ня нашої держави, здійснення найзаповіт-
ніших сподівань! Христос Воскрес!

щ р
ним 

одня!

ри і 

бов та 
ємини!
кою 
н-
т-

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Сергій ПАСЬКО

Щиро вітаю вас, шановні містяни та 
мешканці Бориспільщини, з Великоднем!

Христос Воскрес!Христос Воскрес!

кожного громадянина і розвиток держави.кожного громадянина і розвиток держави.

близьких та бути милосердними до незнайомих людей.
Зичу усім вам добробуту, сімейного затишку, чистих Зичу усім вам добробуту, сімейного затишку, чистих 
помислів та щирих почуттів.помислів та щирих почуттів.

тяни та 
икоднем!

..

Депутат Київської обласної ради, 
голова фракції Опозиційного блоку

Валерій КСЬОНЗЕНКО
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ЯК ЕКОНОМИТИ: 
ОБИРАЙ ЯКІСНЕ І БЕЗПЕЧНЕ

 Підбірка сторінки не містить реклами. Це особистий 
досвід, спостереження та висновки автора, які можуть 
бути корисними для читачів. «Споживач» з’являтиметься 
на сторінках «Вістей» у міру наповнення теми, не обмежу-
ватиметься нинішньою тематикою. «Вісті» пропонують до-
лучитися до обговорення усім бажаючим. Приймаються за-
питання читачів, цікавий досвід і спостереження кожного, 
плюси та мінуси у роботі підприємств регіону, які обслуго-
вують споживачів. Давайте разом спробуємо зробити наш 
споживацький кошик якісним, безпечним і вигідним.

Інна КРИНИЧНА

Якщо знаєш смак справжнього 
домашнього молока та продук-
ції з нього, до купівлі молокопро-
дуктів ставишся особливо прискі-
пливо. У магазинах мені не вда-
лося знайти сметану, яка б у бор-
щі не згорталася грудочками. Це 
значить, що до неї додавали за-
гущувач. Надійного продавця на 
базарі також не завжди визначиш 
з першого разу. 

Серед молочної продукції най-
складніше вибрати сметану, з якої 
можна збити вершковий крем, не 
використовуючи додаткових за-
гущувачів. Не всяку сметану вда-
ється збити у піну. Але мені по-
щастило знайти виробника, яко-
му можу довіряти. Його про-
дукцію не побачиш на полицях 

супермаркетів. У Борисполі знаю 
тільки три фірмових кіоски цього 
підприємства — Переяславсько-
го молочного заводу. У них і сме-
тана така, як і має  бути, і з моло-
ка, якщо поставити його скиса-
ти, виходить справжній кисляк. 
А переяславські вершки чудово 
збиваються у крем. Масло має 
справжній смак, без присмаку. 
До речі, переяславське молоко 
— найдешевше. (Зверніть увагу: 
за літр, а не за 900 г, як фасують 
багато нинішніх виробників).

Підприємство реклами не по-
требує. Бориспільці його продук-
цію оцінили. Молоко, сметану та 
вершки розбирають інтенсивно, 
а перед великими святами їх не-
має вже зранку.

Чим більше зростають ціни, 
тим більше зусиль доклада-
ють маркетологи, щоб зроби-
ти це зростання менш поміт-
ним. І роблять це віртуозно.

Крупи. Так, наприклад, на 
прилавках із крупами поруч із 
кілограмовими пачками з’яви-
лися схожі, але вагою 800 чи 
900 г. Звичайно, коштує така 
пачка менше, але у підсумку 
ви заплатите дорожче. Більше 
доведеться заплатити і коли ку-
пуєте крупи у півкілограмових 
чи у 400-грамових пачках. Але 
там ви робите вибір свідомо, 
бо половину із кілограмом не 
сплутаєш.

Олія. Літрові пляшки, вагою 
920 г, зустрічаються усе рідше. 
Зате який привабливий вигляд 
має слово «акція»! І не кожен 
зверне увагу, що там йдеться 
про 0,87 л чи ще менше…

Майонез. Стандартні 200-гра-
мові  пачки одного із затре-
буваних виробників майоне-
зу усе частіше поступають-
ся місцем упаковкам по 170, 
150 г. Вони дешевші. Та чи вигід-
ніші? Хочеться наглядно пока-
зати розрахунки для цього ви-
ду продукції, які ґрунтуються на 
реальних цінах. 

Якщо пачка майонезу вагою 
150 г коштує 8,5 грн, то 200 г по-
тягне на більше, ніж 11 грн 30 коп. 
У той же час 200-грамову пач-
ку можна придбати за ціною від 
10,30 до 11 грн. А до цього додай-
те ситуацію, коли звичної кілько-
сті пачок з меншою вагою не ви-
стачає на заплановані страви…

Кондитерка. Не відстають у 
подібних хитрощах і виробни-
ки кондитерських виробів. Уже 
практично неможливо знай-
ти шоколадку вагою 100 г. Вага 
плитки оспустилася до 90 г, а ча-
сом і до 85 г.

Ціна за 100 г. У супермарке-
тах, щоб не шокувати цінниками, 
пишуть вартість не кілограма, а 
100 г продукції. А деякі з бори-
спільських магазинчиків, які тор-
гують пивом, пішли ще далі. У них 
вартість смаколиків до пива пода-
ється за 50 г продукції. 

У підсумку. У перерахованій 
маркетинговий політиці немає по-
рушень. Просто підприємці вдало 
користуються нашою неуважні-
стю та усталеними звичками. І по-
рада у цій ситуації єдина: потріб-
но не лише читати етикетки, але й 
звертати увагу на вагу чи об’єм то-
вару, які вказані на етикетках і цін-
никах. Щоб вибір був свідомим.

• Дивіться на  нижні поли-
ці. Там, зазвичай, стоять недо-
рогі якісні товари не таких роз-
кручених марок, як на полиці, 
яка на рівні очей. Таку полицю 
ще називають золотою. І «золо-
то», яке платить постачальник 
за розміщення продуктів на цій 
полиці, вже входить до ціни.

• Шукайте в маркеті його 
власні торгові марки. Вели-
ка складова ціни — це витра-
ти виробника на маркетинг і 
на те, щоб цей товар продавав-
ся у супермаркеті. А на власні 
торговельні марки супермар-
кет додаткових націнок не ста-
вить. Тож цей товар дешев-
ший. Якість теж буде високою, 
бо маркету не вигідно самому 
псувати свою репутацію.

• Складайте список. Як-
що перед походом у магазин 
скласти список того, що потріб-
но купити, і не відволікатися на 
інші товари, можна утримати 
себе в рамках бюджету. 

• Контролюйте час! Ви за-
мислювалися, чому в торгових 
залах супермаркетів відсутні 
вікна? Якщо навіть вони є, їх за-
кривають, щоб денне світло не 
потрапляло у магазин. Причи-
на та сама, що і в казино.

Покупець має забувати про 
час і цілковито занурюватися 
у процес здійснення покупок. 
А коли людину нічого не від-
волікає, вона зосереджуєть-
ся на бажаннях, і може ходити 
між стелажами довго і купити 
більше.

• Не ходіть до супермарке-
ту  голодними. Ризикуєте ку-
пити багато зайвого. Особли-
во якщо у магазині є свіжа ви-
пічка — запах збуджує апетит 
і бажання купити більше, щоб 
втамувати голод і заспокоїтися.

• Слідкуйте за терміном 
придатності. Особливо це сто-
сується молочних продуктів. 
До речі, часто супермаркети 
ставлять у перший ряд пляш-
ки йогурту, термін придатно-
сті якого ось-ось закінчиться. 
А більш свіжа партія ховається 
в глибині вітрини.

• Купуйте на вагу. Модна в 
Європі ідея нульових відходів 
поки мало популярна у нас. 
Ми теж можемо купити бо-
рошно або макарони на вагу 
і забрати їх додому в своєму 
пакеті багаторазового викори-
стання. Покупка товарів на ва-
гу не тільки екологічніша, але 
й економніша. 

• Беріть із собою  гроші ли-
ше на заплановані покупки. 
Перед походом у супермаркет 
прикиньте приблизну суму гро-
шей, яку вам потрібно. Так мен-
ше шансів спокуситися на той 
продукт, який ви не планува-
ли купити.

• Платіть готівкою. Як пока-
зують дослідження споживчої 
поведінки, оплата банківською 
карткою збільшує витрати на 
20, 30 або навіть більше відсо-
тків (залежно від конкретно-
го товару). За місяць виходить 
кругленька сума.

ВАРТО ЗНАТИ
 ПЕРЕВІРЕНО ОСОБИСТО

Потрапити на акційні знижки за-
манливо. Особливо актуально це 
сьогодні, коли виживати стає склад-
ніше. Акційні знижки можна вико-
ристовувати цілеспрямовано. Це 
стосується і продовольчих, і непро-
довольчих товарів. 

Для цього не потрібно щодня за-
глядати до кожного магазину. До-
статньо знати, як часто змінюються 
акції у тому чи іншому торговельно-
му закладі. Якщо говорити про бори-
спільські магазини, то, наприклад, у 
«Сільпо», АТБ, «Біллі» акції змінюють-

ся щотижня. У «ЕКО» вони тривають 
по два тижні, а деякі акційні товари 
продаються і довше, до розпрода-
жу. Акції у «Новій лінії» тривають від 
кількох тижнів до місяця, а у «Космо» 
змінюються щомісяця. І якщо цей мі-
сяць у «Космо» засіб по догляду за 
кухнею був у акції, то наступні два мі-
сяці на нього навряд чи будуть зниж-
ки. Зате той самий товар за знижени-
ми цінами можна придбати, напри-
клад, у Watsons чи  PROSTOR, або су-
пермаркетах. А знижки бувають до 
35% і більше.

Бігати і шукати потрібний товар не 
обов’язково. Якщо вам не вкинули у 
поштову скриньку чи не тицьнули в 
руки акційний буклет, не надіслали 
СМС, то можете через Інтернет зай-
ти на сайт кожного з магазинів, і ко-
трийсь із них точно запропонує те, 
що вам необхідно. 

Таким способом користуюся 
не перший рік. Давно не купую за 
повну ціну улюблені креми, шам-
пуні, засоби для миття посуду та 
чищення, тощо. Не пропускаю мож-
ливості затаритися дешевшими про-
довольчими товарами. Головне — не 
зірватися і не накупити непотрібного 
за вигідними цінами.

и у 
и в 
ли 

й-

ж-
ро-
не 
го 

ПІДВОДНІ КАМЕНІ ЦІННИКІВМОЛОЧКА, ЯКІЙ ДОВІРЯЮ

ЕКОНОМИМО З АКЦІЯМИ
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До свята

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
 РІЧНИЙ ЦИКЛ

ВЕЛИКДЕНЬ ЗА ЗВИЧАЯМИ
 На Великдень усі мають веселитися, бо хто сумуватиме 

в цей день — сумуватиме і весь рік. Є традиція христосати-
ся, вітатися: «Христос Воскрес!» і у відповідь чути: «Воістину 
Воскрес!» — це як ознака поваги до Господа і ближнього.

Для українців Великдень — основне річне свято. Воно пов’язане не 
тільки з Воскресінням Бога, а і з воскресінням природи після зими. Традиції 
Великого дня також пов'язані із великим рівноденням 21—22 березня.

• До Великодня, вважалося, має 
бути новий одяг та щось нове в 
хаті для того, щоб протягом ро-
ку у нас усе було нове і множило-
ся. Люди готувалися до свята, щоб 
гарно почуватися і мати гарний 
вигляд, бо весна йде.

• Оселі незадовго до свята ре-
тельно прибирали: мили вікна, 
білили стіни, мазали підлогу. Так 
було колись. Тепер господині ро-
блять генеральне прибирання, 
викидають старе, щоб оновити 
помешкання.

• Великодня служба Божа три-
ває всю ніч. Її найурочистіший мо-
мент настає опівночі, коли свяще-
ник сповіщає: «Христос воскрес!», 
а всі присутні відповідають: «Во-
істину воскрес!».

• Після служби процесія три-
чі обходить навколо церкви — 
хресний хід, а потім починаєть-
ся освячення обрядових пасхаль-
них страв.

• До церкви традиційно несуть 
паски, крашанки, ковбаси, сало, 
хрін, сіль, масло, сир та інші стра-
ви. Господині збирають їх у коши-
ки, прикрашені вишитими руш-
никами, барвінком і свічками. 
Обов’язково клали в кошик ніж, 
бо різати паску слід освяченим 
ножем. Тим ножем згодом роби-
ли відшіптування та використову-
вали у ворожіннях. Після церков-
ної служби розходяться по домів-
ках і починають «розговлятися».

• Якщо у людей немає церкви 
у селі чи ніяк посвятити паску з 
різних причин, то віруючі люди 
вважають,  що як тільки на Ве-
ликдень починає сходити сон-
це, слід винести паску на ву-
лицю — і сонце благословить 
цей хліб, тому що в цей час Бо-
жа благодать розлита по всьо-
му світові. Є таке вірування, що 
на Великдень сонце піднімаєть-
ся, грає над горизонтом і радіє з 
усім світом. У цей Великий день 
слід звертатися до небесних сил 
з найщирішими проханнями, і 
вони будуть почуті.

• Розговляються, насамперед, 
освяченим яйцем, попередньо 
згулявши у битка. Окрім паски та 
крашанок і писанок, серед освя-
ченого їдять смаженину, ковба-
си, рибу, сир, часник, полин, хрін, 
сіль та вино, баранчик — символ 
Ісуса Христа, ягнятка Божого. Лю-
ди вірили, що покладений у ко-
шичок баранчик гарантуватиме 
прихильність сил природи і обе-
рігатиме від стихійного лиха.

• Після розговіння на Велик-
день молодь ішла під церкву чи 
на галявину, площу, де розпочи-
налися великодні забави у супро-
воді народних пісень — веснянок 
та гаївок. Раніше молодечі вели-
кодні забави були початком вули-
ці, що розпочиналася великоднім 
тижнем і тривала аж до пізньої 
осені: хлопці та дівчата збирали-
ся, спілкувалися, співали, знайо-
милися, влаштовували розваги.

Незмінні традиції

Важливо! Віруючі хри-
стияни Великдень свят-
кують у родинному колі, 

ходять чи їздять у гості до роди-
чів, спілкуються за багатим сто-
лом, що слугує для єдності родин 
і робить установку на мир та до-
бробут, мовляв, щоб жити довго 
та триматися вкупі. Тому за свят-
ковим сніданком споконвіків зби-
ралася уся сім’я, щоби триматися 
разом і наступного року. У цей час 
свати ходили один до одного. Мо-
лодята відвідували  батьків, а діти 
— діда і бабу, хрещених, сусідів 

і обмінювалися крашанками. Усі 
забували образи і христосалися.

Уявлення, що предки присутні 
за великоднім столом, існує й сьо-
годні. Хоча церква виступає про-
ти того, щоб у перший великодній 
день іти на цвинтар, але в Украї-
ні й сьогодні зберігається звичай, 
коли після того, як розговілися, не-
суть паски та яйця на кладовище і 
христосуються з померлими. Пе-
ред цим на кладовищах прибира-
ли після зими, а хто не зробив цьо-
го, тих засуджували, мовляв, немає 
поваги до предків.

!

Крашанки: червоні — 
то найсильніші

Яйця фарбують у всіх європей-
ських країнах, зокрема, Франції, 
Італії, Іспанії. Є відомості, що цей 
звичай прийшов до нас від євреїв. 
Така традиція була і в древніх єгип-
тян, за міфологією яких також вва-
жалося, що світ постав з яйця.

В Україні писанки раніше розпи-
сували для старших людей одно-
го кольору, зокрема темного, а для 
дітей були яскравіші цікаві мальо-
ванки. Обов’язково була писанка, 
яку дівчина мала подарувати своє-
му хлопцю. Були й такі, які писали-
ся, щоб освятити їх та потім зберіга-
ти упродовж усього року на покуті. 
Писанки, на яких було зображено 
сонце, призначалися для Бога. За-
галом писанки готувалися для кож-
ного члена родини.

Найчастіше використовував-
ся червоний колір, якого досягали 
за допомогою відвару з цибулин-
ня, жовтий — з відвару кори дикої 
яблуні, брунатний — з відвару ши-
шок вільхи тощо. У легендах ідеться 
про те, що писанки червоного кольо-
ру були найсильніші, їм завжди на-
давали перевагу. За повір’ями, чер-
воний колір нагадує кров Спасителя.

Писанки: новий 
символізм

У різні часи по-різному розпи-
сували великодні яйця. Сакраль-
ний символізм візерунка  зберігся 
в Західних регіонах України. З ча-

сом символіка і посил дещо зміню-
ються, кожен майстер чи господи-
ня вкладає базові людські цінності 
по-своєму. 

• Після розговіння, зі святкового 
столу крихти паски та шкаралупки 
з крашанок не викидали, а віддава-
ли курям, голубам чи висипали під 
деревами в саду або кидали у річку.

• В українців була заборона будь-
що свячене викидати, а краще за-
копувати, вважалося, що там буде 
родити нива, не буде бур’янів. На-
віть кісткам приписувалося магіч-
не значення. Це, певно, йде від то-
го, що українці ніколи не розкошу-
вали, тому економили.

Поливальний 
понеділок 

В окремих регіонах України був 
і залишається дивний обряд — в 
понеділок після Пасхи полива-
ти водою один одного. Це означа-
ло очищення, люстрацію. Це дуже 
жорстка забава була поширена се-
ред молоді, яка чутлива до екстре-
мальних способів повеселитися. 
Зараз забава відроджується. У по-
неділок вранці хлопці обходили всі 
садиби в селі і дівчат обливали во-
дою, щоб оцінити реакцію та фігуру 
у мокрому одязі. А вже у вівторок 
дівчата обливали хлопців відповід-
ним чином і з тією ж метою. Це мо-
лодіжний субстрат, який яскраво 
проглядається у весняних звичаях 
та обрядах. Бо весна, відродження, 
молодість, юність  — цей комплекс 
шанується з прадавніх часів.

У ЦЕРКВАХ 
ПОРУШЕНА 
ПРОТИПОЖЕЖНА 
БЕЗПЕКА

Тетяна ХОДЧЕНКО

У п’ятницю, 30 березня, у  
Бориспільській міській раді 
відбулося засідання комісії з 
питань техногенно-екологіч-
ної  безпеки та надзвичайних 
ситуацій. Підсумовували пе-
ревірки будівель церков та 
храмів щодо протипожежно-
го стану.  Настоятелям вру-
чено акти перевірки та при-
писи на усунення порушень 
вимог законодавства у сфе-
рах пожежної та техногенної 
безпеки.

«На жаль, не усі церкви го-
тові прийняти вірян на Ве-
ликодню службу, адже не 
дотримуються вимог низки 
правил протипожежної  без-
пеки,» — говорить Микола 
Корнійчук, перший заступ-
ник міського голови.

 Наголошувалося, що у  ре-
зультаті проведених переві-
рок було вставлено, що біль-
шість  заходів протипожеж-
ного  захисту, які мали б бу-
ти облаштовані від самого 
початку зведення  будівель 
церков та храмів, впродовж 
тривалого часу так і лиша-
ються не виконаними. А са-
ме: не обладнані автоматич-
ною пожежною сигналіза-
цією Храм Бориса і Гліба на 
вул. Покровській, незалежна 
релігійна громада християн 
віри євангельської «Надія» 
на вул. Банківська, 1а, Свя-
то-Миколаївський храм на 
вул. Київський Шлях, 33/1, 
Римо-католицька церква 
«Преображення Господньо-
го» на вул. Бежівка, 15.

Також підкреслювалося 
на нараді, що дерев’яні кон-
струкції покрівель усіх буді-
вель культових закладів не 
оброблені вогнезахисною 
речовиною; електричні ме-
режі культових закладів не 
перевірені на опір ізоляції із 
складанням актів;  не облад-
нані пристроями захисту від 
прямих попадань блискавки 
та вторинних її проявів будів-
лі церков на вул. Сергія Ка-
мінського, 35 та Святих Апо-
столів Петра і Павла на вул. 
Робоча, 44; відсутні або не-
достатня кількість первин-
них засобів пожежогасіння в 
закладах: Храм Святих Воло-
димира та Ольги Української 
греко-католицької церкви на 
вул. Головатого, 71, каплич-
ка на вул. Котляревського, 1.

У міській раді просять лю-
дей бути обережними та 
уважними під час викори-
стання свічок на Великдень.  
Поліція в свою чергу обіцяє 
у святкові дні посилити па-
трулювання та контроль за 
порядком у Борисполі.За матеріалами інтернет-видань підготувала Ольга ІВАНОВА

• Церква вважає, що головне для християнина у Великодній період 
— це щира молитва, переосмислення своїх дій і життя, наповнення свого 
єства любов’ю до себе та ближніх.

ГОЛОВНЕ — МОЛИТВА
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ОВНИ.  Непростий тиж-
день. Можливі зміни у 
планах через фінансові 

проблеми. Сім разів подумайте, 
перш ніж ображатися, критикува-
ти, розпочинати  конфлікт.

ТЕЛЬЦІ. Імовірні ціка-
ві перспективи у діловій 
сфері, успіх у справах, за-

охочення начальства і навіть ма-
теріальний прибуток. Але й робо-
ти побільшає.

БЛИЗНЯТА. Поліпшить-
ся настрій, з'являться 
нові далекоглядні пла-

ни. Можливі підвищення на поса-
ді, поява нових обов'язків та діло-
ві поїздки. 

РАКИ. Життя, схоже, на-
лагоджується. Голов-
не — вибрати правиль-

ну стратегію і тактику, налагодити 
зв'язки з потрібними людьми. Ме-
тушливі вихідні.

ЛЕВИ. Ловіть кожен 
сприятливий момент і не 
бійтесь труднощів. Якщо 

будете одночасно ввічливі та на-
полегливі, саме це стане вашим 
ключем до успіху. 

ДІВИ. Сприятливий пе-
ріод для продуктивної 
роботи та серйозних 

роздумів. У вас усе вийде, ви лег-
ко впораєтеся з усіма дрібними 
клопотами.

ТЕРЕЗИ. Вдалий час, 
щоб подумати про мину-
ле і подбати про майбут-

нє. Рідні та близькі потребувати-
муть вашої допомоги, будьте до 
них уважнішими. 

СКОРПІОНИ. На вас 
чекає чимало важливих 
справ та різних подій, 

здебільшого, приємних. Близькі 
люди підкажуть просте вирішен-
ня якоїсь проблеми. 

СТРІЛЬЦІ. Якщо не ба-
жаєте скандалу, тримай-
теся подалі від емоцій-

но неврівноважених людей. Вас 
підтримають друзі та колеги на 
роботі.

КОЗОРОГИ. Не час 
братися за щось нове. 
Від спільних злагодже-

них дій буде залежати кінцевий 
результат і фінансова винагоро-
да. У вихідні не сидіть удома.

ВОДОЛІЇ. Не виключе-
ні якісь труднощі, відмо-
ви, непорозуміння. Од-

нак встигнете зробити багато чо-
го, хоча й не все з того, що було 
раніше заплановано. 

РИБИ. Дозвольте собі 
зараз не думати про гро-
ші. Вдалий час для нала-

годження втрачених зв'язків. Не 
забувайте про друзів і рідних лю-
дей, які нині далеко. 

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 9 — 15 КВІТНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ
ОПЕРАТОРИ-
ПІСТОЛЕТЧИКИ

Тел.: (067) 659-73-93, Роман.

Необхідні працівники для роботи
на газово-бензиновій АЗС

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

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

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

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33


