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Пасажирів рейсових автобусних 
маршрутів, що забезпечують регу-
лярне сполучення із Києвом та між 
селами і районними центрами у ме-
жах Київської області, просто поста-
вили перед фактом. Підвищення та-
рифів мотивують змінами до Бю-

джетного кодексу: збільшилася заро-
бітна плата, відповідно збільшилися 
податки та зросла сума єдиного соці-
ального внеску. Коментуючи цю си-
туацію на плановій нараді, яка відбу-
лася у вівторок, 10 січня, Бориспіль-
ський міський голова Анатолій Фе-
дорчук зазначив, що і бориспільські 
перевізники також поставили вимо-

гу підвищити тариф на проїзд у місь-
кому транспорті, погрожуючи страй-
ком. Вони ще наприкінці минулого 
року зверталися до міської влади з 
проханням збільшити вартість проїз-
ду. Але їм підвищення тарифу не по-
годили. 

Продовження на стор. 2

Із 10 січня 2017 року перевізники, які здійснюють перевезення і ліцензуються через 
Київську обласну державну адміністрацію, підняли тарифи. Так, вартість проїзду із центра 
Борисполя до метро «Харківська» коштує 18 грн, до метро «Лівобережна» — 23 грн. А 
якщо їхати до «Лівобережної» із вулиці Каховської, доведеться викласти всі 25 грн. Такий 
різдвяний подарунок мав відголос і в Борисполі.

Техніка є, а чистити нікому
Незважаючи на те, що Бориспіль суттєво поповнив технічний 

парк, у тому числі є нова потужна техніка, щоб розчищати до-
роги від снігу, оперативно цю роботу виконувати не вдається. 
Адже не вистачає трактористів, не вистачає людей, які працю-
вали б у другу зміну. Так, наприклад, на новому екскаваторі, на 
грейдері і на автокрані працює одна людина. Він же не може од-
ночасно керувати трьома транспортними засобами. Основною 
причиною нестачі фахівців є мала заробітна плата. 

Ліхтарі світитимуть через два
Бориспіль постійно розвиває систему вуличного освітлен-

ня. І на цей рік виготовлено проектно-кошторисну документа-
цію, пройдено експертизи, отримано всі дозвільні документи на 
продовження робіт по вуличному освітленню. Але Національ-
на комісія з регулювання енергетичних послуг в середині груд-
ня минулого року відмінила постанову про знижки на електрое-
нергію для потреб зовнішнього освітлення. Якщо торік на 1 січ-
ня вартість кіловата на освітлення складала 56 копійок, то сьо-
годні кіловат коштує 2 грн 14 коп. Вартість збільшилася у 4 рази. 

Роботи з освітлення вулиць продовжуватимуться. Систему 
освітлення планується переводити на ручне управління, щоб 
можна було вночі відключати частину ліхтарів. Залишатиметься 
світити кожен третій. Це додаткові затрати на обладнання, але 
вони дозволять економити електроенергію.Також з метою еко-
номії продовжуватиметься заміна ліхтарів на світлодіодні. Бо-
риспіль освітлюватиметься і надалі.

Борги зростають
«Бориспільтепломережа» з початку опалювального сезону 

спожила газу на 46, 2 млн грн. Проплачено на сьогодні 19 млн 
грн. У той же час, не виконує свої зобов’язання і держава. Ні 
пільги, ні субсидії, які вона заборгувала нашим підприємствам, 
не зараховані. А борг цей тільки перед тепломережею складає 
більше 10 мільйонів грн. Прикро, що через популістську політи-
ку держави, яка, з одного боку, закликає оформляти субсидії, а 
з іншого — не поспішає їх відшкодовувати, страждають праців-
ники, які надають комунальні послуги. Адже не вистачає коштів 
їм на зарплату.
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Початок на стор. 1

Як повідомила «Вістям» пред-
ставник підприємців-перевізни-
ків Юлія Пєшая, подаючи докумен-
ти, які обґрунтовують збільшен-
ня вартості пасажирських переве-
зень по місту, вони враховували 
зміни мінімальної заробітної плати, 
зростання податків, збільшення ак-
цизу на пальне. За їхніми розрахун-
ками вартість проїзду мала склада-
ти 5 грн 32 коп. Але від міської вла-
ди вони отримали офіційного листа 
із відмовою. Проте, ще у вівторок 
підприємці-перевізники були на-
лаштовані відстоювати своє право 
на рентабельну роботу менш ради-
кальними методами, ніж страйк. Та 
вже наступного дня, у середу, авто-
буси не вийшли на маршрути. Чому 
страйк виник так спонтанно? Юлія 
Пєшая пояснила: 

— Ми спеціально заздалегідь 
звернулися до міської влади з про-
ханням дозволити привести тари-
фи у відповідність із затратами, які 
тягне за собою підвищення міні-
малки. Коли заробітна плата і по-

датки та збори зростають удвічі, ні-
хто не зможе працювати при попе-
редній вартості проїзду. Щоб якось 
залишитися на плаву, бориспільські 
підприємства-перевізники змушені 
були повідомити водіям про скоро-
чення. Адже на цих підприємствах 
усі водії оформлені офіційно. Де 
взяти кошти, щоб заплатити і заро-
бітну плату, і всі податки? Перед тим 
більшість керманичів мали двотиж-
неві відпустки за свій рахунок. 10 
січня вони вийшли на роботу і так 
співпало, що змушені були їздити 
нерозчищеними дорогами (услід 
за снігопадом місто таки не встига-
ло їх чистити) — у результаті маши-
ни не витримали перевантажень, 
почали виходити з ладу. Для воді-
їв це стало останньою краплею для 
протесту. Тож наступного дня вони 
просто не виїхали на маршрути. 

За інформацією, яку «Вісті» отри-
мали у першій половині дня, міська 
влада не налаштована була приста-
вати на вимоги перевізників і роз-
глядати питання підвищення тари-
фу. У другій половині дня на термі-
нову нараду зібралися представни-

ки міської влади, депутати, за участю 
транспортної комісії вони намагали-
ся знайти вихід. А це дуже складно. 
Однак міським очільникам варто за-
питати людей, яким довелося плати-
ти по 100 гривень за таксі, щоб до-
братися із Променя до центра Бори-
споля. Думаю, 5 гривень за автобус 
— то таки менше зло.

А взагалі, хіба ми сумнівалися, 
що підвищення мінімальної заро-
бітної плати потягне за собою по-
дорожчання усіх послуг та товарів? 
Готуйтеся, подорожчають і кому-
нальні послуги. Там також закладе-
на мінімальна рентабельність. На-
ша держава, замість того, щоб ство-
рити умови, при яких підприємцям 
та підприємствам було б комфорт-
но працювати, вигідно підвищува-
ти оплату праці, робити більші від-
рахування, заганяє їх у глухий кут, 
змушує зменшувати кількість най-
маних працівників. 

Чи виїдуть перевізники Бори-
споля на маршрути, і коли — буде-
мо бачити в режимі реального ча-
су. «Вісті» стежитимуть за розвит-
ком подій.

Із 10 січня 2017 року 
перевізники, які здійснюють 
перевезення і ліцензуються 
через Київську обласну 
державну адміністрацію, 
підняли тарифи. Так, 
вартість проїзду із центра 
Борисполя до метро 
«Харківська» коштує 18 грн, 
до метро «Лівобережна» 
— 23 грн. А якщо їхати до 
«Лівобережної» із вулиці 
Каховської, доведеться 
викласти всі 25 грн. 

ТРАНСПОРТНИЙ 
КОЛАПС  У  БОРИСПОЛІ:
міські рейсові автобуси не виїхали 
на маршрути

Бориспільщина втратила 
видатного Маестро

28 грудня 2016 року не стало нашого видатного сучасника, народного ар-
тиста України, засновника та диригента Народної хорової академічної капе-
ли ім.Павла Чубинського, директора Великоолександрівської школи мис-
тецтв та ремесел Олександра Дмитровича Зюзькіна.

Прощання з маестро відбулося 30 грудня в актовій залі Бориспільської 
міської ради та у Свято-Миколаївському храмі, а поховання — на кладовищі 
у Великій Олександрівці.

У залі міської ради люди говорили про роль Олександра Дмитровича у мис-
тецькому й духовному житті України, згадували його добре серце, людяність і 
професіоналізм. Закликали продовжити справу майстра — вберегти колектив 
хорової капели та добудувати нове приміщення школи мистецтв у Олексан-
дрівці, про яке так мріяв і за що так уболівав Олександр Зюзькін. Влітку будів-
ництво почалося і протягом цього року — за планом — має бути завершено. 

Школа і стане найкращим пам’ятником цій великій Людині.

Фото Сергія КРУЧИНІНА

Олександр Зюзькін (1943 — 2016)

Різдвяні 
катаклізми 
у Борисполі 

Ірина ГОЛУБ

У святкові дні частині меш-
канців Борисполя довелося си-
діти без світла і без тепла. Як по-
відомив на плановій нараді пер-
ший заступник Бориспільського 
міського голови Микола Корній-
чук, були перебої із теплопоста-
чанням із котельні підприємства 
«АТАСС», що на вулиці Момота. 

Це було викликано аварією на 
лінії електропередач напругою 
110 тисяч вольт. Ця лінія забезпе-
чує електропостачанням усю Ки-
ївську область. Вона відключала-
ся декілька разів протягом 6 і 7 
січня. У зв’язку із цим у Борисполі 
відключалася підстанція «Стріла», 
яка живить півміста, у тому числі 
частину аеропорту «Бориспіль». 
Через ці відключення вийшов із 
ладу трансформатор високої на-
пруги. Полагодити його приїж-
джала спеціальна бригада з «Ки-
ївобленерго». Подати світло вда-
лося тільки 7 січня о 20.00. Щоб 
ліквідувати аварію на підстанції, 
люди працювали на морозі, коли 
на вулиці було -17 0С. 

У зв’язку із такими частими від-
ключеннями електроенергії тра-
пилися пориви на теплових мере-
жах у районі цієї котельні. На лікві-
дації цих поривів разом із праців-
никами тепломережі працювали 
також і працівники ЖРЕУ.

Переяслав 
може 
залишитися 
без тепла

НАК «Нафтогаз України» не 
виділила обсяги природного 
газу для чотирьох теплопоста-
чальних підприємств Київської 
області. Згідно з Кодексом га-
зотранспортної системи, в такій 
ситуації «Київоблгаз» зобов’я-
заний припинити розподіл газу 
на ці підприємства. Про це по-
відомляє прес-служба компанії. 

Відтак, без тепла і гарячої води 
можуть залишитися чотири насе-
лених пункти в Київській області: 
смт Коцюбинське, смт Бородянка, 
міста Тетіїв та Переяслав-Хмель-
ницький.

«ПАТ «Київоблгаз» змушене при-
зупинити розподіл газу для чоти-
рьох підприємств, що виробляють 
теплову енергію для потреб насе-
лення та бюджетних установ Київ-
ської області, а саме для ТОВ «УК-
РОПТ «Мастер-Енерго», КП КОР 
«Бородянкатепловодопостачан-
ня», КП КОР «Переяслав-Хмель-
ницьктепломережа» та КП КОР 
«Тетіївтепломережа».

«Зазначені компанії мають дого-
вір на поставку природного газу з 
НАК «Нафтогаз України», який що-
місяця надає ПАТ «Київоблгаз» но-
мінацію на певний обсяг газу для 
цих підприємств. Однак поста-
чальник – НАК «Нафтогаз Украї-
ни» – не підтвердив планові обся-
ги природного газу на грудень і сі-
чень 2016-2017 року», – йдеться в 
повідомленні.

«Нова 
українська 
школа: на 
шляху до 
здійснення»

Таку назву мав інформацій-
но-методичний семінар, який 
відбувся 11 січня на базі ЗОШ 
№ 6. Організували його управлін-
ня освіти та науки Бориспільської 
міської ради та видавництво «Ра-
нок» в особі Володимира Лелюха. 
Серед гостей — науковці та члени 
творчої групи з написання нових 
стандартів освіти. 

Завідувач міського методичного 
кабінету Ніна Ковадло висловила 
сподівання, що зустріч переросте 
у дискусію. 

Прослухавши виступи Оксани 
Онупрієнко, кандидата педагогіч-
них наук, завідувача відділу почат-
кової освіти Інституту педагогіки 
НАПН України, та Юрія Захарченка, 
кандидата фізико-математичних на-
ук, старшого викладача Національ-
ного університету «Києво-Могилян-
ська академія», освітяни вируши-
ли на секційні засідання «Реалізація 
компетентнісно-орієнтованого під-
ходу на уроках». Працювали одразу 
в 7 секціях: початкового навчання, 
математики, фізики та інформатики, 
української мови, біології, географії, 
історії України та всесвітньої історії, 
іноземної мови. 

Після закінчення роботи кожен 
присутній отримав сертифікат 
учасника.

Якими ідеями обмінювалися 
освітяни, яких дискусій та питань 
вони торкалися і чи вдасться нам 
за досить короткий час побудува-
ти Нову школу, читайте у наступ-
ному номері «Вістей».
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КОНСУЛЬТАЦІЇКОНСУЛЬТАЦІЇ

НА ЧАСІНА ЧАСІ
ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ

Кампанія 
декларування-2017 
стартувала

З 1 січня 2017 року стартувала кампанія де-
кларування громадянами доходів, одержаних 
протягом 2016 року. За вибором платника по-
датків декларації подаються за місцем своєї 
податкової адреси особисто або уповноваже-
ною на це особою, поштою або засобами елек-
тронного зв’язку. Обов’язковою вимогою при 
надсиланні документів засобами поштового 
зв’язку є повідомлення про вручення та опис 
про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до 
закінчення граничного строку подання. У ра-
зі подання декларації засобами електронного 
зв’язку, з дотриманням умови щодо реєстрації 
електронного підпису, то вона має бути надіс-
лана не пізніше закінчення останньої години 
граничного строку подання.

Граничні строки подання декларації:
Для громадян та осіб, які проводять незалеж-

ну професійну діяльність, — до 01 травня року, 
що настає за звітним. Останній день подання де-
кларації за 2016 рік — 03.05.2017; для підприєм-
ців (крім осіб, що обрали спрощену систему опо-
даткування) — протягом 40 календарних днів, 
що настають за останнім календарним днем звіт-
ного (податкового) кварталу (року). Останній 
день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017.

Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запрова-
джується нова форма декларації, яка затвер-
джена наказом Міністерства фінансів України 
від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесен-
ня змін до наказу Міністерства фінансів Укра-
їни від 02 жовтня 2015 року №859».

Платники податків зобов’язані подати 
декларацію у наступних випадках:

— якщо доходи були отримані не від подат-
кових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які 
не зареєстровані як самозайняті особи). До та-
ких доходів відносяться, зокрема, доходи від 
надання в оренду рухомого або нерухомого 
майна іншим фізичним особам; успадкування 
чи отримання в дарунок майна не від членів 
сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

— якщо доходи отримувалися за межами 
країни;

— якщо доходи були отримані від податко-
вих агентів, які не підлягали оподаткуванню 
при виплаті, але які не звільнені від оподатку-
вання. До таких доходів відносяться, зокрема, 
операції з інвестиційними активами;

— в інших випадках, передбачених законо-
давством, зокрема, якщо майно отримане у 
власність за рішенням суду.

Податкова декларація не подається, як-
що платник податку отримував доходи ви-
ключно:

— від податкових агентів, які не включа-
ються до загального місячного (річного) опо-
датковуваного доходу;

— виключно від податкових агентів неза-
лежно від виду та розміру нарахованого (ви-
плаченого, наданого) доходу, крім випадків, 
прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

— від операцій продажу (обміну) майна, 
дарування, при нотаріальному посвідченні 
договорів, за якими був сплачений податок 
відповідно до ІV розділу ПКУ;

— у вигляді об'єктів спадщини, які оподат-
ковуються за нульовою ставкою податку та/
або з яких сплачено податок відповідно до п. 
174.3 ст. 174 ПКУ.

До уваги, платників 
єдиного податку ІІІ групи!

Броварська ОДПІ повідомляє про прове-
дення семінару 19 січня 2017 року об 11 годи-
ні з метою роз’яснення особливостей засто-
сування РРО з 01.01.2017 року для платників 
єдиного податку ІІІ групи, обсяг доходу яких 
за 9 місяців 2016 року перевищив 1 мільйон 
гривень.

Семінар відбудеться в актовому залі Бро-
варської ОДПІ за адресою: м. Бровари, вул. 
Київська, 286, 4 поверх.

Попередньо отримати інформацію та 
здійснити запис можна за телефоном 
(04594) 5-67-99.

Броварська ОДПІ

Підприємцям 
жити стане 
складніше

З 1 січня всім підприємцям 
доведеться платити єдиний со-
ціальний внесок (ЄСВ), навіть 
тим, хто подає в податкову по-
рожні звіти. Розмір внеску — 
22% від зарплати. З огляду на те, 
що мінімалка у 2017 році стано-
витиме 3200 гривень, а розмір 
внеску для «сплячих підприєм-
ців» — половина від мінімаль-
ного, всім підприємцям з нульо-
вим доходом доведеться плати-
ти 352 гривні. До цього підпри-
ємці могли декларувати нульові 
доходи і податки не платити.

«Вперше за історію України 
бізнес обклали податками з від-
сутніх доходів. Позитивним є те, 
що це простимулювало закри-
тися тих, хто не працював, але 
для цього можна було знайти ін-
ші важелі. Найголовніше, що за-
критися повинні люди, які се-
зонно забезпечували себе ро-
ботою, і не для того, щоб не 
працювати, а для того, щоб пі-

ти в тінь», — впевнені експер-
ти. Нагадаємо, податкове наван-
таження на зарплату — 41,5% 
(22% ЄСВ, 18% ПДФО і 1,5% вій-
ськового збору).

Податок на 
нерухомість

Гроші стягуються за кожний 
квадратний метр понад вста-
новлену норму. Згідно з подат-
ковим кодексом, найбільше 
доведеться віддати в казну за 
квартири, які здаються в оренду.

Відсоткова ставка податку ко-
ливається в межах від 0 до 3% 
мінімальної зарплати. Орга-
ни місцевої влади встановлю-
ють не тільки податкову ставку, 
але і відзначають, які квадратні 
метри житлоплощі вважаються 
«зайвими». Наприклад, Київрада 
прийняла рішення за кожен «за-
йвий» квадратний метр збира-
ти 1% від мінімальної зарплати 
(12,18 гривні за 2015-й рік). Ки-
янину, який володіє двома квар-
тирами загальною площею 140 

квадратних метрів, доведеться 
заплатити податок за 80 квадра-
тів (норма для квартир столиці 
— 60 квадратних метрів) — 974 
гривні.

Відповідно до закону, жит-
ловою площею вважаються:

• житловий будинок,
• прибудова до будинку,
• квартира,
• кімната в комуналці,
• будинок на дачі.
За яку нерухомість можна 

не платити:
За нерухомість у зоні відчу-

ження, гуртожитки, аварійне 
житло платити податок не до-
ведеться. До того ж, згідно із за-
коном, не оподатковується май-
но сиріт та одиноких матерів, які 
виховують дитину-інваліда. Не 
потрібно платити податок з ди-
тячих садків, комунальних буді-
вель, храмів.

До 1 липня податкова служба 
розішле рішення-повідомлення 
та квитанції із сумами податку. 
Заплатити потрібно не пізніше 
28 серпня. У разі, якщо прийшла 

квитанція про сплату податку на 
квартиру, яку, наприклад, уже 
продали, або ж якщо квитан-
ція не прийшла, але за законом 
нерухомість повинна обклада-
тися податком, потрібно звер-
нутися до місцевого відділення 
Фіскальної служби.

Податок стягується раз на рік. 
Крім того, власникам велико-
го житла (понад 300 квадратних 
метрів для квартир і 500 — для 
будинків) доведеться додатково 
заплатити 25 тисяч гривень. На-
приклад, власникові квартири 
площею 310 квадратних метрів 
у Києві до 1 липня має прийти 
платіжка на 28 тисяч гривень.

Якщо не заплатити податок до 
28 серпня, податковий інспек-
тор може в рахунок боргу на-
класти на частину майна арешт 
в рахунок податкової застави. 
Якщо податок не сплачується 
тривалий час, майно продають 
за рішенням суду. Крім того, за 
несплату податків передбачена 
кримінальна відповідальність 
(ст. 212 ККУ).

ПОЧИНАЄМО РІК 
З НОВИМИ ПОДАТКАМИ
Скільки українцям доведеться віддати державі у 2017-му

У 2017 році всі 
підприємці повинні 
платити єдиний 
соціальний внесок.  
Крім того, зростання 
мінімалки призведе до 
того, що дрібному бізнесу 
доведеться більше 
грошей виділяти на 
податки. Також у 2017-му 
українці із «зайвими» 
квадратами платитимуть 
податок на нерухомість.

Як заявляють в уряді, в Укра-
їні може запрацювати накопи-
чувальний рівень пенсійної 
системи. Так, крім Єдиного со-
ціального внеску (ЄСВ), укра-
їнцям віком до 35 років дове-
деться платити додатковий 
внесок — на персональний 
пенсійний рахунок. Та експер-
ти говорять, що нововведен-
ня в цьому році так і не запра-
цює. Крім цього, українців че-
кають і інші зміни, серед яких 
«осучаснення» пенсій, збіль-
шення мінімальної суми ЄСВ та 
можливий перегляд віку вихо-
ду на пенсію для тих, хто не на-
брав мінімального страхового 
стажу. 

Українці на заслуженому від-
починку отримують не менше 
1247 гривень, а в 2017 році, згід-

но з проектом бюджету на цей 
рік, мінімальна сума виросте до 
1400 гривень. Однак навіть піс-
ля всіх надбавок частина пен-
сіонерів залишиться за межею 
бідності, а Пенсійний фонд — з 
«дірою» в бюджеті 145 мільяр-
дів гривень за підсумками цього 
року. Чиновники впевнені: щоб 
пенсіонери отримували більше, 
українці, що працюють, повин-
ні вивести свої зарплати з «тіні» 
і сумлінно сплачувати податки.

В Україні діє солідарна система 
пенсійного забезпечення. Пра-
цюючі українці платять податок 
до Пенсійного фонду — єдиний 
соціальний внесок (ЄСВ). За ра-
хунок цих коштів забезпечують 
сучасних пенсіонерів.

Уряд планує запустити дру-
гий рівень системи — накопи-

чувальний. Крім ЄСВ, українцям 
доведеться платити ще один 
податок. Ці кошти будуть аку-
мулюватися на персональному 
рахунку. Як каже віце-прем'єр 

Павло Розенко, нова система 
запрацює вже в цьому році, від-
повідний закон уже знаходить-
ся в Раді. «Наша позиція щодо 
реформування пенсійної систе-
ми в Україні зараз є принципо-
вою, а введення накопичуваль-
ної системи пенсійних виплат 
— це наш пріоритет», — зазна-
чив Розенко.

Сучасних пенсіонерів рефор-
ма не торкнеться, проте всім 
українцям віком до 35 років до-
ведеться в 2017-му додатково 
платити 2%, а у 2022-му — 7%. 
Українці старші 35, але молод-
ші 55 років можуть добровіль-
но приєднатися до накопичу-
вальної системи і виплачувати 
внески.

За матеріалами segodnya.ua

Які вони — пенсії по-новому

Рівні пенсійної 
системи:

• Солідарна система (діє за-
раз). З цих коштів нарахову-
ються пенсії.

• Накопичувальна система 
(планують запустити). Части-
на внеску буде накопичува-
тися на індивідуальному пен-
сійному рахунку.

• Накопичувальна добро-
вільна система (недержавні 
пенсійні фонди).
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 СОЦІУМ СОЦІУМ

Валентина ОЛІЙНИК

Самотні жінки і ті, чиї чоловіки 
постійно ду-у-у-же зайняті на ро-
боті, просто змушені телефонувати, 
пояснює кореспонденту «Вістей» 
співрозмовник. Це сьогодні тако-
го сервісу у великих містах є чима-
ло, а тоді, коли він тільки починав, 
то подібне впроваджувалось дуже 
рідко, а в Борисполі він взагалі був 
єдиним. Ідею про «чоловіка на го-
дину»  запозичив в одному інозем-
ному фільмі. Вирішив спробувати і, 
як каже, не прогадав.

«Він думав, що я 
пропонував себе»

— Свої оголошення я розвішу-
вав скрізь, а головно на зупинках, 
— розказує Олександр, попро-
сивши не називати його прізвища. 
— Справа пішла добре відразу ж. 
Якось дзвонить чоловік і так несмі-
ливо розпитує. А я йому так хваць-
ко відповідаю, що, мовляв, дзвін-
ки є кожен день, тому по разу чи 
по два виїжджаю, хоча буває, що й 
більше! Чоловік на тому кінці дро-
ту відверто дивується: «Невже жін-
ки таки замовляють?» І тут я розу-
мію, до чого він хилить, і вже геть 
роздратовано майже кричу у слу-
хавку, мовляв, чоловіче, ви взагалі 
читали ту рекламу, в ній же вказа-
но, що я виконую дрібний ремонт 
по дому: ремонтую меблі, замінюю 
лампочки, лагоджу крани і змішу-
вачі, також роблю все, що пов’яза-
не з електрикою, установлюю бой-
лери та душові кабіни тощо. З'ясу-
валося, він думав, що у тій буцімто 
завуальованій рекламі я пропону-
вав себе.

— І все ж, подібні пропозиції від 
жінок трапляються? — ставлю 
провокативне  питання чоловіку з 
золотими руками. Помітно, що це 
його дещо ошелешило, проте вже 
за мить він досить гідно відповідає:

— Звичайно, буває. Питають і в 
лоба, але частіше ведуть розмови 
натяками... Але мене таке не ціка-
вить. До чого тут я? Якось, напри-
клад, була така оказія. Телефонує 
дівчина і несміливо запитує, чи мо-
же вона мене запросити у кафе по-
бути її хлопцем. У мене навіть мову 
відняло. Слухаю, що ж буде далі. І от 
вона пояснює, що тривалий час об-
манювала батьків, що має коханого 
хлопця, а тут вони приїздять, а зна-
йомити немає з ким... Майже плака-
ла, вмовляючи.

— І? Ви ж допомогли дівчині? 
— запитую я. — Скільки, до слова, 
коштувала така послуга сердеч-
ного напрямку?

— Та ви що, — відверто обурю-
ється співрозмовник, — я туди на-
віть не ходив! Чому? Та просто не 
захотів. Хіба гроші у нашому житті 
все вирішують? А вам розказую це 
просто як приклад, що і таке буває 
в наш час.

Бориспілець розповідає, що має 
дві роботи, але графік там настільки 
поблажливий, що він може собі доз-
волити і ці виїзні підробітки. Каже, 
понад 20 років займається ремонта-
ми квартир, а тому тут він, наче ри-
ба у воді, і зауважує, що зараз бага-
тьом можна жити лише з самого ре-
монтного сервісу, аби лиш бажання 
було цим займатися. Проте, за сло-
вами Олександра, справжні чолові-
ки наразі майже перевелися, стали 
дуже лінивими, тому по дому взага-
лі мало що роблять, а, отже, в руки ні 
викрутку, ні молотк чи гаєчний ключ 
навіть і не намагаються брати.

— Узагалі, коли я тільки розпо-
чинав цю справу,  то думав, що клі-
єнткам буде головно за 50 років, 
ну, ті, які вже вдови чи просто стар-
ші, проте живуть самі, бо якось так 
склалось життя, і діти роз’їхались... 
Та, зазвичай, дзвонять жінки, яким 

від 30 до 40. І якось так на все те ди-
витись важко: жінка крутиться, за-
робляє копійку і розраховується 
з чужим чоловіком за дрібний ре-
монт по дому, а власний лежма ле-
жить на дивані і ще й вказує їй, що 
і як треба робити... Якось приїхав я 
на виклик, щоб відремонтувати ша-
фу (благовірний просто забив две-
рі, що відвалювались, цвяхами), за-
йшов у квартиру, а там такий без-
лад, наче зірвали гранату, а тоді, 
аби вже напевно все знищити, іще 
кілька контрольних кинули — ма-
буть, бились... І от жінка мене  про-
водить у кімнату, а там лежить дебе-
лий чолов'яга і взагалі не розуміє, 
що відбувається. Коли до нього все 
ж доходить, каже:  «Так ти майстер? 
То, може, ми з тобою по сто грамів?»

Могутня сталева 
броня... чоловічої 
непробійності

Виявляється, жіноча хитрість уже 
давно не торкає нинішніх чоловіків. 
Це підтвердив і Олександр, аналізу-
ючи власні спостереження упро-

довж далеко не одного року. Скажі-
мо, якщо раніше жінка використо-
вувала тонку психологічну хитрин-
ку і, аби підштовхнути чоловіка до 
радикальних дій, могла сказати так: 
«Любий, ти вже два тижні не береш-
ся за ремонт столу, я піду до сусіда, 
попрошу, аби полагодив, щоб йо-
го ніжки геть не розпались, ти не 
проти?» Зрозуміло, що після такого 
будь-який нормальний чоловік вже 
точно підхопиться і все виконає, бо 
як він після цього взагалі може но-
сити штани і бути головним у роди-
ні, коли на його територію ступить 
інший і виконає його обов’язки по 
дому? Проте реальність геть інша, і 
вона свідчить про те, що в нинішніх 
одружених чоловіків ще та-аа бро-
ня і її не те що тонкими психологіч-
ними речами не похитнути, а й ні-
якими надпотужними сковорідка-
ми не пробити!

Кількість нагальної роботи у бу-
динках (в яких чоловіки, будемо ка-
зати, недієздані) постійно росте. А 
це, скажімо, досі не прибиті плінту-
си чи карнизи, не підвішена люстра, 
яку подружжю подарували іще два 
роки тому, не замінений кран, що 

протікає вже кілька тижнів... А то-
му ті, такі невеликі кошти жінки, які 
вона так важко заробляє, аби году-
вати-одягати дітей, знову підуть не 
на те. А тим часом, наприклад, вста-
новлення ванни сьогодні тягне на 
250-500 гривень (залежно від ма-
теріалу), заміна батарей опалення 
«накрапає», в середньому, на 300 
гривень за одну точку, встановлен-
ня унітазу з гарантією теж оцінюєть-
ся  десь від 300 гривень тощо.

— От днями телефонує жінка. Ка-
же, треба телевізор причепити, — 
розповідає  Олександр. — Вона за-
уважує, що вже поцікавились ціна-
ми на подібне в Інтернеті і запитує, 
скільки візьму я. Я прикинув, скіль-
ки часу треба для того, аби приче-
пити телик до стіни на три дюбелі, 
сказав  — 140 гривень. Її влаштува-
ло. Поїхав і зробив. А взагалі, у кож-
ного майстра є свій прейскурант. 
Більше того, сьогодні в місті на-
віть спостерігається конкуренція. У 
зв’язку з цим, ну, і суто по-людськи, 
цін з неба брати не варто, бо якщо 
людині щось справді горить, ти по-
їдеш і хапнеш один раз свою копій-
ку, але сумнівно, що вона тобі зате-
лефонує наступного разу. А в жінок 
же як буває, тут вона телефонує, 
бо треба розетку полагодити, а то-
ді виявляється, ще й вішака якогось 
треба повісити, лампочки замінити 
у коридорі, а потім раптом і черпак 
виявиться несправний...

Олександр розказує, що за весь 
час його роботи в цьому сервісі 
дзвінок саме від чоловіка був лише 
один раз і то, як він зрозумів потім, 
це було лише тому, що в нього са-
мого не було зварювального апа-
рата.

— Олександре, Ви виконуєте 
різну роботу, виїжджаючи на ви-
клики, а за що по дому доводи-
лось платити самому? — запи-
тую у нього наостанок.

— Не було такого. Все у себе ро-
блю сам. Якщо чесно, буває, що 
просто не люблю щось робити, на-
приклад, клеїти шпалери, які в се-
бе, скажімо, вже з 20 років не міняв, 
— сміється Олександр. — Але в ці-
лому все одно берусь за всю фахову 
роботу і ніколи не відмовляю клієн-
там. Якщо сам не встигаю щось по 
часу, то переадресовую знайомим 
перевіреним колегам, наприклад. 
Узагалі, клієнтів ніколи не можна 
розчаровувати. Зараз із багатьма із 
них я в дуже гарних стосунках, з де-
якими навіть потоваришував. Знає-
те, як приємно, коли приходиш на 
виклик вдруге чи втретє, а діти тієї 
сім’ї навіть вітаються і пропонують 
пити разом чай. Я для багатьох уже 
наче свій.

ЧОЛОВІК НА ГОДИНУ
Бориспілець Олександр, якому трохи за сорок, посвячуючи нас у реалії свого 
підзаробітку, зізнається, що чоловіки зараз настільки перевелися, що жінки, 
потребуючи його послуг, нерідко продовжують попередньо домовлений час на годину-
дві, а то й більше.

СТАРТАПСТАРТАП

Лариса ГРОМАДСЬКА

Наприкінці минулого року 
Президент України Петро Поро-
шенко підписав Указ «Про ого-
лошення 2016 року Роком анг-
лійської мови». Таке рішення бу-
ло прийняте, враховуючи роль 
англійської як мови міжнарод-
ного спілкування.

Чи змінилася система вивчен-
ня англійської мови у школі про-
тягом минулого року? І чи пра-
вильно говорять деякі фахівці, що 
у школах так вивчається іноземна 
мова, щоб учні її не знали? Про це 
та інше у розмові з учителями іно-
земної.

Анатолій Васильович Шванц, 
колишній вчитель англійської 
мови Рогозівської школи, ме-
тодист Бориспільського рай-
відділу освіти з англійської мо-
ви, вчитель-методист майже із 
40-річним стажем:

«Колишній прем’єр-міністр Яце-
нюк сказав, що буде збільшено 
кількість годин на вивчення інозем-
ної мови у школі. У середніх кла-
сах, дійсно, було більше годин, але 
у цьому навчальному році забра-
ли додаткові години. У межах тої 
кількості годин, яку зараз мають ді-
ти у звичайних школах, оволодіти 
іноземною проблемно. Рік англій-
ської — це тільки гасла! — наголо-
сив Анатолій Васильович. — Адже 

практично відчутних кроків не було 
зроблено. Натомість потрібно змі-
нювати систему вивчення англій-
ської мови, вона, по суті, зберігаєть-
ся та сама, що і за Радянського Сою-
зу. Все робиться для того, щоб діти 
іноземну мову не знали.

Сьогодні в Україні англійську мо-
ву вивчають за достатньо хоро-
шими програмами і підручника-
ми, проте дуже не вистачає часу на 
практичне опанування мови.»

Як розповів Анатолій Шванц, при 
районному відділі освіти Бориспіль-
ської РДА відкрили курси підготов-
ки до ЗНО з англійської мови, де він, 
педагог із великим багажем знань, 
готує сільських дітей до тестуван-
ня. Засновником курсів є методичне 

об’єднання вчителів англійської мо-
ви. Мета — створення рівних умов 
для здобуття освіти і вступу до ВНЗ 
для учнів сільських шкіл. 

За словами вчительки англій-
ської мови Вороньківської шко-
ли Тетяни Вікторівни Крамарен-
ко, у 2016 році було багато заплано-
вано і проведено заходів. «У школах 
Бориспільського району проходи-
ли літні мовні табори, у яких діти не 
просто мали можливість відпочити, 
а й поспілкуватися з носіями англій-
ської мови. Для заохочення дітей до 
вивчення англійської організовува-
лося багато позакласних заходів 
(квести, вікторини, англомовні дра-
матичні постановки), проводилися 
олімпіади. На сайті Міносвіти є вже 
чимало посилань, корисної інфор-
мації, яка допоможе вчителям іно-
земної при підготовці до уроку чи 
позашкільних заходів. Сьогодні для 

тих, хто бажає знати англійську мо-
ву, є багато різних курсів і тренінгів 
онлайн. Непотрібно платити великі 
гроші, аби вивчити іноземну мову,» 
— розповіла Тетяна Вікторівна.

Вже декілька років говорять 
про запровадження обов’язково-
го ЗНО з іноземної мови. Та вчи-
телі англійської вважають, що та-
ке випробовування має бути, але 
повинно суттєво відрізнятися від 
тестів для спеціалізованих шкіл.

Перекладачі з іноземної мови 
стверджують, що краще 2-3 мі-
сяці людині побути в іншій краї-
ні, пожити у середовищі носіїв ті-
єї чи іншої мови, аніж витрачати 
5-10 років на її вивчення в освіт-
ньому закладі. Спілкування з но-
сіями мови, долучення до куль-
тури і побуту іншої нації — ключ 
для швидкого опанування іно-
земною мовою.

Чим запам’ятається рік англійської мови



Вісті№1 (860), 13 січня 2017 р. 5ЖИТТЯЖИТТЯ

Ольга КАЦАН
 
Відтепер результати ЗНО зараховуються як результати державної 

підсумкової атестації і як результати вступних іспитів до вищих на-
вчальних закладів. Таким чином Міносвіти реалізує заявлений ра-
ніше намір поступово повністю об’єднати складання ДПА і ЗНО. Як і 
раніше,  випускники мають право скласти ЗНО не більш ніж з чоти-
рьох предметів. Здача тесту з трьох дисциплін є обов’язковою. Це 
українська мова та література, математика чи історія України, а та-
кож один предмет на вибір абітурієнта (якщо треба складати і мате-
матику, і історію, третім обирається один із них). Здача англійської 
мови, обов’язковістю якої лякали старшокласників ще з минуло-
го року, в 2017-му — особисте бажання учня. У попередньому на-
вчальному році англійська була обов'язковою як ДПА, однак цьо-
го року цю норму відмінили: прийнято рішення провести ще одну 
апробацію ЗНО з іноземної, перевірити процедуру й тести, забезпе-
чити пункти тестування необхідною технікою для перевірки аудію-
вання і людьми, які вміють цією технікою користуватися.

Минулого навчального року перші предмети складалися 5-13 
травня. Цей експеримент початку ЗНО під час навчального року ви-
рішили не продовжувати через нарікання батьків та й самих оди-
надцятикласників, які «розривалися» між закінченням школи й іс-
питами. Тож цього року основна сесія розпочнеться 23 травня і за-
вершиться 16 червня. Подати документи для участі в ЗНО слід із 6 
лютого до 17 березня 2017 року на сайті українського центру оці-
нювання якості освіти (УЦОЯО).

Кількість і перелік предметів на ЗНО-2017 не змінено, їх залиши-
лося 12: українська мова та література, історія України, математика, 
біологія, географія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, 
іспанська та російська мови.

Додаткова сесія ЗНО-2017 відбудеться 3-12 липня 2017 року. В ній 
можуть взяти участь ті, хто не зміг скласти ЗНО в основну сесію че-
рез незалежні від них обставини. А от перездати ЗНО під час додат-
кової сесії у разі написання тесту на невисокий бал не вдасться: на-
писати ЗНО ще раз можна буде лише через рік.

«Судний день» не за горами
Йдеться про найважливіший іспит для випускників шкіл

ТРАДИЦІЇТРАДИЦІЇ

ЗНОЗНО КАЛЕНДАРКАЛЕНДАР

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

А вражати піснею Україна, справ-
ді, вміє. Найпопулярніша в сві-
ті українська пісня «Щедрик» від-
значила своє сторіччя. Класичну 
обробку цієї щедрівки виконують 
уславлені хори від Америки до Ки-
таю. Сьогодні важко уявити жанр 
музики, в якому б не існувало об-
робки «Щедрика». Його виконують 
рок-гурти, репери, існують диско- 
та техно-версії. Відомо, що амери-
канці, які вперше полетіли у кос-
мос, узяли із собою записи світової 
музики, серед яких була й наша спі-
ваночка. Звучить мелодія з екранів 
телевізора, широко використову-
ється у кінематографі, рекламі. Ін-
тернет зірвав ролик, в якому бас-
кетболісти професійної ліги США й 
Канади «зіграли» «Щедрика», про-
стукавши мелодію м’ячами…

Прикро лише, що більшість меш-
канців планети не знають батьків-
щини головної різдвяної пісні. Навіть 
для багатьох українців відкриттям 

стає ім’я автора шедевру Миколи Ле-
онтовича, який збирав народні пісні 
й адаптував їх для співу. Працювати 
над «Щедриком» він почав ще 1902, а 
досконалості домігся аж у 1916.

Першим популяризатором «Ще-
дрика» у світі була капела «Дум-
ка». За вказівкою Симона Петлю-
ри, сприйнявши Українську рево-
люцію 1917 – 1920 років, колектив 
вирушив у світове турне. На міжна-
родних гастролях пісню сприймали 
з тріумфом, а у Франції Леонтовича 
назвали «Бахом у хоровій музиці».

В Україну співаки так і не повер-
нулися: на території нашої країни 
було встановлено радянську владу. 
У 1921 дісталися Нью-Йорка. Му-
зичний витвір полонив серця аме-
риканців. Пітер Вільховський, який 
мав українське коріння, створив 
англомовний текст «Щедрика». Цей 
чарівний передзвін чотирьох зву-
ків (до-сі-до-ля) відомий як «Carol of 
the Bells», «Колядка дзвонів».

Як пише у статті «Музичний да-
рунок світові» Б. Скавроном, «ме-

лодія «Щедрика» в глобалізовано-
му світі асоціюється з різдвяними 
дзвониками. Однак в українсько-
му тексті немає згадки ні про Різд-
во, ні навіть про зиму. У «Щедрику» 

оспівано ластівку, яка прилетіла до 
господаря провістити багатий рік. 
Ця давня співанка виникла ще в до-
християнські часи, коли новий рік 
зустрічали навесні. Навіть якщо то-

го дня не прилітали ластівки, їх ви-
пікали з тіста й підкидали вгору, за-
кликаючи співанками. І сьогодні хо-
дять щедрувальники від господи до 
господи, співаючи про ластівку…»

«ЩЕДРИК, ЩЕДРИК, ЩЕДРІВОЧКА….»
Усміхнені Дмитрик й Улянка (на фото) про щедрівки 
знають, здається, все. Святкове вбрання є, зірка 
— також, хорошого настрою доволі — звеселяти 
бориспільців піснею готові. Досвіду у малечі теж по 
зав’язку, наприклад, нещодавно виступали на сцені 
міського будинку культури у виставі «Ніч перед Різдвом».

10 січня розпочалася реєстрація учас-
ників пробного зовнішнього незалежного 
оцінювання. Цього року реєстрація трива-
тиме до 31 січня.

Участь у пробному ЗНО є важливою скла-
довою підготовки до тестування. Завдан-
ня, що створюються у формі предметних 
тестів, відповідають програмам зовнішньо-
го незалежного оцінювання, характеристи-

кам та структурі сертифікаційних робіт, а 
процедура проведення є максимально на-
ближеною до процедури проведення ос-
новного ЗНО.

Кожен зареєстрований учасник змо-
же взяти участь у пробному ЗНО з україн-
ської мови та літератури, а також в одному 
з тестів за вибором: історії України, матема-
тики, біології, географії, фізики, хімії, анг-

лійської, іспанської, німецької, російської, 
французької мов.

Пробне тестування з української мови та 
літератури відбудеться 1 квітня, тестуван-
ня з інших предметів — 8 квітня 2017 року.

Участь у пробному зовнішньому неза-
лежному оцінюванні є платною. Вартість 
одного тестування з одного тестового 
предмета у 2017 році складає 129 грн.

Реєстрація на пробне ЗНО розпочалася

Ех, розгуляємось! 
 Цього року українці відпочиватимуть 

на свята майже місяць: згідно з розпоря-
дженням Кабміну, в 2017-му жителі нашої 
країни будуть гуляти 28 днів, з яких 13 — 
робочих.

Так, найдовшими в цьому році будуть вихід-
ні на травневі свята і 26-й День незалежності 
— по чотири дні. А найкоротші свята, по од-
ному вихідному дню серед тижня, припада-
ють на День Конституції та Міжнародний жі-
ночий день, які припадають на середину тиж-
ня. Загалом же, згідно з календарем, разом з 
суботами і неділями в 2017 році буде 118 ви-
хідних днів. 

Всього в Україні на офіційному рівні закрі-
плено десять свят. А ось у США офіційних свят 
11, серед яких є і День Мартіна Лютера Кінга, і 
День президентів, і навіть День Колумба. У Ве-
ликобританії існує від восьми (в Англії й Уель-
сі) до десяти офіційних вихідних (у Північній 
Ірландії). Серед них є і День святого Патрика, 
і Страсна П'ятниця. Тим часом у Німеччині на 
державному рівні відзначають від дев'яти до 
тринадцяти дат, залежно від регіону. А ось у 
Японії існує 16 загальнонаціональних свят. У їх 
числі відзначають День повноліття, День мо-
ря, День шанування старших і День фізкульту-
ри — ці свята ввели у 2000 році в якості «сис-
теми щасливих понеділків», які дозволяють 
отримати довгі вихідні.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГОПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГОТРАГЕДІЯТРАГЕДІЯ

КОРОТКОКОРОТКО

КРИМІНАЛКРИМІНАЛ

ХРОНІКАХРОНІКА

Чоловік побив 
вагітну дружину

Вночі 4 січня екіпаж Бориспіль-
ської патрульної поліції отримав 
виклик з вул.Амосова. Заявниця 
повідомила, що її чоловік протя-
гом тижня п’є, вчиняє фізичне та 
психологічне насилля. У вагітної 
жінки були синці на обличчі, але 
від медичної допомоги вона від-
мовилась, повідомивши, що зби-
рається до лікарні вранці. Поруш-
ника патрульні доставили до від-
ділу поліції та склали протокол за 
ч.1 ст.173-2 (вчинення насильства 
в сім’ї). Міру відповідальності у цій 
справі визначить суд.

Ірина КОСТЕНКО

На світанку 21 грудня 2016 року 
(у період, коли всі готувалися зу-
стрічати рік Вогняного Півня), до 
Храму Святого Миколая Чудотво-
рця, що на вулиці Сергія Камін-
ського, 35 (колишня Комуністич-
на), завітав справжній червоний 
півень. Вогонь пошкодив горище, 
покрівлю та фронтон. При гасінні 
пожежі намокла стеля... Покрів-
лю підлатали, але вона потребує 
повної заміни. У той же час, на-
віть після пожежі, у Свято-Мико-
лаївському храмі жодного разу 
не пропустили Богослужіння.

Свято-Миколаївська православ-
на громада була першою у Бори-
сполі, яка належала до Київсько-
го патріархату. У далекому 2006-му 
священик Віктор Котляр віддав під 
храм частину своєї хати, а на Кни-
шовому цвинтарі заснував дерев’я-
ну капличку. То були часи, коли по-
трібно було відстоювати право на 
діяльність Храмів Київського патрі-
архату. Довелося переживати вся-
ке: то двері каплички розмальову-
вали, то замки клеєм заливали, то 
підпалювали... Але храми Київсько-
го патріархату таки утвердилися у 
Борисполі. Щоправда, будівництво 
нового храму на Книшовому цвин-
тарі (нині це вже «Книшовий мемо-
ріальний комплекс) патріархія до-
ручила іншому священику. Тепер 
у Борисполі два Храми Київсько-
го патріархату, і обидва присвячені 
Святому Миколаю Чудотворцю. 

Більша частина громади, яка на 
самому початку об’єдналася навко-
ло отця Віктора, залишилася з ним, 
і вони відвідують Богослужіння у 
Храмі, що на вулиці Сергія Камін-
ського, 35, розташованому у будин-
ку настоятеля. У недільні та святкові 
дні прихожан скликають на службу 
церковні дзвони. Ці дзвони колись 
висіли на Книшовому, на меморіа-

лі пам’яті жертв голодомору. Коли 
три дзвони вкрали, інші три забрав 
на зберігання комунгосп, а потім 
передав їх отцю Віктору для Храму. 

Коли отець Віктор тремтячим го-
лосом розповідав телефоном про 
пожежу, то, насамперед, наголосив:

— Коли почало горіти, я найпер-
ше виніс усі святині. Нічого не по-
страждало. Приходьте у неділю, 
служба відбудеться... (А пожежа 
трапилася у середу). 

Що стало причиною загорання? 
Тріснула якась заслінка на котлі, іс-
кра попала на горище. Хата ж дале-
ко не нова, хто міг таке передбачити? 

Зараз у храмі про пожежу нагадує 
тільки облуплена стеля та незна-
чний запах сирості від неї. Богослу-
жіння проходять у неділю та дні ре-

лігійних свят за звичним графіком: 
вечірні служби розпочинаються о 
16.00, вранішні літургії о 9.00. 

Друзі допомогли отцю Віктору 
підлатати покрівлю: замінили кіль-
ка згорілих лаг і ділянку пошкодже-
ного шиферу. Але покрівля уже не 
надійна. Тепер  залишається моли-
тися, щоб снігами не завалило дах і 
запасатися матеріалами, щоб після 
зими замінити покрівлю повністю.

Закликаємо усіх небайдужих, усіх, 
для кого важливий розвиток нашо-
го, українського, православ’я, розбу-
дова українських Храмів Київського 
патріархату, підтримати настояте-
ля Свято-Миколаївської православ-
ної церкви Київського патріархату 
отця Віктора, допомогти відновити 
покрівлю над будівлею, де розміще-

ний храм. Спеціалісти підрахували, 
що на це потрібно (за нинішніми ці-
нами) більше 60 тисяч гривень. До-
помогти можна коштами або буді-
вельними матеріалами. 

Перелік необхідних матеріалів 
можна отримати безпосередньо у 
отця Віктора. Контактні телефони: 
(04595) 6-45-50 та (099) 786-70-81.

Для бажаючих допомогти кош-
тами відкрито окремий рахунок на 
ім’я матушки Оксани Котляр. 

ПриватБанк
МФО банку 305299
Рахунок одержувача
29244825509100
Номер картки: 
4149 4393 9397 6570
Котляр Оксана Казимирівна 
2563718722

ХРАМ ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ

Минулого року на сторінках «Ві-
стей» висвітлювалася інформація про 
вигорання квартири у будинку на ву-
лиці Скіфській. До редакції звернули-
ся сусіди постраждалої жінки, які ви-
рішили розповісти детально, що ста-
лося того злощасного дня.

«Після несправедливого звинувачен-
ня сусідів у байдужості та бездіяльності 
нам стало нестерпно боляче. І ми хочемо 
спростувати інформацію про ситуацію, 
яка склалася 14 листопада 2016 року.

Скориставшись похилим віком При-
щенко Р.П., її налаштували проти лю-
дей, які перші бачили ці події і яких во-
на знає близько 40 років — це мешканці 
буд. 27, вул. Скіфська, сусіди нашого 
під'їзду. Невже чужі слова більше для 
неї важать, ніж своя думка. Після невда-
лих спроб спілкування ми вирішили ро-
зібратися в даній ситуації. Світла не ста-
ло в будинку о 5-ій ранку, в цей час лю-
ди ще спали. Коли люди збиралися на 
роботу, до школи, у садочок, зрозуміли, 
що дали велику електронапругу, погорі-
ла побутова техніка не в одній квартирі. 
Вийшовши в під’їзд о 8 годині ранку, зро-
зуміли, що десь горить електропровод-
ка. Сусіди кв. 7 та 9 почали діяти, стукали 
в кв. 10, та там не відчиняли двері, адже 
жінка проживає сама. О 8.30 усі мешкан-

ці середнього під’їзду були в зборі. Коли 
всі дізналися, що сусідка на відпочинку, 
то зітхнули з полегшенням.

Прищенко Р.П. була на відпочику, за-
лишивши ключі сусідці, яка також пенсі-
онерка. Відчинили квартиру о 9.30. Від-
чинивши двері, ми були в шоці, оскільки 
уже все було чорне, але ні вогню, ні диму 
не було! Зразу ми викликали електрика 
із ЖРЕУ, який прибув через 20 хв. та пе-
ревірив, дав подальші інструкції, яких ми 
і дотримувалися. Весь цей кошмар від-
бувався десь у проміжок часу з 7.30 до 
10.30 максимум. Оскільки нічого не іс-
крилося, не диміло, не горіло, терміно-
вості в евакуації речей не було, для ви-
явлення причин такого лиха важливо бу-
ло те, щоб «залишити все на своїх міс-
цях» до приїзду спеціалістів, які вказали 
на природний фактор (налипання снігу 
на дротах), на неправильну експлуата-
цію розеток, невчасну заміну 30-річної 
електропроводки тощо. Для нас головне 
не майно, а життя та здоров’я людей. Не-
вже Ви думаєте, якщо була б пожежа, ми 
б не викликали пожежників? Ми б не бо-
ялися самі згоріти або отруїтися чадним 
газом?..»

Мешканці будинку: Ю.М. Яріз, 
Л.О. Кравець, О.В. Маловичко, 

Ю.В. Мовчан, Н.І. Шульга.

Сусіди постраждалої: 
«Ми не побоялися...»

У районі внаслідок 
пожежі загинула людина

8 січня о 04:14 до оперативно-диспетчерської служби 
Бориспільського району надійшло повідомлення про по-
жежу в приватному житловому будинку в селі Любарці 
на вулиці Шевченка.

На місце виклику направлено черговий караул 23-ї Дер-
жавної пожежно-рятувальної частини міста Бориспіль 
та відділення МПО Любарці та Іванків. Прибувши на міс-
це пожежі, рятувальники встановили, що вогнем охопле-
но житловий будинок по всій площі. Пожежу було лока-
лізовано та повністю ліквідовано о 10:55. Під час гасіння 
пожежі рятувальниками виявлено тіло загиблої власниці 
будинку 1926 р. н.

Внаслідок пожежі вогнем знищено приватний житловий 
будинок. Причина виникнення пожежі та сума матеріальних 
збитків наразі встановлюється.

Вбивство 
у Воронькові

4 січня до Бориспільської поліції 
надійшло повідомлення від заявни-
ці, що минулої ночі у Воронькові не-
відомі вбили її 80-річну матір. Тіло 
знайшли у колодязі. СОГ на місці по-
дії встановила особу вбивці. Ним ви-
явився односелець 1984 р.н., який 
позбавив бабусю життя через банку 
горілки. Зараз вирішується питання 
про обрання міри запобіжного за-
ходу та проводяться слідчі дії.

Трагедія у Кучакові
Різдвяного ранку 7 січня в Куча-

кові сталася трагедія. Чотири со-
баки зламали ґрати вольєру, ви-
бігли на вулицю та загризли на-
смерть перехожого. На місце 
події одразу прибула СОГ Бори-
спільської поліції разом із кіно-
логами Головного управління по-
ліції Київської області та ветери-
нарна служба. Собак-нападників 
умертвили, тіла тварин напра-
вили на ветеринарну експерти-
зу. Відкрито кримінальне прова-
дження за ст.115 КК України. Роз-
слідування триває. 

Напад у Сошникові
У Сошникові жінці-продавцю у 

магазині невідомі завадили тяж-
кі тілесні ушкодження. Через де-
кілька днів постраждала помер-
ла у лікарні. Причина смерті вста-
новлюється, ведеться слідство.

На Переяславщині 
під час полювання 
травмувався 
мисливець

8 січня громадянин 1977 р. н., 
житель Переяслав-Хмельницько-
го району, пішов на полювання 
та зазнав ушкоджень лівої кисті 
унаслідок розриву патрона 20-го 
калібру, який він споряджав.

«Культурне» 
пограбування

3 січня о 9.53 житель села По-
логи-Вергуни (Переяслав-Хмель-
ницький район) виявив, що з сіль-
ського будинку культури викра-
дено аудіоапаратуру. Зловмисни-
ки проникли в приміщення через 
двері котельні. Розпочато кримі-
нальне провадження, проводять-
ся оперативно-розшукові заходи 
зі встановлення осіб, що вчинили 
кримінальне правопорушення.

За інформацією 
Переяслав-Хмельницького 

відділу поліції

Під час служби у Свято-Миколаївській церкві.Під час служби у Свято-Миколаївській церкві.
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БОКСБОКС

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ

МЕДИЧНА РЕФОРМАМЕДИЧНА РЕФОРМА

Ірина КОСТЕНКО

Уміння надавати першу домедич-
ну допомогу вчителів стосується осо-
бливо. Адже батьки їм довіряють най-
дорожче — своїх дітей. Доки дитина 
перебуває на заняттях у школі, за неї 
відповідають учителі. Але навіть якщо 
у навчальному закладі ідеально осна-
щений медичний кабінет, навіть якщо 
медсестра працює на повну ставку 
(що сьогодні велика рідкість), усього 
цього може виявитися недостатньо, 
щоб вчасно допомогти дитині у ви-
падку серйозної травми, або, не дове-
ди Господи, зупинки серця.

Три хвилини на порятунок! Мед-
сестра за цей час устигне прибігти 
із іншого крила школи? Саме тому 
учитель повинен уміти допомогти 
дитині, щоб вона дочекалася при-
буття фахівців. Саме тому Бори-
спільський загін швидкого реагу-
вання ТЧХУ і проводить такі занят-
тя із вчителями.

Протягом зимових канікул нав-
чання проводилися в усіх школах 
міста Борисполя. Під час цих занять 
навіть педагоги зі стажем, які ще 
навчалися навичкам надання пер-
шої медичної допомоги у вищих на-
вчальних закладах (сьогодні такої 

дисципліни майбутні освітяни не 
вивчають), відкривали для себе ба-
гато нового, того, що вони раніше 
не знали або знали неправильно.

Одним із важливих етапів нав-
чання були практичні заняття. На-
віть елементарна зупинка кро-
вотечі має стільки особливостей 
і нюансів, залежно від конкрет-
ної ситуації, що без закріплення 
практичними навичками зрозумі-
ти і запам’ятати усе неможливо. 
Так само неможливо навчитися 
проводити серцево-легеневу реа-
німацію без занять з інструктором 
і не маючи потрібного обладнан-
ня. Бориспільський загін швидко-
го реагування ТЧХУ має і відповід-
ні знання, і все необхідне для від-
працювання потрібних навичок. 
Волонтери загону доклали усіх зу-
силь, щоб не просто розповісти, а 
навчити.

Звичайно, на практиці усе знач-
но складніше, ніж на заняттях. Мо-
жу порадити батькам поцікавити-
ся у класних керівників, де у класі 
знаходиться аптечка першої допо-
моги. Бо щоб викладач був готовий 
до усяких несподіванок, у кожно-
му класі повинні бути хоча б кіль-
ка бинтів, марлеві серветки, косин-
ка, гумовий бинт (бинт Мартенса), 
кілька пар нестерильних гумових 
рукавичок… Це, звичайно, міні-
мальний перелік. Але якщо вчитель 
має знання і такий запас для на-
дання першої допомоги під рука-
ми, йому неважко буде застосува-
ти свої знання у критичній ситуації.

Командир Бориспільського заго-
ну швидкого реагування ТЧХУ Єв-
геній Черенок, коментуючи про-
ведену роботу, наголошує, що та-
кий шестигодинний курс навчання 
— лише початок справи. Отримані 
знання потрібно постійно понов-
лювати і вдосконалювати.

КОЛИ ПЕРШІ ХВИЛИНИ — 
ЦІНОЮ В ЖИТТЯ

Протягом зимових канікул волонтери Бориспільського 
загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста 
України провели навчання для вчителів бориспільських 
шкіл по наданню першої домедичної допомоги.

Новини із шахової секції 
Бориспільського міського 
центру спорту

У грудні в приміщенні міської 
бібліотеки на вул. Європейська, 
6 проходило святкове Новорічне 
віншування працівників біблі-
отеки самими юними вихован-
цями шахової секції Бориспіль-
ського міського центру спорту.

В яскравих костюмах шахові ко-
ролі і королеви, принцеси і прин-
ци, а саме: Павлович Аліна (гімна-
зія «Перспектива», 2 клас), Гайдук 
Андрій (2 клас), Стецюк Олександр 
(6 клас), Іванченко Андрій (4 клас, 
ЗОШ №1), Волошини Альона та Ро-
ман (4 клас) та інші — змістовним 
монтажем розповіли про свої до-
сягнення за рік та привітали біблі-
отекарів із Новим роком.

Колектив бібліотеки щиро подя-
кував майбутнім чемпіонам і поба-
жав їм успіхів в навчанні, міцного 

здоров’я дітям та їхнім родинам, а 
також успішних майбутніх перемог.

А потім у шаховому клубі розпо-
чався турнір на особисту першість, 
в якому брали участь школярі усіх 
шкіл м. Бориспіль. Цікаву змістов-
ну гру продемонстрували Дитюк 
Роман (4 клас, гімназія «Перспек-
тива»), Стецюк Олександр (6 клас).

Серед дівчат треба відзначити 
активну гру Дзюбенко Анни (3 клас, 
ЗОШ №1).

А чемпіонами турніру стали 
Анастасія та Андрій Грушко, сестра 
брат (2 та 5 класи, ЗОШ №6). Пере-
можці та всі учасники турніру наго-
роджені дипломами, медалями та 
призами Бориспільського міського 
центру спорту.

Тренер із шахів 
Бориспільського міського центру 

спорту Галина Кривошеіна

Турнір юних боксерів 
у Щасливому

Міністерство охорони здо-
ров’я в рамках медичної рефор-
ми планує утворити в Київській 
області 4 госпітальні округи з 
центрами в містах Біла Церква, 
Боярка, Вишгород і Бровари.

Для міста Славутича передбача-
ється окремий статус, оскільки те-
риторіальна віддаленість міста не 
дозволяє приєднати його до жод-
ного з госпітальних округів об-
ласті. Відповідні пропозиції МОЗ 
надіслало до Кабінету Міністрів 
України.

Кожен округ матиме мінімум 2 
лікарні багатопрофільного інтен-
сивного лікування першого рівня 
та одну лікарню другого рівня. Лі-
карні інтенсивного лікування (ЛІЛи) 
першого та другого рівня надавати-

муть вторинну медичну допомогу 
(стаціонарну) у випадках, коли па-
цієнт потребує інтенсивної терапії 
за життєвими показниками в умо-
вах стаціонару. На базі ЛІЛів друго-
го рівня працюватиме екстрена ме-
дична допомога та надаватиметься 
більш широкий спектр допомоги.

За словами голови Київської об-
ласної державної адміністрації 
Олександра Горгана, ЛІЛи матимуть 
профільну спрямованість, аби мак-
симально оптимізувати технічні ре-
сурси та сконцентруватися на яко-
сті медичних послуг.

«Кожна лікарня в межах госпі-
тального округу матиме свій ліку-
вальний напрямок, аби оптимізу-
вати як технічну базу, так і належну 
кваліфікацію лікарів. А лікарні бу-
дуть на відносно невеликій відстані 

від місця проживання», — зазначає 
Олександр Горган.

Поряд існуватиме структура пер-
винної медичної допомоги з лікарів 
загальної практики, терапевтів та пе-
діатрів, з якими жителі підписувати-
муть договори на надання медичних 
послуг. Кожен житель в межах госпі-
тального округу матиме змогу само-
стійно вибрати свого лікаря, який 
надаватиме направлення в лікарню 
першого чи другого рівня, оскільки 
ЛІЛи прийматимуть лише за направ-
леннями лікарів первинної ланки.

Служба екстреної медичної до-
помоги забезпечуватиме надання 
хворим допомоги у випадках, що 
загрожують їх життю, а також до-
ставку таких хворих до ЛІЛів пер-
шого або другого рівня у разі необ-
хідності надання хворому медичної 
допомоги в умовах стаціонару.

Як відомо, згідно з постановою 
Уряду, затвердженою 30 листопада 
2016 року, Міністерство охорони 
здоров’я спільно з місцевими орга-
нами влади розпочали процес ви-
значення меж госпітальних округів 
та підготовку необхідної норматив-
ної бази для їх створення.

Бориспільська РДА

На Київщині планують створити 
чотири госпітальні округи 

Наприкінці грудня у Щасливсько-
му НВК пройшов другий турнір з 
боксу, присвячений пам’яті майстра 
спорту СРСР, судді республікан-
ської категорії України, тренера СК 
«Олімп» села Щасливе Олександра 
Загурського. Організатори турніру 
— ГО СК «Олімп» (голова правлін-
ня Риженков А.П.), Бориспільський 
відділ фізкультури та спорту (Яц-
юта Г.В.), відділ освіти (Каськів М.І.). 
У змаганнях взяли участь спортсме-
ни з Києва, Калинівки, Білогород-

ки,  Баришівки, Борисполя (трене-
ри М.Шкоруп, М.Степаненко, В.Ла-
зебник, С.Кінаш), Дударкова (тре-
нер Бабюк О.), Щасливого (тренер 
В.Шевкопляс). Всі учасники наго-
роджені дипломами та медалями 
за 1 та 2 місця, вік боксерів від 9 до 
13 років. Спортсменів нагороджу-
вали дружина Загурського Людми-
ла та син Сергій. Змагання відбули-
ся за підтримки спонсорів: компа-
нії «Слов’янський союз», ПП Гарма-
шов В.В.

Практичні навички відпрацьовують Практичні навички відпрацьовують 
учителі Бориспільської ЗОШ №7.учителі Бориспільської ЗОШ №7.
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Ірина Миколаївна Шаповал народилася 
1970 р. у селі Дударків Бориспільського ра-
йону. Закінчила сільську школу, три роки 
працювала керівником гурткової роботи у 
рідній альма-матер. З дітьми малювала, ро-
била аплікації, плела, співала в учительсько-
му хорі, брала активну участь у художній са-
модіяльності… Вона — творча особистість, з 
організаторськими здібностями, не могла уя-
вити свого життя поза школою. «Бути вчите-
лем мріяла ще з дитячих років. Навчаючись 
у дев’ятому класі, почала свою «педагогічну» 
діяльність: з допомогою вчителя проводила 
уроки української мови та літератури у п’я-
тикласників. Враження були  неабиякі. Тому 
після школи одразу ж подалася до педагогіч-
ного», — розповідає Ірина Шаповал. Проте 
не могла визначитися, який саме фах обра-
ти, бо хотіла бути то вчителем музики, то ма-
лювання, то української мови та літератури. 
Закінчила філологічний факультет педагогіч-
ного університету ім. Михайла Драгоманова.

І тепер, понад 20 років працюючи вчите-
лем української мови та літератури у Бори-
спільській гімназії «Перспектива», Ірина Ми-
колаївна любить вишивати рушники, в’язати, 
фотографувати… 

2015 року стала переможцем міського і 
учасником обласного конкурсу «Вчитель ро-
ку». Ірина Шаповал підготувала декілька учас-

ників і переможців конкурсу творчих робіт 
МАН. Вважає, що педагог, а особливо вчитель 
української мови та літератури, покликаний 
відкрити цілісний світ для своїх вихованців, 
а не окремі його шматочки. Тому впроваджує 
в навчання інтегровані уроки, спрямовані на 
розвиток творчих здібностей та потенціаль-
них можливостей, духовне збагачення учнів.

«На мій життєвий вибір вплинули вчителі, 
які навчали мене у Дударківській школі. На-
приклад, Ольга Іванівна Конопліч, — пригадує 
Ірина Миколаївна. — Школа для мене завжди 
була частинкою моєї душі, мого тіла, тому я не 
могла уявити, що зможу працювати десь ще.»

Свої перші вірші почала писати ще у 17 ро-
ків, коли прийшли перші юнацькі почуття… 
Цікаво, що любов до поезії передалася сино-
ві, а донька перейняла від мами гарний голос.

У поезіях Ірини Шаповал — любов до ма-
тері, сімейні цінності, тема української мо-
ви, мальовнича природа рідного краю. Зача-
ровує її пейзажна лірика. Звичайно, є твори, 
присвячені педагогічній діяльності, видат-
ним письменникам, сучасним подіям. «Я пи-
шу про те, чим я живу, про події, які зачіпа-
ють душу», — говорить вчителька. Поезії Іри-
ни Миколаївни оптимістичні, життєствердні.

Педагога хвилює тема рідної мови. «Я вва-
жаю, що людина має добре володіти своєю 
рідною мовою. Пригадую, коли я навчалася 
у педагогічному університеті, мені занижу-
вали оцінку на зарубіжній літературі лише 

за те, що я говорила російською з акцентом. 
Сьогодні є діти, які говорять на уроках укра-
їнської літератури з акцентом, бо вдома спіл-
куються російською. Тож любов до рідної мо-
ви, на мою думку, йде із сім’ї.»

«Людина має бути відвертою, щирою. Все, 
що вона робить у цьому житті, має робити за 
покликом душі і серця, і тоді інші це відчувають 
і відповідають взаємністю. Саме у щирої люди-
ни можуть бути справжні друзі. Я люблю в усьо-
му чистоту і справжність», — говорить педагог.

Ірина Миколаївна — емоційний, творчий, 
ерудований, закоханий у свою працю вчи-
тель. Сама пише вірші, навчає цьому своїх 
вихованців. Тому  вони — неодноразові пе-
реможці Всеукраїнського поетичного кон-
курсу «Зерна доброти», який традиційно 
проходить щороку.

«Я дуже люблю Новий рік. Завжди чекаю 
дива! І досі вірю, що бажання, загадані саме у 
цю ніч, обов’язково збудуться», — говорить 
педагог Ірина Шаповал.

Ірина Шаповал: 
«Я ЗАВЖДИ 
ЧЕКАЮ ДИВА 
У НОВОРІЧНУ НІЧ»

Я ніколи їй не зраджу…
Я іду пшеничним полем,

Колоски голосять:

Та найкраща в світі мова,

Що під серцем носять.

Поєднала рідна мова

У собі навіки

Солов’їні ранні співи,

Журавлині крики.

Ну, а ще матусі ласку,

Хлібом теплий дотик.

І бабусі давню казку,

І весни струмочок.

Я ніколи їй не зраджу!

День і ніч плекати

Буду радо свою мову,

Мов батьківську хату.

Бо рідний край — 
як рідна хата

Вже в небі журавлі курличуть,

Нас, дітвору, з собою кличуть.

Закінчилось веселе літо —

Воно було найкраще в світі.

Осінній дощик вже на носі,

І вітер хмару тихо носить.

А ми біжим за журавлем —

У нього смуток заберем.

Не хоче він летіть від нас.

Та час – уже гукає клас.

Веселий дзвоник продзвенить,

Збере до школи всіх умить.

— Нащо тобі та чужина? —

Кажу йому. А він:

— Дарма. Як тільки

Сонечко засяє,

Повернемось в свої края.

Бо рідний край — як рідна хата:

Простора і теплом багата,

Словами, добрими людьми,

Що кличуть нас завжди сюди.

Шкільні почуття
Друг завжди пізнається в біді.

Одинокому серцю — так гірко.

Бачить хочеться тільки в тобі

Радість, щирість кохання при зірці.

Одинокому серцю болить,

І я хочу зігріть твою душу.

Злість покинути тихо я мушу,

Лиш тобі помогти у біді!

О, мій друже, спасибі тобі!

Лиш тебе у сні я хочу бачить!

Юність — яблунева ніч, зоря…

Буду ніжно щоки цілувати,

Очі сині. Щирі всі слова

Висиплю із серця до останку, 

Мов росу холодну на світанку.

Нехай благословенна 
буде мить…

Мов ластівки злетілись до гнізда,
Так вся рідня зібралась біля хати,
І знову, як в дитинстві, зустріча
І обнімає вже старенька мати.

Неначе вчора все було. Як мить,
Все пролетіло, згаяло, змінилось:
Дитинство, юність і кохання крик —
Той перший, рідний і до болю милий.

Ми виростали, як птахи в гнізді:
Під поглядом суворим і нехитрим.
У чесності, любові, в доброті,
У радості сімейно-заповітній.

Порозлітались…Хто куди — аж ген…
Залишились на самоті старенькі.
І мріють, виглядають кожен день,
Де їхні діти — голуби сизенькі.

Нехай благословенна буде мить,
Як зустрічається уся родина!
Нехай на небі сонце і блакить
В годину радісну для батька і для сина!

Учительська втіха
Любов дітей — найбільша в світі втіха,
Вона — єдина гордість й шана.
Вона завжди спиняє всяке лихо,
Зігріє душу і загоїть рану.

Любов дитини — щира і відверта.
Немає рівних вірності дитячій,
Коли вогнем горить її серденько,
А очі сяють вдячністю терпляче.

Такі несхожі, але в них та кров,
Що в цілих поколіннях пломеніла.
Я пригорну до серця їх любов
І хочу, щоб вона не обміліла.

ЮВІЛЕЙЮВІЛЕЙ

Отаманові 
Зеленому — 
130 років

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

У Національній бібліотеці ім. Ярослава 
Мудрого відбувся вечір пам’яті отамана 
Зеленого, під час якого було презентова-
но 4-те видання книжки Романа Коваля 
«Отаман Зелений».

У книзі йдеться про отамана Дніпровської 
повстанської дивізії Зеленого (Данила Тер-
пила), його драматичні стосунки із Симоном 
Петлюрою, боротьбу проти Червоної армії 
та денікінців 1919 року та боротьбу зеленів-
ців на початку 20-х років ХХ ст. Події відбу-
ваються у Києві та на території сучасних Ки-
ївської, Черкаської, Чернігівської, Вінниць-
кої, Хмельницької та Львівської областей.

Отаман Зелений розумів, що початок за-
непаду і загибелі України поклала Переяс-
лавська Рада, підписана 1654 р. Це відтоді 
нам нав’язувався міф про віковічну росій-
сько-українську дружбу. І от 15 липня 1919 
року на Переяславському майдані до тисяч 
козаків і міщан звернувся отаман Зелений. 
В урочистій тиші він зачитав маніфест, яким 
скасовувалася дія Переяславського догово-
ру між Москвою і Україною.
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Ольга КАЦАН, фото автора

Відомий поет, член Національної спіл-
ки письменників України Микола Боровко 
не перестає дивувати творчим запалом і 
впевненим поступом до нових висот. Осяг-
нути глибину збірки, зіткану  «з замісу дум-
ки й нелегкої праці», в якій «добро рядка-
ми густо пророста», допомагали колеги 
митця, гості з Національної спілки пись-
менників України. Теплі відгуки про нове 
видання та слова привітання з Днем свя-
того Миколая лунали від заступника НСПУ 
Віктора Мельника, який, перебуваючи у 
колі «володаря Муз з села Борщів» (автор  
— Леонід Фастовець),  створив цикл «Зи-
мові ронделі», завідувача кафедри сучас-
ної української мови КНУ ім. Т. Шевченка 
Анатолія Мойсієнка, який впевнено ствер-
див, що «500 миттєвостей» явили нам най-
кращі твори М. Боровка».

А от заслужений артист та діяч мистецтв 
України Віктор Женченко зізнався, що «ви-
бухнув, коли познайомився ближче із Ми-
колою Боровком, душа якого вміщає в се-
бе таку галактику! Навіть мене, вже чоло-
віка в літах, захопило, що я вже ні без рон-
деля, ні без Боровка жити не можу!» Саме 
з вуст і легкого пера Віктора Женченка Ми-
кола Маркіянович отримав новий титул — 
«Князь ронделя», адже «сьогодні «500 мит-
тєвостей» вже можна заносити до Книги ре-

кордів Гіннеса. Ніхто в світі ще не зробив та-
кого літературного подарунка від України у 
світову скарбницю поезії».

Ніхто з творців вишуканої мови людства 
не жалкував для винуватця свята ні теплих 
слів, ні жартів. От, наприклад, секретар На-
ціональної спілки письменників України Пе-
тро Засенко «охрестив» Миколу Маркіяно-
вича «французьким ронделем українського 
розливу», провівши порівняльну паралель 
із селекціонером-садоводом України Левом 
Симиренком: «Він узяв французький інтелі-
гентний сорт яблука і прищепив до україн-
ської лісової дички, а отримав диво. Щось 
подібне робить Боровко. Він узяв давно за-
буту форму ронделя і схрестив її з україн-
ською суттю, а ми є свідками того, як цей 
плід розвивається на українському чорно-
земі, як він прекрасно звучить, розпросто-
рюючись і до Європи, і до Франції, де свого 
часу народився».

Особливою аурою блаженства сповню-
валися «собори душ» від музичних дарун-
ків. Твори на слова М. Боровка виконували 
ансамбль бандуристів «Світанок», Людми-
ла Романенко, Наталія Зущенко, Ірина Чер-
нюк (тріо «Заграва»). Звучали й прем’єри. 
Пісню «Пам’ять» на музику Світлани Остро-
вої виконував у супроводі фортепіано лау-
реат всеукраїнських і міжнародних конкур-
сів Андрій Кошман. А ліричне сопрано ла-
уреата багатьох конкурсів Олесі Токарен-

ко сповна донесло до слухачів усю красу 
ронделя «Сонце полудневе осява чоло». Не 
вперше твори М. Боровка виконують на-
родна академічна хорова капела ім. Павла 
Чубинського та Бориспільський народний 
муніципальний камерний хор (обома ко-
лективами керував народний артист Украї-
ни Олександр Зюзькін). Цього разу диригу-
вав колективом Рафаїл Гасанов. Окрім тво-
рів М. Боровка, капеляни і хористи викону-
вали класичні і духовні твори українських 
композиторів, зокрема «Мелодію» М. Ско-
рика та духовний славень України «Боже 
великий, єдиний».

Міський голова Борисполя Анатолій Фе-
дорчук запевнив, що 19-та збірка М. Боров-

ка — лише старт на шляху до мистецької ге-
ніальності. Він подякував сіячеві вишуканої 
поезії за прищеплювання любові до прекрас-
ного, бо саме з цього і починається відро-
дження України. Анатолій Соловйович на-
голосив на тому, що «років тридцять тому в 
Україні видавалося на одного жителя 7 книг 
у рік, зараз же видається лише півкниги». 
Приємно, що Микола Маркіянович попри ці 
складнощі доносить до наших сердець висо-
ке слово.

Квіти, побажання та слова вдячності луна-
ли того вечора на адресу Майстра, який пре-
зентував калейдоскоп думок, вилитих на па-
пері словами,  500 миттєвостей життя в від-
тінках щирості та любові.

500 МИТТЄВОСТЕЙ ЖИТТЯ 
В ВІДТІНКУ ЩИРОСТІ Й ЛЮБОВІ
Літературно-музичний вечір «Рондель і пісня» зібрав в актовій залі 
Виконавчого комітету Бориспільської міської ради всіх закоханих у 
високе поетичне слово та музику з нагоди чергового сходження автора на 
Парнас — презентації нової книги «500 миттєвостей», яка вже отримала 
визнання на державному рівні: за версією Держтелерадіо вона названа 
«Книгою року-2016».

ПОЕТИЧНЕ СЛОВОПОЕТИЧНЕ СЛОВО

СПОГАДСПОГАД

Сергій КРУЧИНІН

Михайло Федорович Дацюк — краєзна-
вець, людина активної життєвої позиції. У 
свої 86 років продовжує писати вірші та запи-
сувати спогади свого життя, яке часто зводи-
ло його з непересічними особистостями. Се-
ред усіх духовних скарбів, що прикрашають 
стіни і полиці його кімнати, є невеликий різь-
блений барельєф, на якому зображено рішу-
чих запорожців.

Михайло Федорович згадує: «Барельєф 
подарував мені у 1992 році різьбяр-умілець 
Іван Дикий із Любарців. На цьому маленько-
му шедеврі — сцена з безсмертного творін-
ня Т.Г.Шевченка «Гамалія» про безстрашних 
воїнів, котрі на своїх чайках підкорили моря 
в змаганні зі стихією та в славних перемогах 
над ворогом, захищаючи рідну Україну від 
лукавого ворога- вовкулака.

З Іваном Диким ми зустрілись на виставці в 
Олександрівці, де експонувались його об’єм-
ні різьблені роботи та роботи видатного, 
уславленого на весь світ різцем, нашого зем-
ляка Петра Верни, котрий упокоєний на рід-
ній землі — рогозовівському (а правильніше 
— Петрусевому) акрополі.

При зустрічі Іван обмовився лиш ску-
пим словом про себе: закінчив у 1964 ро-
ці сім класів Любарецької школи й, заціка-
вившись на виставці роботами Верни, ви-
рішив відвідати його у Борисполі. Великий 

майстер жив біля Розвилки у хаті-землян-
ці, пофарбованій у блакитний колір, а две-
рі та віконця були оздоблені різьблени-
ми наличниками. При вході у двір була 
криниця та на столику стояв дерев’яний 
бюст Шевченка. Застав він його вже хво-
рим. Хлопець щиро розповів про своє за-
хоплення його роботами. Верна так зра-

дів, що до нього навіть повернулися сили 
— він піднявся з ліжка, показував свої тво-
ри і розповідав про них. На згадку пода-
рував книжку («Петро Верна», Державне 
видавництво образотворчого мистецтва 
і музичної літератури УРСР, 1958) та своє 
фото. В той же час Іван познайомився з си-

ном різьбяра Юрієм Петровичем, котрий 
теж вирізьблював бюст Шевченка, працю-
ючи в Хуторському лісництві.»

— Іван Дикий запросив мене до себе в Лю-
барці, — продовжує свого розповідь Михай-
ло Федорович. — Там я побачив його робо-
ти, серед яких були «Голова Лісовика», «Орел 
та Вовк», бюст Богдана Хмельницького, трип-
тих за шевченківськими мотивами, прекрас-
на, орнаментована різьбою рамка. Тоді він і 
подарував мені свою «Гамалію», а ще — ті са-
мі фото Верни і книгу.

Варто додати, що Дикий не був ні скульпто-
ром, ні архітектором, але побудував пам’ят-
ник у Любарцях тим синам і дочкам України, 
котрі воювали проти фашистів. Михайло Да-
цюк закликає нас пам’ятати великого земля-
ка Петра Верну.

«Згадаймо їх по їх умінню 
та нашої пам’яті сумлінню…»

майстер жив біля Розвилки у хаті-землян-
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Під час спортивного фести-
валю «SportFEST» у Житомирі 
навіть кілька хлопчиків впле-
ли в свої чуби жовто-блакит-
ні стрічки. Але їх для рекорду 
не взяли до уваги. Адже впро-
довж 4 годин експерти раху-
вали виключно жінок з будь-
якою довжиною волосся, в яке 
були вплетені стрічки кольо-
рів національного прапора. 
Хтось із довгою косою вплів їх 
по всій довжині, комусь із ко-
роткою стрижкою ледве вда-
валося обмотати пучок во-
лосся, а найменшій, 8-місяч-
ній учасниці, просто красиво 
перев’язали голівку. Рекорд, 
який організувала PR-агенція 
ЛЮЛЬКА&КОС, встановлюва-
ло 189 житомирян!

НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ ЗАЧІСОК ІЗ ЖОВТО-БЛАКИТНИМИ 
СТРІЧКАМИ У ВОЛОССІ НА ОДНІЙ ЛОКАЦІЇ

НАЙБІЛЬШИЙ 
РОЗМІР СТУПНІ 
У ДІВЧИНИ

Діана Білик із міста Дружківка рос-
ла, як у казці: не по днях, а по годинах. 
У свої тринадцять років дівчина ма-
ла зріст 180 сантиметрів. Але не він 
став причиною отримання почесного 
місця в найавторитетнішому виданні 
України — Національному реєстрі ре-
кордів, — а найбільший розмір ноги.

Діана — справжня Попелюшка: як-
що загубить свій кришталевий чере-
вичок, то принц знайде її навіть без 
примірок. Адже вона лише одна така 
в країні: згідно із замірами експертів, 
довжина ступні дівчини 29,9 сантиме-
трів, що відповідає європейському 45-
46 розміру взуття. У цьому Діана пере-
вершила світових зірок — Періс Хіл-
тон із її 43-ім та Моніку Белуччі із 44-им 
розміром ноги!

Дехто й серед дорослих візка від воза 
не відрізнить, для багатьох уся відмінність 
авто полягає в кольорі. А Ігор Єщенко з 
Донецька у віці 2 роки 7 місяців просто на 
вулиці в Дніпрі (місті тимчасово мешкання 
сім’ї) назвав 46 марок і моделей автомобі-
лів, що проїжджали повз нього. Він і далі б 
продовжував, але несподівано розгубив-
ся, не впізнавши рідкісний у наших краях 
«Крайслер».

Захоплення, яке призвело до рекорду, 
почалося для Ігоря в 1 рік і 11 місяців, ко-
ли його мама Таня під час прогулянок по-
казувала на автомобілі, називаючи при 
цьому їх марку і модель.

НАЙМОЛОДШИЙ ЗНАВЕЦЬ МОДЕЛЕЙ І МАРОК АВТОМОБІЛІВ

НАЙСТАРІШИЙ 
ЧОЛОВІК, ЩО СТАВ 
БАТЬКОМ

Житель села Качкарівка 
Херсонської області дід Геор-
гій відвіз дружину Валентину 
в райцентр народжувати. На 
той момент Георгію Лахнов-
ському, ветерану Великої Ві-
тчизняної війни, було 87 років, 
а його дружині, з якою він жив 
два роки в цивільному шлюбі, 
— 37. Цікаво, що дружина діда 
Георгія на 27 років молодша 
за старшого з його синів. Діз-
навшись про вік батька, меди-
ки захвилювалися, що дитина 
народиться з патологіями. Але 
дід знав: матиме п’ятого сина! 
Анатолій виявився здоровим 
хлопчиком вагою 3200 кг. Чут-
ки про те, що старий даремно 
претендує на батьківство, при-
пинилися, коли Толя трохи під-
ріс і стало очевидно, що його 
риси збігаються з фамільни-
ми рисами численних онуків 
і правнуків діда Георгія. Ста-
рий батько дуже любив хлоп-
чика і мав єдину мрію: дожи-
ти до того часу, коли сам змо-
же відвести малого в перший 
клас. На жаль, доля розпоря-
дилася інакше — найстаріший 
в Україні батько Георгій Лах-
новський помер, коли хлопчи-
ку було 4 роки. Сьогодні Толя 
виховується в сім'ї свого брата 
по батькові Володимира. Він і 
прийняв з рук експерта Серти-
фікат про рекорд свого батька.

7 грудня 2010 року о 8 годині 35 
хвилин «Національний реєстр ре-
кордів» зафіксував «Найдовші на-
туральні вії України» в прямому 
ефірі Нового каналу в програмі 
«Підйом».

Для фіксації рекорду лікар-три-
холог Олена Лук'янова, акурат-
но висмикнула вію із повіки Ші-
калюк Оксани, використавши при 

цьому пінцет. Ведучий програми 
«Підйом» Сергій Притула, уявля-
ючи неприємні відчуття під час та-
кої процедури, запропонував свої 
вії, щоб не мучити дівчину. Але 
підтримала рекордсменку її коле-
га Ольга Фреймут і пожертвувала 
свою вію для того, щоб порівняти 
її з рекордним розміром. Довжи-
ну вій вимірювали за допомогою 

спеціальних пристроїв. Експерт 
з рекордів Віталій Зорін помістив 
вію на поверхню скельця з крапе-
льками води і накрив ще одним 
зверху. Тільки таким чином воло-
сина повністю випросталася, і екс-
перти змогли її виміряти. Довжина 
вії Оксани Шікалюк 18,5 мм, при-
близно вдвічі довша за вію Ольги 
Фреймут.

РЕКОРД «НАЙДОВШІ НАТУРАЛЬНІ ВІЇ УКРАЇНИ»

НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ СОЛЬНОГО КОНЦЕРТУ
Гурт «Океан Ельзи» принципово не 

бере участі в жодних змаганнях, кон-
курсах чи фестивалях, де треба боро-
тися за перемогу. Втім, на переконан-
ня шанувальників, відсутність офіцій-

них нагород жодним чином не зава-
жає Святославові Вакарчуку та його 
товаришам лишатися найкращими в 
світі. На підтвердження цьому «Океан 
Ельзи» на київському стадіоні «Олім-

пійський» зібрав рекордну в Україні 
аудиторію — 75823 глядачі. До того ж, 
концерт, який тривав 219 хвилин, вия-
вився найдовшим в історії країни ви-
ступом одного колективу.

СУКНЯ З 
НАЙБІЛЬШОЇ 
КІЛЬКОСТІ 
КАВОВИХ ЗЕРЕН

Унікальні сукні луцького 
дизайнера Дмитра Пархом-
чука виготовлені з ретель-
но відібраних зерен кави. До 
Національного реєстру ре-
кордів увійшла сукня-мак-
сі, на створення якої автору 
знадобилося 26667 зерен ка-
ви. Вага сукні — 4,5 кілогра-
ми. Модницям не треба не-
покоїтися про аксесуари — в 
комплект додається елегант-
на сумочка із кавових зерен.

45-річний військовий 
офіцер Євген Бориско за 
4 роки зібрав 1531 запаль-
ничку. Всі екземпляри нез-
вичайних форм і розмірів. 
Цікаво, що до паління Єв-
ген ставиться негативно, 
тому у нього в кишені за-
пальнички годі й шукати.

НАЙБІЛЬША КОЛЕКЦІЯ 
ЗАПАЛЬНИЧОК

РЕКОРДИ УКРАЇНИ: ЦІКАВЕ ПОРЯД
Сторінку підготувала Іванна Матвієнко
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ЗИМОВІ РОЗВАГИЗИМОВІ РОЗВАГИ

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
ЩИРО ВІТАЄ ЮВІЛЯРІВ:ЩИРО ВІТАЄ ЮВІЛЯРІВ:

95 років — Середа Марія Павлівна
90 років — Якубович Борис Миколайович

85 років — Піць Віра Василівна

80 років — Ларьковскій Віктор Андрійович

Ремень Анастасія Сергіївна

Лісніченко Андрій Пахомович
Піць Віра Миколаївна

Міронова Ірина Михайлівна
Косинський Микола Іванович
Чепілко Любов Григорівна
Цівун Василь Сергійович

«Шановні ювіляри! Прийміть від нас вітання «Шановні ювіляри! Прийміть від нас вітання 
щирі, хай обминає вас журба, хай кожен щирі, хай обминає вас журба, хай кожен 

день несе віднині лиш щастя, мир і добро. день несе віднині лиш щастя, мир і добро. 
Хай доля шле здоров’я міцне, море благ Хай доля шле здоров’я міцне, море благ 

земних, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, земних, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, 
ще дуже довго стеляться до ніг! Зичимо ще дуже довго стеляться до ніг! Зичимо 
щиро ласки від Бога, від людей добра на щиро ласки від Бога, від людей добра на 

многії й щасливії літа!»многії й щасливії літа!»

ВІТАЄМОВІТАЄМО

Бажаємо міцного здоров’я на довгі роки! Хай Бажаємо міцного здоров’я на довгі роки! Хай 
новорічні та різдвяні дні додадуть вам наснаги новорічні та різдвяні дні додадуть вам наснаги 
до життя, а душі ваші хай наповняться теплом, до життя, а душі ваші хай наповняться теплом, 

любов’ю рідних та близьких!любов’ю рідних та близьких!

РАЙОННА РАДА ВЕТЕРАНІВ СЕРДЕЧНО РАЙОННА РАДА ВЕТЕРАНІВ СЕРДЕЧНО 
ВІТАЄ ЮВІЛЯРІВ,ЯКІ ВІДСВЯТКУВАЛИ СВОЇ ВІТАЄ ЮВІЛЯРІВ,ЯКІ ВІДСВЯТКУВАЛИ СВОЇ 

ДНІ НАРОДЖЕННЯ:ДНІ НАРОДЖЕННЯ:

95 років — Михайлик Євгенія Артемівна, 95 років — Михайлик Євгенія Артемівна, с. Лебединс. Лебедин

90 років — Рибак Ірина Павлівна,90 років — Рибак Ірина Павлівна, с. Рогозів с. Рогозів

85 років — Голуб Софія Захарівна, 85 років — Голуб Софія Захарівна, с. Вороньківс. Вороньків

Тригуб Онисія Йосипівна, Тригуб Онисія Йосипівна, с. Сошниківс. Сошників

Кокозей Ганна Яківна,Кокозей Ганна Яківна, с. Дударків с. Дударків
Рожа Анастасія Степанівна, Рожа Анастасія Степанівна, с. Іванківс. Іванків
Шатрава Ганна Яківна, Шатрава Ганна Яківна, с. Ревнес. Ревне
Заболотня Меланія Антонівна, Заболотня Меланія Антонівна, с. Сошниківс. Сошників
Басович Володимир Гнатович, Басович Володимир Гнатович, с. Старес. Старе
Самайда Василь Іванович, Самайда Василь Іванович, с. Глибокес. Глибоке

Чулівська Марія Сергіївна,Чулівська Марія Сергіївна, с. Васильки с. Васильки
Гопкало Ольга Максимівна,Гопкало Ольга Максимівна, с. Любарці с. Любарці
Лахно Уляна Іванівна, Лахно Уляна Іванівна, с. Горобіївкас. Горобіївка
Свідро Ольга Василівна, Свідро Ольга Василівна, с. Любарціс. Любарці
Пиріг Марія Іванівна, Пиріг Марія Іванівна, с. Рогозівс. Рогозів
Ломака Марія Лук’янівна, Ломака Марія Лук’янівна, с. Любарціс. Любарці
Можаровський Юрій Степанович,Можаровський Юрій Степанович,  
с. Щасливес. Щасливе
Басан Галина Опанасівна, Басан Галина Опанасівна, с. Кийлівс. Кийлів
Матус Ганна Федорівна, Матус Ганна Федорівна, с. Іванківс. Іванків

У Переяславі залили 
ковзанку 

У Переяславі-Хмельницькому на міському стадіоні зно-
ву запрацювала ковзанка. Її місце розташування традицій-
не — на хокейному майданчику. Про це повідомляється на 
сайті міськради.

Як розповів директор стадіону Володимир Михайлов-
ський, він та працівники стадіону «заливали» ковзанку три 
дні, поки що лід «м’який» для хокейних баталій, а от для 
юних фігуристів підійде. 

Працює ковзанка з 10 години ранку. Вартість однієї го-
дини перебування на ковзанці (з власними ковзанами) 10 
гривень.

Поряд працює прокат ковзанів, вартість 25 гривень на 
годину. В теплому пункті прокату можна безкоштовно пе-
ревдягти взуття, відпочити чи за символічну плату випити 
гарячого чаю чи кави.

Охочі чистити лід від снігу мають знижку для катання на 
ковзанці або отримають бонуси на години для катання, і не 
тільки для себе.

Вісник Переяславщини

УВАГА! ВСІ НА ЛІД!
Охочих пограти у хокей чи просто покататися на 

ковзанах запрошують на ковзанку, що знаходиться на 
озері «Вигон». Це кінець вулиці Франка — початок вули-
ці Широка (поблизу Тургенєвського цвинтаря). Організа-
тор дозвілля Олександр Перегуда розповів, що в суботу 
та неділю з 12 години та у вівторок, четвер з 16 години 
працює освітлення. Любителі хокею будуть організовані 
в команди та зіграють між собою. 

За довідками звертайтеся за телефонами до 
організатора заходу Олександра Перегуди: 

(067) 581-26-03, (050) 073-14-20.
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ПОНЕДІЛОК, 16 СІЧНЯ

ВІВТОРОК, 17 СІЧНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 16-22 СІЧНЯ

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 15.00 21.00 05.30 
Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 23.30 00.15 Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 ПРОФІЛАКТИКА
15.20 Фольк-music
16.40 Т/с "Анна Піль"
17.30 Твій дім-2
17.50 Вікно в Америку
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.35 Обличчя війни
22.55 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Т/с "Роксолана"
04.50 Світло

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.30 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 21.30 Новини. Спорт
09.15 20.20 05.00 Про головне
09.50 Україна на смак
10.25 Х/ф "Ціна людини"
12.30 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв'язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 Театральні сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькі історії
16.40 04.15 Т/с "Анна Піль"
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Я там був не з власної 

волі". Ф.1 "Окупація"
19.55 Наші гроші
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.40 З перших вуст
22.55 Вічне

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 02.15 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 "Спеціальний випуск. Вечірній 

квартал"

12.20 "Вечірній квартал"

14.05 Х/ф "Міцний горішок - 1" (16+)

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 Х/ф "Міцний горішок- 2" (16+)

22.30 01.25 "Світ навиворіт - 8"

23.35 02.45 Х/ф "Шерлок - 1: Етюд у 

рожевих тонах" (16+)

05.45 "Служба розшуку дітей"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 "Спеціальний випуск. Вечірній 

квартал"

12.20 "Вечірній квартал"

14.15 Х/ф "Міцний горішок- 2" (16+)

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 Х/ф "Міцний горішок - 3: 

Відплата" (16+)

22.40 01.35 "Світ навиворіт - 8"

23.45 02.25 Х/ф "Шерлок - 1: Сліпий 

банкір" (16+)

05.25 "Служба розшуку дітей"

05.30 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

05.50 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Т/с "Секта" 1-3 с.
12.00 Новини
12.25 Т/с "Секта" 4 с. Заключна
13.35 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.20 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
00.55 Т/с "Біла королева" (18+)
03.00 Док.проект "Ризиковане життя. 

Вода"
03.40 Х/ф "Сім днів до весілля"
05.10 "Подробиці"

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.20 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
14.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
00.55 Т/с "Біла королева" (18+)
03.00 Док.проект "Ризиковане життя. 

Кава"
03.40 Х/ф "Все можливо"
05.10 "Подробиці"

03.00 02.20 Зона ночі
05.35 06.10 М/с "Турбо"
06.09 07.53 Kids Time
06.55 М/с "Історії Тома і Джеррі"
07.55 М/ф "Феї: Чарівний порятунок"
09.30 Х/ф "Леді яструб"
11.50 Х/ф "Хроніки Нарнії: Підкорювач 

зорі"
14.00 Х/ф "Темний світ" 16+
16.00 Х/ф "Темний світ: Рівновага" 16+
18.00 Абзац
19.00 Ревізор
21.55 Страсті за ревізором
00.20 Х/ф "Перемагаючи час"
02.15 Служба розшуку дітей

04.00 02.40 Зона ночі
04.10 18.00 Абзац
05.05 06.50 Kids Time
05.10 М/с "Турбо"
06.55 Т/с "Клініка" 16+
08.10 Київ вдень та вночі
09.55 Серця трьох
12.45 Дешево і сердито
19.00 Любов на виживання
22.45 Т/с "Гра Престолів" 18+
00.50 Х/ф "Сомнія"

06.50 Ранок з Україною
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Т/с "Громадянин Ніхто" 

(детектив) 16+
13.50 Т/с "Буде світлий день" (1 серія) 

(мелодрама)
15.00 Події
15.30 Т/с "Буде світлий день" (закл. 

серії) (мелодрама)
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" (6 

серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" (11,12 

серії) (детектив) 16+
23.00 Події дня
23.30 Х/ф "Смертельні перегони" 

(фантастичний трилер) 16+
01.30 Події
02.20 Ток-шоу "Говорить Україна"
03.20 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 Т/с "Громадянин Ніхто" 

(детектив) 16+
15.00 Події
15.30 Т/с "Громадянин Ніхто" 

(детектив) 16+
16.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" (7 

серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" (13,14 

серії) (детектив) 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с " CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
01.20 Події
02.10 Х/ф "Смертельні перегони" 

(фантастичний трилер) 16+
03.45 Події
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.30 "Облом.UA."

08.55 Х/ф "Пірати семи морів: Чорна 

борода" 1-2

12.05 Д/п "Помста природи"

18.30 "Спецкор"

19.00 "ДжеДАІ"

19.25 Д/п "Помста природи"

20.00 Х/ф "Джек Гантер. В пошуках 

скарбів Угаріта" (16+)

21.55 Х/ф "Джек Гантер. Прокляття 

гробниці Ехнатона" (16+)

23.50 Х/ф "Мисливець проти Чужого" 

(16+)

01.15 Т/с "Загублений світ"

02.05 Х/ф "Чотири листи фанери"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 Д/п "Помста природи"
10.55 "Облом.UA."
11.55 "Відеобімба"
13.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.45 Х/ф "Нижче нуля" (16+)
17.30 Д/п "Помста природи"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.25 Д/п "Помста природи"
20.00 Х/ф "Джек Гантер. Небесна 

зірка" (16+)
21.55 Х/ф "Гра на виживання" (16+)
23.40 Х/ф "Дорога без вороття" (16+)
01.10 Т/с "Загублений світ"
02.00 Х/ф "Захар Беркут"

06.15 Служба розшуку дітей
06.20 Дивитись усім!
07.10 Факти
07.50 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Антизомбі
11.05 "Дитсадковий поліцейський". 

Художній фільм
12.45 Факти. День
13.20 "Дитсадковий поліцейський". 

Художній фільм
13.40 "Повернення Супермена". 

Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Повернення Супермена". 

Художній фільм 16+
16.55 "Черепашки-ніндзя". Художній 

фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Смертельна зброя". Художній 

фільм 16+
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Смертельна зброя". Художній 

фільм 16+
22.35 Свобода слова

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

Костянтином Стогнієм
10.05 Більше ніж правда
11.15 "Каратель". Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.25 "Кров'ю і потом. Анаболіки". 

Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Місце зустрічі змінити не 

можна". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Смертельна зброя-2". Художній 

фільм 16+
23.35 "Смертельна зброя". Художній 

фільм 16+
01.35 "Лас-Вегас-2". Телесеріал 16+
03.00 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор

06.00 Х/ф "Максимка"
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 10.05 13.40 18.55 21.10 "Погода"
09.50 04.05 "Цивілізація Incognita"
10.50 Завтра - сьогодні
12.05 Життя в цифрі
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Іван 

Яремчук, 1 ч.
19.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.15 Михайло Поплавский "Українська 

пісня"
22.00 Супервідчуття
23.00 05.10 Божевільний світ
00.05 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.40 "Життя на Вершині" 18+
02.40 "Після опівночі" 18+
03.40 "Світські хроніки"
04.20 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.00 19.55 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 21.10 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.45 22.30 Супервідчуття
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Іван 

Яремчук, 2 ч.
21.20 04.40 "Відлуння"
21.50 Сумнозвісні місця
22.55 05.10 Божевільний світ
00.00 Д/ф "Родіон Нахапетов. Від 

П'ятихаток до Голлівуду"
00.55 "Вячеслав Хурсенко. Політ білого 

журавля"
02.00 "Вечір памяті Вачеслава 

Хурсенка"
04.00 "Цивілізація Incognita"
04.15 "Зцілення теплом"

07.10 16.00 "Все буде добре!"
09.15 Х/ф "Розум і почуття"
12.20 Х/ф "Дівчата"
14.15 "Битва екстрасенсів"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 23.00 Т/с "Коли ми вдома"
20.00 22.45 "Україна має талант!-7"
00.00 "Х-Фактор - 7"
03.00 "Найкраще на ТБ"

06.35 16.00 "Все буде добре!"

08.20 "Зіркове життя"

09.20 "Битва екстрасенсів 15"

14.05 Х/ф "Я щаслива"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Україна має талант!-7"

00.00 "Х-Фактор - 7"

05.25 Т/с "Мережева загроза" (16+)
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.10 Т/с "Детективи" (16+)
11.40 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
13.45 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
15.35 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно" (16+)
00.40 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
02.30 "Свідок"
03.05 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
03.40 "Легенди бандитської Одеси"
04.00 "Правда життя. Професії"

05.00 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
06.15 Х/ф "Мільйон у шлюбному 

кошику"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
11.55 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
13.45 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
15.40 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно" (16+)
00.40 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
02.25 "Свідок"
03.10 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
04.40 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.25 18.55 Панянка-селянка
13.25 14.30 20.00 Одного разу під 

Полтавою
13.55 21.00 Танька і Володька
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.55 04.30 Віталька
16.50 22.00 02.50 Країна У
17.50 23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с "Отже" 18+
00.35 Т/с "Світлофор" 16+
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.25 18.55 Панянка-селянка
13.25 14.30 20.00 Одного разу під 

Полтавою
13.55 21.00 Танька і Володька
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 22.00 Країна У
17.50 23.00 Розсміши коміка
00.00 Х/ф "Паралельні світи"
01.50 Т/с "Щоденники Темного" 16+
04.10 Це любов

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.20 "Три сестри"
11.10 Т/с "Ти - моє життя"
12.10 01.50 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 

сезон"
15.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 Х/ф "Дитина напрокат"
23.50 Х/ф "У коханні дозволено все" 

(16+)

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.20 "Три сестри"
11.10 Т/с "Ти - моє життя"
12.10 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
15.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 "Top Shop"
09.00 Top Shop
09.45 23.15 "Новорічний жарт з..."
10.35 "Бенефіс Юхима Шифрина 

"ОПУС № 10"
13.20 Х/ф "Вибачайте, фараони!"
14.45 Х/ф "Секретний фарватер"
17.20 Х/ф "Людина у прохідному дворі"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Артист з Кохановки"
01.25 Х/с "Війна Фойла" (16+)

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
09.55 "Новорічний жарт з..."
10.45 "Юхим Шифрин "Сходи"
12.15 Х/ф "Артист з Кохановки"
13.35 19.40 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
14.30 Х/ф "Секретний фарватер"
17.15 Х/ф "Людина у прохідному дворі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.15 Х/ф "Благі наміри"
00.40 Х/ф "Повернення додому" (16+)
02.50 Х/с "Війна Фойла" (16+)
04.25 Кіноляпи

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Дика планета"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Київські історії"
16.30 "Життєві історії"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Коли природа завдає удар у 

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

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

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Коли природа завдає удар у 

відповідь"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Т/с "КММ"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Коли природа завдає удар у 

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

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

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.30 Новини

06.25 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.00 На слуху
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф "Одного разу 60 років 

потому"
10.10 Д/ф "Василь Макух. Смолоскип"
11.00 12.01 Засідання Кабінету 

Міністрів України
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ Пам"яті 

тих, кого в роки Другої світової 
війни було примусово вивезено 
з України до Німеччини

13.15 Наші гроші
14.05 Д/ф "Київ. Початок війни"
15.30 Світло
16.10 Путівник прочанина
16.20 На пам"ять
16.40 04.15 Т/с "Анна Піль"
17.25 Хочу бути
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Я там був не з власної 

волі". Ф.2 "Остарбайтер"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.30 Новини

06.30 Від першої особи
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 21.30 Новини. Спорт
09.15 20.20 Про головне
09.50 Україна на смак
10.25 Містерія Різдва
11.05 Д/ф "Сімдесятники.Сергій 

Параджанов"
12.00 Д/ф "Гайдамацьким шляхом"
12.30 Суспільний університет
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Надвечір'я. Долі
15.10 02.05 Біатлон. Кубок світу. VІ 

етап. Індивідуальна гонка 15км. 
(жінки)

17.05 04.15 Т/с "Анна Піль"
17.50 Д/ф "Формула життя Олександра 

Палладіна"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Я там був не з власної 

волі". Ф.3 "Концтабори"
19.55 "Схеми" з Наталією Седлецькою
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.35 Обличчя війни
23.00 Золотий гусак

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 Досягти успіху в анімаційному 

фільмі "Турбо"

11.15 12.20 "Міняю жінку - 2"

14.10 Х/ф "Міцний горішок - 3: 

Відплата" (16+)

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 Х/ф "Міцний горішок - 4" (16+)

22.40 01.30 "Світ навиворіт - 8"

23.40 02.20 Х/ф "Шерлок - 1: Велика 

гра" (16+)

05.20 "Служба розшуку дітей"

05.25 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 02.15 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 "Спеціальний випуск. Вечірній 

квартал"

12.20 "Вечірній квартал"

14.05 Х/ф "Міцний горішок - 4" (16+)

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 Х/ф "Вежа" (12+)

22.30 01.25 "Світ навиворіт - 8"

23.35 02.45 Х/ф "Шерлок - 2: Скандал у 

Белгравії" (16+)

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.20 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
14.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
00.55 Т/с "Біла королева" (18+)
03.00 Док.проект "Ризиковане життя. 

Шампуні"
03.40 Х/ф "Життя як цирк"
05.10 "Подробиці"

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.20 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
14.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Анна-детективъ" Заключна 

(12+)
00.55 Т/с "Біла королева" (18+)
03.00 Док.проект "Ризиковане життя. 

Миючі засоби"
03.40 Х/ф "Хочу дитину"
05.10 "Подробиці"

03.00 02.10 Зона ночі
04.40 18.00 Абзац
05.33 06.53 Kids Time
05.35 М/с "Турбо"
06.55 Х/ф "Перемагаючи час" 16+
08.50 Київ вдень та вночі
11.25 Серця трьох
14.10 Любов на виживання
19.00 Х/ф "Втеча з Шоушенка"
21.50 Х/ф "Виходу немає"
00.05 Т/с "Гра Престолів" 18+

03.05 Зона ночі
04.00 18.00 Абзац
04.53 06.38 Kids Time
04.55 М/с "Турбо"
06.40 Т/с "Клініка" 16+
08.35 Київ вдень та вночі
11.20 Серця трьох
14.05 Хто зверху
19.00 Любов на виживання
23.05 Т/с "Гра Престолів" 18+
01.15 Х/ф "Марс атакує" 16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 Т/с "Громадянин Ніхто" 

(детектив) 16+
15.00 Події
15.30 Т/с "Громадянин Ніхто" 

(детектив) 16+
16.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" (8 

серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" (15,16 

серії) (детектив) 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
02.50 Події
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 Т/с "Громадянин Ніхто" 

(детектив) 16+
15.00 Події
15.30 Т/с "Громадянин Ніхто" 

(детектив) 16+
16.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" (9 

серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" (17,18 

серії) (детектив) 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
02.50 Події
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 Д/п "Помста природи"
08.55 Д/п "Найкраща зброя Другої 

світової війни"
09.50 Д/п "Друга світова війна у 3D"
10.40 Д/п "Помста природи"
15.15 Х/ф "Загін спеціального 

призначення" (16+)
17.30 Д/п "Помста природи"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.25 Д/п "Помста природи"
20.00 Х/ф "Дорога без вороття" (16+)
21.45 Х/ф "100 градусів нижче нуля" 

(16+)
23.35 Х/ф "Прибулець" (16+)
01.15 Т/с "Інспектор Алекс"
02.05 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 Д/п "Літаки Другої світової війни"
11.00 "Облом.UA."
11.35 "Відеобімба"
13.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.45 Х/ф "100 градусів нижче нуля" 

(16+)
17.30 Д/п "Помста природи"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.25 Д/п "Помста природи"
20.00 Х/ф "Прибулець" (16+)
21.55 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Помста" (16+)
23.45 Х/ф "Гвардійці короля"
01.20 Т/с "Інспектор Алекс"
02.10 Х/ф "Відьма"

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

Костянтином Стогнієм
09.50 Громадянська оборона
11.40 "Стукач". Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Стукач". Художній фільм 16+
14.05 "Каратель". Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Місце зустрічі змінити не 

можна". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Очна ставка. Прем'єра
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Смертельна зброя-3". Художній 

фільм 16+
23.40 "Смертельна зброя-2". Художній 

фільм 16+
01.45 "Лас-Вегас-2". Телесеріал 16+
03.05 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор

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

Костянтином Стогнієм
09.55 Очна ставка
10.50 "Сонце, що сходить". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Сонце, що сходить". Художній 

фільм 16+
13.35 "Стукач". Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Місце зустрічі змінити не 

можна". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Смертельна зброя-4". Художній 

фільм 16+
23.50 "Смертельна зброя-3". Художній 

фільм 16+
01.55 "Лас-Вегас-2". Телесеріал 16+
03.15 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор

06.00 22.40 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 21.00 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.45 21.15 Сумнозвісні місця
11.55 22.05 Супервідчуття
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 Баскетбол. Ліга Чемпіонів. 

Каршияка (Турція) - Хімік 
(Україна)

21.35 05.05 Глобал - 3000
23.55 "Натхнення"
00.05 Д/ф "Мілен Демонжо. Міледі з 

українським корінням"
01.05 "Як створювався фільм про 

Мілен Демонжо"
01.25 Д/ф "Мішель Мерсьє. Заручниця 

кохання" 16+
02.25 Концерт Вадима Крищенка "Ріка 

життя"
05.35 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.00 19.55 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 10.05 13.40 21.10 "Погода"
09.50 "Ландшафтні гри"
10.50 22.00 Сумнозвісні місця
11.55 22.15 Супервідчуття
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Людмила Улицька, 1 ч.
21.20 04.35 "Відлуння"
22.55 05.05 Божевільний світ
00.00 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.00 "Ніч чорних краваток" 18+
02.05 "Життя на Вершині" 18+
02.35 "Після опівночі" 18+
03.35 "Світські хроніки"
04.00 "Кумири"
04.10 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.45 16.00 "Все буде добре!"

08.45 "Зіркове життя"

11.35 "Битва екстрасенсів 15"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 "Україна має талант!-7"

19.15 22.45 "Україна має талант! Діти"

00.00 "Х-Фактор - 7"

06.40 16.00 "Все буде добре!"

08.35 "Зіркове життя"

10.20 "Битва екстрасенсів"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 23.15 Т/с "Коли ми вдома"

19.55 22.45 "Україна має талант! Діти"

00.15 "Х-Фактор - 7"

05.05 Х/ф "Все перемагає любов"
06.15 Х/ф "Алегро з вогнем"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
11.50 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
13.45 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
15.40 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
02.50 "Свідок"
03.20 "Випадковий свідок"
03.35 "Речовий доказ"
04.00 "Легенди бандитської Одеси"
04.25 "Правда життя. Професії"
04.50 Х/ф "Вірність"

06.15 Х/ф "Вторгнення"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
13.45 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
15.40 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
02.50 "Свідок"
03.20 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитської Одеси"
04.10 "Правда життя. Професії"
04.40 Х/ф "Зухвалість"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
10.05 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.45 Т/с "Снігова королева"
16.05 22.05 Х/ф "Ромео та Джульєта"
18.10 Х/ф "Паралельні світи"
20.05 Х/ф "Ніколи не здавайся" 16+
00.10 Т/с "Отже" 18+
00.40 Т/с "Світлофор" 16+
01.40 У ТЕТа тато!
02.05 Теорія зради
02.55 Країна У
04.35 Віталька
05.30 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.25 18.55 Панянка-селянка
13.25 14.30 20.00 Одного разу під 

Полтавою
13.55 21.00 Танька і Володька
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.55 04.30 Віталька
16.50 22.00 02.50 Країна У
17.50 23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с "Отже" 18+
00.35 Т/с "Світлофор" 16+
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 08.35 "Мультфільми"

08.00 "Чи знаєте ви, що..."

11.10 "Орел і Решка"

23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

02.15 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.20 "Три сестри"
11.10 Т/с "Ти - моє життя"
12.10 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
15.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
10.25 Х/ф "Беріг його життя"
14.05 19.40 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
15.55 Х/ф "Зворотної дороги немає"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.15 Х/ф "Міський романс"
01.05 Х/ф "Білий, червоний і..." (16+)
02.45 Х/с "Війна Фойла" (16+)
04.15 Кіноляпи
04.45 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
09.30 23.15 "Новорічний жарт з..."
10.10 "Бенефіс Геннадія Вєтрова"
12.05 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Тетянки"
13.40 19.40 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
15.30 Х/ф "Людина у прохідному дворі"
18.00 Х/ф "Пастка для самотнього 

чоловіка" (16+)
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Без сина не приходь!"
01.35 Х/с "Війна Фойла" (16+)

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Мультляндія"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Коли природа завдає удар у 

відповідь"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Т/с "КММ"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Коли природа завдає удар у 

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

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

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Коли природа завдає удар у 

відповідь"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Т/с "КММ"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Прогулянки містом"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 "Т/с "КММ"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"
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П’ЯТНИЦЯ, 20 СІЧНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 16-22 СІЧНЯ

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

Терміново! ПОТРІБНІ

ШВАЧКИ та 
РОЗКРІЙНИКИ

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

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.30 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 23.30 00.15 Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 21.30 Новини. Спорт
09.15 20.20 Про головне
09.50 Україна на смак
10.20 Х/ф "Останній подарунок"
12.30 Суспільний університет
13.15 Схеми
14.00 Віра. Надія. Любов
15.10 03.15 Біатлон. Кубок світу. VІ 

етап. Індивідуальна гонка 20км. 
(чоловіки)

17.05 Т/с "Анна Піль"
17.50 Д/ф "Іван Терещенко. 

Колекціонер справ благочинних"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
21.50 Д/ф "Іван Драч. Крізь час і 

слово"
22.55 Вічне
23.15 Підсумки

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 "Спеціальний випуск. Вечірній 

квартал"

12.20 "Вечірній квартал"

14.20 Х/ф "Вежа" (12+)

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 "Новорічний вечірній квартал 

2016"

00.00 Х/ф "Друзі друзів" (16+)

01.40 Х/ф "Кардіограма любові"

03.05 "Неділя з Кварталом"

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.20 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Анна-детективъ" Заключна 

(12+)
14.00 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.00 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
00.50 Т/с "Біла королева" Заключна 

(18+)
03.00 Док.проект Ризиковане життя. 

Морозиво
03.40 "Жди меня"
05.20 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
04.30 18.00 Абзац
05.28 06.40 Kids Time
05.30 М/с "Турбо"
06.45 Т/с "Клініка" 16+
08.35 Київ вдень та вночі
11.00 Серця трьох
13.50 Любов на виживання
19.00 Хто зверху
22.50 Т/с "Гра Престолів" 18+
00.55 Х/ф "Рейд" 18+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 Т/с "Громадянин Ніхто" 

(детектив) 16+
15.00 Події
15.30 Т/с "Громадянин Ніхто" 

(детектив) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(10 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" (закл. 

серії) (детектив) 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
02.50 Події
03.40 Реальна містика
05.10 Зірковий шлях

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 Д/п "Помста природи"
11.55 "Облом.UA."
12.55 "Відеобімба"
13.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.40 Х/ф "Гвардійці короля"
17.30 Д/п "Помста природи"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.25 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Помста" (16+)
21.15 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Темний провулок" (16+)
23.00 Прем" єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC."
01.20 Х/ф "Немезис" (18+)
02.45 Х/ф "Дорога на Січ"

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

Костянтином Стогнієм
10.05 "Кров'ю і потом. Анаболіки". 

Художній фільм 16+
12.30 "Сонце, що сходить". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Сонце, що сходить". Художній 

фільм 16+
15.20 "Місце зустрічі змінити не 

можна". Серіал 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Місце зустрічі змінити не 

можна". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.25 "Смертельна зброя-4". Художній 

фільм 16+
01.50 "Лас-Вегас-2". Телесеріал 16+
03.15 Стоп-10

06.00 20.00 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 21.15 "Погода"
10.30 Сумнозвісні місця
10.55 Супервідчуття
11.15 "Будьте здорові!"
12.00 Teen-клуб
14.00 Оглядач. LIVE
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Людмила Улицька, 2 ч.
21.20 05.05 "Відлуння"
22.05 Ювілейний концерт Віктора 

Павліка
00.00 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.40 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 Rock Time з Петром Полтарєвим
05.35 "Формула Пруста. Андрій 

Демиденко"

06.55 "Зіркове життя"

08.50 Х/ф "Маша"

10.40 Х/ф "Особисте життя лікаря 

Селіванової"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 23.15 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Україна має талант! Діти"

00.10 "Х-Фактор - 7"

06.20 Х/ф "Шалена баба"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
11.50 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
13.45 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
15.35 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
03.45 "Свідок"
04.15 "Випадковий свідок"
04.25 "Правда життя. Професії"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Х/ф "Потрійні неприємності"
12.25 18.55 Панянка-селянка
13.25 14.30 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.55 04.30 Віталька
16.50 23.35 02.50 Країна У
17.50 Розсміши коміка
20.00 М/ф "Як приборкати дракона 2"
21.50 Х/ф "100 мільйонів євро" 16+
00.00 Т/с "Отже" 18+
00.35 Т/с "Світлофор" 16+
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.20 "Три сестри"
11.10 Т/с "Ти - моє життя"
12.10 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
15.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 00.50 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
02.00 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
09.55 23.15 "Новорічний жарт з..."
10.45 "Михайло Євдокимов і його 

друзі"
12.15 Х/ф "Без сина не приходь!"
13.45 19.40 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
15.35 Х/ф "Людина у прохідному дворі"
18.00 Х/ф "Стрілець неприкаяний"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Бий першим, Фредді!"
01.55 Х/ф "Дізнання пілота Піркса"
03.30 Х/с "Війна Фойла" (16+)

ENTER-ФІЛЬМСТБ

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

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Пригоди Остіна Стівенса"
04.50 "Мультляндія"
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СУБОТА, 21 СІЧНЯ

НЕДІЛЯ, 22 СІЧНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 16-22 СІЧНЯ

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 22.50 23.20 00.15 

Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.55 Х/ф "Повне беззаконня"
13.10 Фольк-music
14.25 02.30 Біатлон. Кубок світу. VІ 

етап. Мас-старт 12,5км. (жінки)
15.20 Чоловічий клуб. Спорт
16.10 03.25 Біатлон. Кубок світу. VІ 

етап. Естафета 4х7,5км. 
(чоловіки)

17.45 Чоловічий клуб
18.20 Концертна програма Ольги 

Чубарєвої "Єднаймося!"
20.00 Баклани на Балкани
21.00 05.35 Новини
21.30 Д/ф "Легіон"
22.20 Д/ф "Ми - українці. Символи 

нашої волі"
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Концерт Міли Нітіч. 2 частина

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.10 23.15 00.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 Тепло. Ua
07.20 23.30 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф "Легіон"
09.55 Концертна програма Ольги 

Чубарєвої "Єднаймося!"
11.25 Спогади
11.55 Біатлон. Кубок світу. VІ етап. 

Мас-старт 15км. (чоловіки)
12.50 Театральні сезони
13.35 Мистецькі історії
13.50 Фольк-music
15.00 Твій дім-2
15.40 Біатлон. Кубок світу. VІ етап. 

Естафета 4х6км. (жінки)
17.20 Т/с "Епоха честі"
20.00 Д/ф "Сімдесятники. Юрій 

Іллєнко"
20.30 Перша шпальта
21.00 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
22.00 Утеодин з Майклом Щуром
22.35 Зірки на Першому
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне

06.25 01.45 "Неділя з Кварталом"

08.15 Х/ф "Гепард"

09.55 19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

10.50 23.10 "Світське життя"

11.50 Х/ф "Кардіограма любові"

13.40 "Новорічний вечірній квартал 

2016"

17.30 Т/с "Недотуркані" (16+)

18.30 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

21.15 "Вечірній квартал"

00.10 Х/ф "Жертвоприношення" (16+)

06.25 Х/ф "Гепард"

08.05 "Неділя з Кварталом"

09.00 Лотерея "Лото-забава"

09.40 М/ф "Маша і ведмідь"

10.05 ТСН: "Телевізійна служба новин"

11.00 "Світ навиворіт - 8"

15.50 Х/ф "Друзі друзів" (16+)

17.40 Х/ф "Джентльмени удачі"

19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"

21.00 "Голос країни 7"

23.15 Х/ф "Влада вогню"

01.10 "Аргумент кiно"

01.50 Х/ф "Жертвоприношення" (16+)

06.10 "Мультфільм"

06.30 Х/ф "Трень-брень"

08.30 Х/ф "Принцеса цирку"

11.30 Т/с "Братські зв'язки" 1-4сс. 

Заключна

15.30 Х/ф "Варенька"

17.30 Т/с "Варенька. Випробування 

любові" 1-2 сс.

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Варенька. Випробування 

любові" 3-4сс. Заключна

21.40 Т/с "Шкідливі поради" 1-4сс. 

Заключна

01.35 "Подробиці"

02.30 Док.проект "Потойбіччя. Сни"

03.25 Х/ф "Принцеса цирку"

05.45 "Подробиці"

06.15 Х/ф "Незнайко з нашого двору"

09.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"

11.00 "Орел і Решка. Шопінг"

12.10 Т/с "Шкідливі поради" 1-4сс. 

Заключна

16.10 Т/с "Варенька. Наперекір долі" 

1-4сс. Заключна

20.00 "Подробиці тижня"

21.30 Т/с "Братські зв'язки" 1-4сс. 

Заключна

01.25 Х/ф "Скринька Марії Медічі

03.00 Зона ночі
05.45 07.00 Kids Time
05.50 М/с "Турбо"
07.02 14.45 Половинки
09.10 Ревізор
12.05 Страсті за ревізором
16.20 М/ф "Панда Кунг-Фу"
18.05 Х/ф "Карате-пацан" 16+
21.00 Х/ф "Земля після нашої ери" 16+
23.00 Х/ф "Похмурі небеса" 16+
00.55 Х/ф "Рейд 2" 18+

03.25 01.10 Зона ночі
06.28 08.18 Kids Time
06.30 М/ф "Панда Кунг-Фу"
08.20 Х/ф "Погоня" 16+
10.20 Т/с "Якось в казці"
13.55 Х/ф "Карате-пацан" 16+
16.45 Х/ф "Земля після нашої ери" 16+
18.45 Х/ф "Елізіум" 16+
21.00 Х/ф "Район №9" 16+
23.10 Х/ф "Марс атакує" 16+

07.00 Події
07.10 Зірковий шлях
09.15 Т/с "Нелюбимий" (мелодрама) 

16+
13.00 Т/с "Криве дзеркало душі" (1,2 

серії) (мелодрама) 16+
15.00 Події
15.20 Т/с "Криве дзеркало душі" (закл. 

серії) (мелодрама) 16+
17.15 Т/с "Мати й мачуха" (1,2 серії) 

(мелодрама)
19.00 Події
19.40 Т/с "Мати й мачуха" (закл. серії) 

(мелодрама)
22.00 Х/ф "Подаруй мені трохи тепла" 

(мелодрама) 16+
23.50 Реальна містика
01.50 Події
02.30 Т/с "C.S.I.: Нью-Йорк" (детектив) 

16+
05.15 Зірковий шлях

06.50 Події

07.40 Зірковий шлях

09.15 Т/с "Криве дзеркало душі" 

(мелодрама) 16+

13.10 Т/с "Матір й мачуха" 

(мелодрама)

17.00 Т/с "Жінки в коханні" (1,2 серії) 

(мелодрама) 12+

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Жінки в коханні" (закл. серії) 

(мелодрама) 12+

21.40 Т/с "Нелюбимий" (мелодрама) 

16+

01.10 Т/с "Райське місце" (6-10 серія) 

(мелодрама) 16+

05.00 Реальна містика

05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.30 Х/ф "Острів скарбів" 1-2

12.00 "Top Gear"

13.05 Х/ф "Рейд у пустелю" 1-3 (16+)

17.45 Х/ф "Маска ніндзя" (16+)

19.35 Х/ф "Максимальний термін" 

(16+)

21.30 Х/ф "Гарна людина" (18+)

23.30 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Темний провулок" (16+)

01.05 Т/с "Інспектор Алекс"

01.55 Х/ф "Москаль-чарівник"

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

09.00 Бушидо

10.30 "Роби бізнес"

11.00 Д/п "Помста природи"

14.00 "Роби бізнес"

14.25 Х/ф "Маска ніндзя" (16+)

16.15 Х/ф "Таємні агенти" (16+)

18.20 Х/ф "Шах і мат" (16+)

20.10 Х/ф "Пограбування казино" (16+)

22.00 Х/ф "Чуваки й дракони" (16+)

00.05 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.20 Х/ф "Камінна душа"

05.40 Факти
06.00 Великі авантюристи
07.45 Дивитись усім!
08.35 Краще не повторюй! Прем'єра
09.25 Я зняв! Прем'єра
11.15 Дизель-шоу
12.45 Факти. День
13.00 Дизель-шоу
13.25 "Забійний футбол". Художній 

фільм 16+
15.05 "Вуличний боєць". Художній 

фільм 16+
16.55 "Біла імла". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Стар трек". Художній фільм 16+
22.15 "Скелелаз". Художній фільм 16+
00.15 "Швидше кулі". Художній фільм 

18+
02.05 "Код Костянтина". Серіал 16+

05.00 Факти
05.25 Великі авантюристи
07.55 Великі авантюристи. Прем'єра
08.50 Не дай себе обдурити. Прем'єра
10.40 Стоп-5. Прем'єра
12.30 "Вуличний боєць". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.00 "Вуличний боєць". Художній 

фільм 16+
14.25 "Скелелаз". Художній фільм 16+
16.20 "Стар трек". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 "Стар трек. Відплата". Прем'єра. 

Художній фільм 16+
21.40 "Куля в лоб". Художній фільм 16+
23.10 "Адреналін. Висока напруга". 

Художній фільм 18+
00.50 "Швидше кулі". Художній фільм 

18+
02.30 "Код Костянтина". Серіал 16+

06.15 Х/ф "Свинарка і пастух"
07.55 10.20 12.15 16.05 "Погода"
09.45 "Шеф - кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.55 20.05 "Щоденники Другої 

світової війни: день за днем"
13.30 "Іпостасі спорту"
14.15 Завтра - сьогодні
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.20 Супервідчуття
17.25 Життя в цифрі
17.50 Творчий вечір Петра Маги, 1 ч.
21.20 05.05 Божевільний світ
22.20 Х/ф "Туз"
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
02.15 "Ніч чорних краваток" 18+
03.10 "Життя на Вершині" 18+
03.40 "Світські хроніки"
04.05 "Кумири"
04.15 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.00 22.05 Х/ф "Золото апачів"
07.50 "Натхнення"
08.00 12.25 20.55 "Погода"
09.50 Супервідчуття
11.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
13.35 "Будьте здорові!"
14.00 Teen-клуб
15.05 Життя в цифрі
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.05 Х/ф "Туз"
17.55 Творчий вечір Петра Маги
20.00 "Цивілізація Incognita"
20.15 "Кумири"
20.35 "Світські хроніки"
21.00 "Шеф - кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.40 Євромакс
00.05 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.20 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 Rock Time з Петром Полтарєвим
04.50 "Азбука життя Миколи Сивого"

05.55 "ВусоЛапоХвіст"

08.00 "Караоке на Майдані"

09.00 "Все буде смачно!"

10.10 "Україна має талант!-7"

17.00 Х/ф "Дружина за контрактом"

19.00 Х/ф "Поділись щастям своїм"

23.30 Х/ф "Мріяти не шкідливо"

01.20 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.55 "ВусоЛапоХвіст"

07.00 "Все буде добре!"

09.00 "Все буде смачно!"

10.20 "Караоке на Майдані"

11.15 "Україна має талант! Діти"

14.20 Х/ф "Поділись щастям своїм"

19.00 "Битва екстрасенсів"

20.40 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.10 Х/ф "Секретний фарватер"

11.30 "Речовий доказ"

13.45 "Склад злочину"

15.15 Т/с "Детективи" (16+)

19.00 "Свідок"

19.30 Х/ф "Позаземний"

22.00 Х/ф "Вулиці крові" (18+)

23.50 Х/ф "Хулігани - 2: cтій на своєму" 

(18+)

01.35 Х/ф "Король клітки" (18+)

03.15 "Свідок"

03.45 "Випадковий свідок"

03.50 "Легенди бандитської Одеси"

04.35 "Правда життя. Професії"

06.25 Х/ф "Слухати у відсіках"
09.00 Т/с "Агентство НЛС - 2" (16+)
12.30 Х/ф "Позаземний"
15.00 Х/ф "Сім днів до весілля"
16.45 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Смертельний танець" (16+)
22.45 Х/ф "Мисливці за розумом" (18+)
00.45 Х/ф "Пила: гра на виживання" 

(18+)
02.40 Х/ф "Вулиці крові" (18+)
04.10 "Речовий доказ"
04.40 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с "Козаки. Футбол"
07.10 Байдиківка
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Дора-мандрівниця"
10.45 М/ф "Ігорь"
12.10 Х/ф "Енні Клаус приїжджає"
13.50 04.30 Віталька
16.10 Х/ф "100 мільйонів євро" 16+
18.00 М/ф "Як приборкати дракона 2"
19.50 Одного разу під Полтавою
20.55 Танька і Володька
22.00 Х/ф "Ніколи не здавайся" 16+
00.00 Т/с "Отже" 18+
00.35 Т/с "Світлофор" 16+
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с "Козаки. Футбол"
07.10 Байдиківка
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Дора-мандрівниця"
10.45 Х/ф "Енні Клаус приїжджає"
12.25 Х/ф "Білосніжка"
13.35 Х/ф "Русалонька"
14.45 04.30 Віталька
16.40 18.50 22.00 02.50 Країна У
17.45 19.50 Одного разу під Полтавою
20.55 Танька і Володька
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с "Отже" 18+
00.35 Т/с "Світлофор" 16+
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.10 Х/ф "Пригоди Бейлі: Загублене 

цуценя"
12.00 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.25 Х/ф "Пенелопа"
15.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
16.25 "Орел і Решка"
00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.45 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.00 Х/ф "Пенелопа"
12.00 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.25 "Орел і Решка"
20.00 М/ф "Планета 51"
21.45 "Вечірній квартал"
23.40 "КВН"
01.30 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
10.25 22.00 "Зимовий жарт з..."
11.15 Х/ф "Генріх VIII" (16+)
14.55 Х/ф "Зворотної дороги немає"
18.50 Х/ф "Будні карного розшуку"
20.20 Х/ф "Інспектор карного розшуку"
22.50 Х/ф "Пастка для самотнього 

чоловіка" (16+)
00.25 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Тетянки"
02.05 Х/ф "Партитура на могильному 

камені"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
09.40 22.00 "Зимовий жарт з..."
10.30 Х/ф "Принцеса і пірат"
12.20 Х/с "Все заради тебе"
19.30 Х/ф "Бережіть жінок"
22.50 Х/ф "Стрілець неприкаяний"
00.30 Х/ф "Райське яблучко"
02.10 Х/ф "Вавилон ХХ"
03.45 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
15.45 "Приречений на любов"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Х/ф "Полонити дівчину"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 "Х/ф "Тринадцять днів жовтня"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.50 "Столиця"
01.55 "Столичні телевізійні новини"
02.15 "Х/ф "Полонити дівчину"
03.35 "Х/ф "Тринадцять днів жовтня"
05.10 "Мультляндія"

08.00 "Ранок по-київськи"

10.30 "Шеф-кухар країни"

11.00 "Телемаркет"

14.00 "Жива природа"

14.20 "Паспортний стіл"

14.30 "Мультляндія"

15.20 "Орбіта М.Поплавського"

16.00 "Х/ф "Тринадцять днів жовтня"

17.45 "Х/ф "Повернення"

21.00 "СТН-тижневик"

21.30 "СТН-спорт-тижневик"

21.50 "Х/ф "Легенда темної гори"

23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

23.40 "Телемаркет"

00.45 "СТН-тижневик"

01.15 "СТН-спорт-тижневик"

01.35 "Х/ф "Повернення"

04.25 "Мультляндія"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

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

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

Стартер до ГАЗ-4301; електронасос 
«НН-1». Тел.: 0 67 3786245.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

Автовикуп будь-яких автомобілів: 
проблемних, нерозмитнених, піс-
ля ДТП, які потребують ремонту. 
Тел.: 0 67 7616560, 0 66 9498353, 0 63 
9351148.

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

Березань
Леніна вул., центр міста, 4 поверх, 

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

Бориспіль
Бандери Степана вул., 5/5 ц., 30/14/9, 

б/з, р-н ресторану «Розмаріно», м/п 
вікна та сантехніка, під ремонт; по-
руч ринок, супермаркет, зупинка, 
430000 грн (16000 у.о.), господар, 
терміново! Тел.: 0 97 2448401, 0 95 
9181294.

Бежівка вул., кімната, 5/9, 18 кв.м, 
м/п вікна, нова батарея, ремонт, 286000 
грн (еквівалентно 11000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208. 

Головатого вул., 20, 7/9, 31 кв.м, б/з, 
гарний ремонт, залишаються вбудовані 
меблі, побутова техніка, 756000 грн (екві-
валентно 28000). Тел.: 0 67 5075208.

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Баришівка

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

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

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

Бориспіль
Багажник до автомобіля, 150 грн, торг. 

Тел.: (4576) 41659, 0 67 9469070.
Гуму зимову, б/в, 195/65 R-15, 91Т 

Контіненталь, Франція, 2 шт. Тел.: 0 97 
3921224.

Опель-астра, 2007 р., пробіг 200000 
км, 1,4, газ/бензин, кондиціонер. 
Тел.: 0 96 7593484. 

Пежо-Біпер, 2006 р., 78000 км, чорного 
кольору. Тел.: 0 97 3921224.

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

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

Таврія, 1994 р., гарний стан. Тел.: 0 63 
4865492.

Трактор МТЗ-80, на ходу, 116100 грн 
(еквівалентно 4300 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
3786245.

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

Диск металевий з гумою, R-14, 4х100, 
б/в, 500 грн. Тел.: 0 68 1283577.

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

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

Кузов Москвич-2140, з документами. 
Тел.: 0 98 2507650.

Ясна вул., 3/5, 30/16/6, з ремонтом, за-
лишаються вбудовані меблі, балкон уте-
плений та засклений, 539000 грн (22000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Ясна вул., новобудова, документи 
готові, від 31,1 до 51,8 кв.м, та 2-к.
кв., від 51,0 до 57,5 кв.м, під чистове 
оздоблення, л/з, індивідуальний га-
зовий котел, лічильники на газ, світ-
ло, воду, тепла підлога, від 426400 
грн (еквівалентно від 15850 у.о.). Тел.: 
0 63 7715171.

Соцмістечко р-н, 2/4, 30 кв.м, гарний 
стан, с/в разом, б/з пластик, 482000 грн. 
Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

Любарці с., 3/4, 17 кв.м, ремонт, 
1238600 грн (4700 у.о.), є інші варіанти. 
Тел.: 0 67 5075208. 

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Горького вул., 6/10, 67/50/10, гарний 

стан, 783000 грн (еквівалентно 29000 у. 
о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

К.Шлях вул., 1Д, 6/9, 49,9/27,52, 519750 
грн (19250 у.о.). Поряд зупинка, аеро-
порт, ТЦ, д/с, школа. До ст.м. «Бориспіль-
ська» 15 хв. Тел.: 0 68 6690042.

К.Шлях вул., 5/5, 53 кв.м, цегляний бу-
динок, гарний стан 830000 грн, або обмін 
на 3-к.кв. з доплатою. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія. 

Лютнева вул., 48, 4/10, 62/42/10, після 
будівельників, 891000 грн (еквівалентно 
33000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Нова вул., 31 а, р-н вул. Франка, 9, 1/10 
ц., 77/39/16,6, новий термобудинок, без 
в/р, після будівельників, лічильники на 
світло, газ, воду, індивідуальне опален-
ня — газовий котел «Viessmann», 875000 
грн (еквівалентно 35000 у.о.), без комі-
сійних. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

Робітнича вул.,19, 7/9 ц., 54/26,4/8,3, 
новий, 2007 р., житлова, одностороння, 
вбудована кухня, шафа-купе, с/в окре-
мо — кахель, м/п вікна, подвійна л/з, 
Інтернет, комірка між поверхами, без 
«опікунського», 891000 грн (еквівалентно 
40500 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій. 

Соцмістечко вул., 3/5, 45,7 кв.м, м/п вік-
на, нова газколонка, кухня, ванна та с/в 
— кахель, нова сантехніка, всі зручнос-
ті, 647700 грн (еквівалентно 25000 у.о.). 
Тел.: 0 99 5562718. 

Френкеля вул., 1/4, 46/27/6, житловий 
стан, 624000 грн (еквівалентно 23000 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Черкаси
Новострой, цена 962800 грн! 2-к.кв., 

2/16/к, 77 кв.м, до центра 10 мин., до 
р. Днепр — 5 мин. Сдача в 4 кварта-
ле 2016 г., 90% готовности. Тел.: 0 93 
9637373.

3-к. КВАРТИРИ
Баришівка

Коржі с., 3/5, 60 кв.м, ремонт, підві-
сні стелі, кухня-студіо, 2 ділянки, дача, 
804000 грн за все. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія.

Бориспіль
Європейська вул., 3/5, 63 кв.м, гарний 

стан, 988000 грн (еквівалентно 38000 
у.о.), торг. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 
2694959. 

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

Нова ІІ вул., 1/9, житловий стан. Тел.: 0 
67 3173639, 0 99 2694959.

Нова ІІ вул., меблі, ремонт. Тел.: 0 67 
7283208.

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

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

К.Шлях вул., 39, 7/9, житловий стан. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

4-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

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

БУДИНКИ
Березань

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

Бориспіль
2 будинки на приватизованій тери-

торії, 12 соток. Тел.: 0 99 1491380, 0 96 
3399431, 0 63 7074146.

АВТОКРАНА
ВАНТАЖНІ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПРОДАЖ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

ПОСЛУГИ 

Головатого вул., 20, 8/10, 33/17/7, 
624000 грн (еквівалентно 24000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Головатого вул., 89, 9/9, 46/23/13, після 
будівельників, 594000 грн (еквівалентно 
22000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Горького вул., 3/9, 40/20/8, новий ре-
монт, ніхто не жив, 689000 грн (еквіва-
лентно 26000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

К.Шлях вул., 18-а, 4/5 ц., 36,3/19,8/7,4, 
теплий будинок, під ремонт, с/в р., 
кахель, старі вікна, підлога – паркет, лі-
нолеум, лічильники на світло, домофон, 
можливо підключити Інтернет, кабельне 
телебачення, 562500 грн (еквівалентно 
22500 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

К.Шлях вул., 5/9, 32,7/13,94, 334800 грн 
(12400 у.о.), без посередників. Тел.: 0 68 
9692602.

К.Шлях вул., 7/9, 33,11/15,95, 357588 
грн, теплий будинок з автономним опа-
ленням. Тел.: 0 66 6010508.

К.Шлях вул., новобудова, 31,29 кв.м, 
337932 грн, цегляний дім, автономне 
опалення, до ст.м. «Бориспільська» 
15 хв. Тел.: 0 68 6690042.

кімнату у гуртожитку, Дзержинсько-
го вул., 13 кв.м, приватизована, центр, 
250000 грн (еквівалентно курсу долара 
10000 у.о.). Тел.: 0 63 1284354.

Лютнева вул., 50, 6/10, 40/19/10, новий 
монолітно-каркасний термобудинок, без 
в/р, після будівельників, лічильники на 
світло, газ, воду, індивідуальне опален-
ня, 600000 грн (еквівалентно 24000 у.о.). 
Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

Нова вул., 31 а, 2/10,52/23/13, після 
будівельників, 540000 грн (еквівалентно 
20000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Нова вул., 31-а, 6/10 ц., 52,1/23,1/12,5, 
новий термобудинок, без в/р, після буді-
вельників, лічильники на світло, газ, воду, 
індивідуальне опалення, 525000 грн (екві-
валентно 21000 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 
0 67 9505934, Сергій.

С.Камінського вул., 11, 3/5 ц., 
33,5/15,5/5,8, будинок 2000 р., косметич-
ний ремонт, двостороння, б/з, с/в р., бой-
лер, комірка, підлога – лінолеум, лічиль-
ники на світло, газ, домофон, Інтернет, 
кабельне телебачення, тамбур на три 
квартири в під’їзді, 525000 грн (еквіва-
лентно 21000 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій.

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

АВТОВИКУП

Тел.: (067) 300�20�04, (097) 414�32�04, 
(050) 594�75�53, (063) 455�24�44

e�mail: aai2008@ukr.net

у будь�якому стані, будь�якої марки,
після ДТП та цілі авто

Швидкий розрахунок
Допомога  в оформленні
Порядність гарантуємо

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

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

Тел.: 096�876�66�67
097�127�66�05

Тел.: 096�876�66�67
097�127�66�05Ліц. АВ №476495 МТЗУ від 16.06.2009 р.

ГНІЙ, КУРЯЧИЙ ПОСЛІДГНІЙ, КУРЯЧИЙ ПОСЛІД
Вивезення буд.сміттяВивезення буд.сміття



Вісті №1 (860), 13 січня 2017 р.18

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

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

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

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

250 кв.м, новий, червона цегла, утепле-
ний, опалюється електро, окремо дрова, 
поруч діючі котеджи, ціна договірна. Тел.: 
0 68 9636640.

ветлікарня р-н, 2-пов., ц., комунікації, 8 
соток, великий сад, 2 входи, 1215000 грн 
(еквівалентно курсу долара 45000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 63 4271333.

Вороньків с., 120 кв.м, новий, 2 повер-
хи, 2 спальні, с/в, кухня, 2 холи, світло 3 
фази, стіни поштукатурені, підлога зали-
та, 17 соток, 715500 грн (27000 у.о.). Тел.: 
0 67 5075208.

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

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

Ніжин
Іржавець с., свердловина, сад, госпо-

дарські будівлі, 49 соток, ціна договірна. 
Тел.: 0 99 4030375.

Переяслав-Хмельницький
Дем’янці с., 80 кв.м, гарний стан, всі 

зручності в будинку, 15 соток. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959.

Малі Єрківці с., дерев’яний, обкладений 
білою цеглою, газ, м/п вікна, центральне 
водопостачання, сарай, літня кухня, зем-
ля приватизована, ціна договірна. Тел.: 0 
97 3817342.

ПІВБУДИНКУ
Бориспіль

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

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

Вороньків с., дерев’яний, обкладений 
цеглою, металочерепиця, сараї, вода в 
будинку, газолве опалення, обгороджено 
— металопрофіль, 18 соток, виход до річ-
ки, 938000 грн, торг. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія.

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

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

Сеньківка с., 2011 р., 2 поверхи, 148 
кв.м, газоблок+короїд, 3 кімнати, 
кухня-студіо, бойлерна, без внутріш-
нього оздоблення, світло на ділянці, 
газ по вулиці, свердловина 72 м, 12 
соток, обгороджена, молодий сад, 
742500 грн (еквівалентно 27500 у.о.). 
Тел.: 0 97 3071904, 0 73 4378289. 

ГАРАЖІ

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

5351826.
кооп. «Авіатор», 5х8 м, під автобус, 

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

0 67 4029471.
кооп. «Прометей», капітальний з підва-

лом, ціна договірна. Тел.: 0 67 5056064.
кооп. «Схід», підвал, 137500 грн (екві-

валентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 
1179106.

Соцмістечко р-н, всередині бу-
динків №349 та 348, новий, капі-
тальний, 30 кв.м, 4,5х7, шлакоблок, 
балки, шифер, штукатурка, бетона 
підлогна, оглядова яма, залізні во-
рота, світло (3-фазний лічильник, 
щитова, автомати, плафони, розет-
ки) підключене. У вартість входить 
підшивка стелі новою ОСБ-плитою, 
внутрішній+навісний замок, водо-
стік, підшивка пластиком, 176985 
грн (еквівалентно 6555 у.о.). Тел.: 0 
66 7922144. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Баришівка

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

Гостролуччя с., 954 сотки. Тел.: 0 99 
4030375.

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизо-

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

Бориспіль
10 соток, під будівництво, кутова, ас-

фальтований під’їзд, 509000 грн (екві-
валентно 19000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Айвазовського вул., 0,09 га, житло-
ва забудова, 168000 грн (еквівалент-
но 7000 у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

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

Арсенальна вул., 0,10 га, під забу-
дову, держакт, власник, можливий 
поділ на 2 ділянки, 130000 грн (еквіва-
лентно 5000 у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Арсенальна вул., 10 соток, ціна договір-
на. Тел.: 0 98 2507650.

Артемівка с., 15 соток. Тел.: 0 97 
3123272.

Б.Ступки пров., 8 соток, у кінці вул. 
Франка, держакт, під забудову, 20х40, 
кутова, можливо поділити по 4 сотки, 
світло, газ по вулиці, 165000 грн (еквіва-
лентно 7500 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

Бежівка вул., 10 соток, під будівниц-
тво, асфальтований під’їзд, 260000 грн 
(еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, до 
центру 1,5 км, поруч світло, можли-
вий поділ на 2 ділянки, 390000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.), торг. Тел.: 
0 95 7650666. 

Братів Шило вул., 0,10 га, асфальт, світ-
ло, 475000 грн (еквівалентно 18000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 95 7650666. 

В.ОНАЦЬКОЇ ВУЛ., 10 СОТОК, ГАЗ, В.ОНАЦЬКОЇ ВУЛ., 10 СОТОК, ГАЗ, 
СВІТЛО НА ДІЛЯНЦІ, МІЖ ЖИТЛО-СВІТЛО НА ДІЛЯНЦІ, МІЖ ЖИТЛО-
ВИХ БУДИНКІВ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ВИХ БУДИНКІВ, АСФАЛЬТОВАНИЙ 
ПІД’ЇЗД, 140000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТ-ПІД’ЇЗД, 140000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТ-
НО 5000 У.О.), ТЕРМІНОВО, ВЛАС-НО 5000 У.О.), ТЕРМІНОВО, ВЛАС-
НИК. ТЕЛ.: 0 96 1285478, ЯНА.НИК. ТЕЛ.: 0 96 1285478, ЯНА.

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

НЕРУХОМІСТЬ

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК

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

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

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

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

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

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

(4595) 6�55�09, 0�50�086�64�62, 0�67�714�69�91

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІСУПУТНИКОВІ
ÏÐÎØÈÂÊÀ, ÑÅÐÂ²Ñ, ÐÅÌÎÍÒ

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß,

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

АНТЕНИ
Тел.: 0�67�7�166�122Тел.: 0�67�7�166�122

Р
Е

М
О

Н
Т

 T
V

РЕМОНТРЕМОНТ
цифрових фотоапаратів та відеокамер,

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

та іншої побутової техніки

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

мікрохвильових печей 
та іншої побутової техніки

ПУЛЬТИПУЛЬТИ
Ремонт. Підбір. ПродажРемонт. Підбір. Продаж

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

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ
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Дружби вул., 10 соток, під будівниц-
тво, комунікації поруч, 470000 грн (екві-
валентно 17000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

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

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

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

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

Кооперативна вул., 8 соток, під будів-
ництво, комунікації поруч, асфальтова-
ний під’їзд, 260000 грн (еквівалентно 
10000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Коцюбинського вул, 10 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, асфальто-
ваний під’їзд, поруч школа, дитсадок, 
405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

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

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

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

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

Переяславський пров., 10 соток, під 
будівництво, комунікації поруч, 470000 
грн (еквівалентно 17000 у. о.), торг. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Пречистенська вул., 5 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, 324000 грн 
(еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

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

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

Сагайдачного вул., 10 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, 415000 грн 
(еквівалентно 15000 у. о.), торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія». 

Сагайдачного вул., 10 соток, світло, 
газ, має 3 фасади, ідеально під таунхаус 
або 2 будинки, 467500 грн (еквівалентно 
18700 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій. 

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

Сулими вул., права сторона Бориспо-
ля, 10 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, 637000 грн (еквівалентно 23000 у. 
о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Толстого вул., 10 соток, під будівниц-
тво, газ, світло на ділянці, асфальтований 
під’їзд, поруч школа, дитсадок, 609000 
грн (еквівалентно 22000 у. о.), торг. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Фізкультурний пров., 10 соток, в кін-
ці вул. Бежівка, держакт, під забудову, 
25х40, світло поруч, до газу та асфаль-
ту 350 м, 132000 грн (еквівалентно 
6000 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

Яцюти вул., 10 соток, посередині вул. 
Бежівка, 1,5 км до центру, держакт, під 
забудову, світло проводять, до газу та ас-
фальту — 350 м, 220000 грн (еквівалент-
но 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій. 

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

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

М.Карпенка вул., центр, 4, 0,0830 га, 
приватизована, документи готові, гарне 
місце, ціна договірна. Тел.: 0 66 4253372. 

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

Малишка вул., 10 соток, під будів-
ництво, комунікації поруч, 189000 грн 
(еквівалентно 7000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Маяковського вул., 10 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, асфальто-
ваний під’їзд, поруч школа, дитсадок, 
390000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Н.-Левицького вул., 10 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, 260000 грн 
(еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

НЕРУХОМІСТЬ

МІНЯЮ
нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
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Яцютівка вул., 10 соток, під будівниц-
тво, асфальтований під’їзд, комунікації 
поруч, 390000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Яцютівка вул., 10 соток, світло, газ, 
водопостачання, асфальтована дорога, 
371000 грн (еквівалентно 14000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

Андріївка с., 16 соток та 20 соток, дер-
жакт, комунікації поруч, ціна договірна. 
Тел.: 0 99 2868121.

В.Олександрівка с., 12 соток, під забу-
дову, поруч будинки, комунікації, елек-
тричка, держакт, приватизована, госпо-
дар, ціна договірна. Тел.: 0 66 2294530.

Вороньків с., 20 соток, господар. Тел.: 0 
67 3173639, 0 99 2694959.

Глибоке с., 26 соток, два держакти, 
під забудову, комунікації, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 67 9947428.

Глибоке с., Окружна вул., 0,12 га, 
держакт, під забудову, 40500 грн/сотка 
(еквівалентно 1500 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
2964020.

Гора с., 13 соток, документи під забудо-
ву, комунікації поруч, асфальт, до м. Київ 
12 км, ціна договірна. Тел.: 0 68 9636640.

Гора с., центр, 30 соток, документи під 
забудову, комунікації поруч, асфальт, 
високе місце, ціна договірна. Тел.: 0 68 
9636640.

Дударків с., 15 соток, світло, газ, фасад 
25 м, асфальтована дорога, поруч мага-
зин, зупинка, 260000 грн (еквівалентно 
10000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Іванків с., 15 соток, обгороджена, світ-
ло підключене, плодоносний сад, сверд-
ловина, 176000 грн (8000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

гараж, центр р-н, ціна договірна. Тел.: 
(4595) 52471.

кімнату в будинку, меблі, техніка, ціна 
договірна. Тел.: 0 63 5944870.

кімнату у будинку, окрема, Ворошило-
ва вул., центр р-н, всі зручності, терміно-
во, ціна договірна, без посередників. Тел.: 
(44) 3539818, 0 99 1491380, 0 96 3399431, 
0 63 7074146.

Офісне приміщення 12 кв.м з с/в, на 

2 поверсі, в центрі міста, вул Бежів-

ка,1, недорого. Тел.: 0 67 6596222

Офісні, виробничі приміщення, те-

риторія, юридична адреса, центр 

міста, тильна територія ринку «Зо-

ряний», вул. Січнева, 1, офіс 27, 7 

кв.м, 4000 грн/міс, всі комунікації, 

автостоянка, 200 м від (АТБ). Тел.: 0 

50 3106326.

НАЙМУ
Бориспіль

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

житло у м. Бориспіль чи районі, недо-
рого, у господаря. Тел.: 0 67 3173639, 0 
99 2694959.

квартиру або півбудинку для молодої 
сім’ї без дітей, своєчасну оплату та поря-
док гарантуємо, без посередників. Тел.: 0 
63 8811352.

квартиру, кімнату або будинок у госпо-
даря в м. Бориспіль. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

кімнату, без посередників. Тел.: 0 95 
8250984.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

МІНЯЮ
Бориспіль

1-к.кв., Лютнева вул., 30 кв.м, на 2-к.кв. 
з доплатою. Тел.: 0 97 3921224.

1-к.кв., центр, господар на будинок 
у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 
2694959.

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» 
на земельну ділянку у м. Бориспіль, роз-
гляну всі варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремон-
том, на приватний будинок у м.Бориспіль, 
можливо без ремонту. Розгляну всі варі-
анти. Тел.: 0 67 5056064.

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

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

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

В кафе-ресторан «Ануш» на постій-
ну роботу потрібен мангальник. Г/р 
та умови праці при співбесіді. Тел.: 0 
67 2652291.

В НОВИЙ МАГАЗИН ДИТЯЧОГО В НОВИЙ МАГАЗИН ДИТЯЧОГО 
ОДЯГУ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, Г/Р ОДЯГУ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, Г/Р 
2/2 З 9.00 ДО 19.00. ТЕЛ.: 0 99 3717176.2/2 З 9.00 ДО 19.00. ТЕЛ.: 0 99 3717176.

В новий салон краси («Лабораторія 
кольору») потрібен перукар із д/р. 
Тел.: 0 96 5293874, Лілія.

В новий салон краси потрібен май-
стер манікюру — на роботу або су-
боренда. Тел.: 0 96 5293874, Лілія.

В РЕСТОРАН НА ПОСТІЙНУ РОБО-В РЕСТОРАН НА ПОСТІЙНУ РОБО-
ТУ ПОТРІБЕН КУХАР, ПОМІЧНИК ТУ ПОТРІБЕН КУХАР, ПОМІЧНИК 
КУХАРЯ; Г/Р — ТИЖДЕНЬ ЧЕРЕЗ КУХАРЯ; Г/Р — ТИЖДЕНЬ ЧЕРЕЗ 
ТИЖДЕНЬ, З 11.30 ДО 23.00. БЕЗ-ТИЖДЕНЬ, З 11.30 ДО 23.00. БЕЗ-
КОШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ; З/П ЗА КОШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ; З/П ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. ТЕЛ.: 0 95 3102474, ДОМОВЛЕНІСТЮ. ТЕЛ.: 0 95 3102474, 
0 63 4075992.0 63 4075992.

В спортивно-оздоровчий комплекс, с. 
Проліски, потрібен електрик, постовий, 
г/р 2/2. Тел.: 0 96 1671442, 0 99 4214043.

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

Водій кат. «D», на розвозку, ранок 
— вечір, д/р обов’язково, з/п договір-
на. Проживання у м.Яготин. Тел.: 0 67 
7205905.

Водій кат. «D», «E» (обов’язко-
во), на розвозку, ранок — вечір, д/р 
обов’язково, з/п договірна. Прожи-
вання у м.Бориспіль або ближніх се-
лах. Тел.: 0 67 7205905.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

На автомийку в м.Бориспіль

ПОТРІБНІ

ПОТРІБЕН

МИЙНИКИ АВТО

Тел.: (063) 140�03�81
(063) 752�21�12

З/п 2 р. на місяць (аванс та з/п), 
від 4000 до 6000 грн.

Безкоштовне житло для іногородніх.

АДМІНІСТРАТОР 
НА АВТОМИЙКУ з д/р

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

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

1,2,3-к.кв., у господаря, розгляну всі 
пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами 
або без, допомога в оформленні, пога-
шення комунальних боргів, окрім остан-
нього поверху, у господаря, розгляну всі 
пропозиції, посередникам не турбувати, 
терміновий викуп, іноземний інвестор. 
Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

1-к.кв., кімнату у будь-якому стані. Тел.: 
0 67 5075208.

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

2,3-к.кв., квартиру, будь-який стан, у 
господаря. Тел.: 0 67 5075208.

будинок або недобудова у м. Бори-
спіль та район. Тел.: 0 67 6596222. 

будинок, м.Бориспіль чи район, розгля-
ну будь-які пропозиції. Тел.: 0 67 5075208.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 со-
ток, бажано з комунікаціями або зі ста-
рим будинком, у господаря, розгляну 
пропозиції, посередникам не турбувати, 
викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 
0 67 9505934, Сергій.

земельну ділянку, будинок у м. Бори-
спіль, у господаря, допомога в оформ-
ленні документів, розгляну всі пропозиції. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла. АН «Імперія».

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

земельну ділянку, можливо зі старим 
будинком, недорого, в м.Бориспіль, неда-
леко від зупинки, по вул. Київський Шлях. 
Тел.: 0 67 4432449.

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

сарай, гараж або місце під гараж у 
господаря без посередників. Тел.: 0 93 
4978204.

ЗДАМ
Бориспіль

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

1,2-квартиру і кімнату, без посердиків. 
Тел.: 0 66 9934354.

1-к.кв., Гагаріна вул., 4/5, гарний стан, 
меблі, холодильник, бойлер, 2500 грн. 
Тел.: 0 67 5075208.

2 кімнати у будинку, Тургенєва вул., 
зручності, без комунальних послуг, 3000 
грн, без посередників. Тел.: 0 66 7701019.

будинок, Гора с., 4 кімнати, с/в, кухня, 
ремонт, сучасні меблі, побутова техніка, 
5500 грн. Тел.: 0 67 5075208.

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

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-
СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПО-СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПО-
ТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 ТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 
9136533.9136533.

Запрошуємо на роботу продавця, 
бажано з д/р, магазин на вул. Бежів-
ка, 93. Терміново. Тел.: 0 99 3010661, 0 
98 0465585, Наталія. 

Запрошуємо на роботу столяра: худож-
нє різьблення, зі своєю майстернею, для 
виготовлення дерев’яних виробів. Тел.: 0 
68 1190818.

Компанії з продажу керамічної 
плитки, с. Щасливе, на склад потрі-
бен водій категорії «В», «С». Тел.: 0 
50 3374844, Юлія.

МІНІ-МАРКЕТУ «ПРЕСТИЖ» У МІНІ-МАРКЕТУ «ПРЕСТИЖ» У 
М.БОРИСПІЛЬ НА РОБОТУ ПОТРІ-М.БОРИСПІЛЬ НА РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН КОМІРНИК, БАЖАНО ЧОЛОВІК. БЕН КОМІРНИК, БАЖАНО ЧОЛОВІК. 
ВИМОГИ: ПОРЯДНІСТЬ. ТЕЛ.: (4595) ВИМОГИ: ПОРЯДНІСТЬ. ТЕЛ.: (4595) 
68580, 0 96 0068580.68580, 0 96 0068580.

На постійну роботу в дистрибью-
торську компанію потрібні торгові 
представники із власним авто, ро-
бота по м. Київ та Київській області, 
з/п висока, виплата вчасно (2 рази 
в місяць). Тел.: 0 95 8745515, 0 98 
0798875.

На постійну роботу в кафе-ресто-
ран запрошуються бармен, кухар. 
Г/р позмінний, оплата та умови при 
співбесіді. Тел.: 0 67 2652291.

На постійну роботу в с.Кучаків (Кі-
рове) підприємство-виробник запро-
шує водіїв на авто «ГАЗель», з/п від 
6500 грн; експедиторів, з/п від 5000 
грн. Тел.: 0 97 7379726, 0 63 6218167.

На постійну роботу запрошується 
продавець випічки, г/р позмінно, з/п 
ставка + %. Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу на автомийку 
потрібні мийники автомобілів (біля 
АЗС «Вікінг»). Тел.: 0 68 6875604.

Тел.: (063) 769-16-68, (067) 215-18-14Тел.: (063) 769-16-68, (067) 215-18-14

У велику міжнародну компанію насклад

ПОТРІБНІ:
У велику міжнародну компанію насклад

ПОТРІБНІ:
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ

ВАНТАЖНИКИ-РІЗНОРОБОЧІ
Офіційне працевлаштування

Безкоштовна розвозка, спецодяг

Тел.: (067) 887-85-38
(099) 446-60-26
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)

Кийлів с., кооп. «Парус», 9 соток, кому-
нікації, приватизована, без комісії, госпо-
дар. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959. 

Любарці с., 15 соток, держакт, привати-
зована, поруч світло, поруч є будівлі, озе-
ро, господар, 110000 грн, можливо торг, 
терміново. Тел.: 0 63 5944870.

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

Мартусівка с.,10 соток, гарне розта-
шування, поруч зупинка, газ, світло, з 
документами, поруч зупинка. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

Проців с., 25 соток, р-н «Софіївка», за-
будована вулиця, світло, газ, асфальто-
вана дорога, 1000 у.о./сотка (26000 грн/
сотка). Тел.: 0 67 5075208.

Проців с., Софіївка р-н, 
вул.Б.Хмельницького, 19,96 соток, 
мальовниче місце, навколо сосновий 
ліс, під забудову, держакт, асфальто-
ваний під’їзд, газ, світло поруч, 75000 
грн/сотка, можливо торг, терміново! 
Тел.: 0 67 4930207.

Терміново! Лозівка с., 10 соток, дер-
жакт, комунікації поруч, обгороджена, 
недорого. Тел.: 0 67 1762212.

офісно-торгівельне приміщення, 

вул.К.Шлях, 14а, ТЦ «Вулик», ринок 

«Зоряний»; перший поверх — 27 

кв.м, з 8.00 до 19.00, без вихідних, 

автономне опалення, сигналізація, 

Інтернет, 5200 грн. Тел.: 0 95 5144811.

Терміново! Житло у м. Бориспіль чи 

р-ні. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

ТЦ «Гранат». Оренда приміщення в 

центрі міста під офіс, агенцію, твор-

чу майстерню, 15-45 кв.м. Тел.: 0 67 

3688909.

будинок, Любарці с., пров. Щорса, 

9, для сім’ї, 64,8 кв.м, світло, газ, вода, 

водяне опалення, 0,30 га землі, 1000 гр-

н+комунальні, торг. Тел.: (04595) 67872, 0 

50 2176189, Галина Миколаївна. 

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

У комапнію з доставки їжі

ПОТРІБНІ
ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА
КУХАР-СУШИСТ
КУХАР ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ
ВОДІЙ з власним авто 

Тел.: (096) 711-20-64
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Підприємству потрібен рамщик на 
стрічкову пилораму. Д/р, оплата від 
виробітку. Тел.: 0 50 4433575.

Підприємству у м. Бориспіль на 
постійну роботу потрібен водій ван-
тажного мікроавтобуса, з/п за домов-
леністю. Тел.: 0 67 7642125.

Підприємству у м.Бориспіль по-
трібні працівники в цех виробництва 
паперової упаковки, без ш/з, пов-
ний робочий день, навчання. Офі-
ційне працевлаштування. Тел.: 0 67 
5084967.

Потрібен водій на асенізатор. Тел.: 0 67 
9619812.

Потрібен ЗАВГОСП в м.Бориспіль, 
вул. К.Шлях, 4 вул., торгівельний центр 
«Nika», неповний робочий день, з/п за 
домовленістю. Тел.: 0 93 4220011.

Потрібен продавець на ринок «Цен-
тральний». Продаж господарчих та дріб-
них буд. матеріалів. Г/р з 8.00—17.00. 
Місце роботи — засклений кіоск, з/п 10% 
від валового виторгу. Готові взяти від сту-
дентів до пенсіонерів, навчаємо. Тел.: 0 
67 5056064.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУК-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУК-
ТОВИЙ МАГАЗИН, ІЗ Д/Р, Г/Р 1/2 З ТОВИЙ МАГАЗИН, ІЗ Д/Р, Г/Р 1/2 З 
7.00 ДО 22.00, З/П 3000-3500 ГРН. 7.00 ДО 22.00, З/П 3000-3500 ГРН. 
ТЕЛ.: 0 96 7769818, 0 63 2618226, НА-ТЕЛ.: 0 96 7769818, 0 63 2618226, НА-
ТАЛІЯ.ТАЛІЯ.

Потрібні будівельники-монолітники зі 
своєю опалубкою, фахівці з монтажу з/б 
сходів, водій зі своїм авто. Дзвоніть за-
раз. Тел.: 0 68 1190818.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРА-ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРА-
НІВНИК, ВОДІЙ НА ДОВГОМІР, НІВНИК, ВОДІЙ НА ДОВГОМІР, 
ВОДІЙ ЗЕРНОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКСКА-ВОДІЙ ЗЕРНОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКСКА-
ВАТОРНИК. З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 ВАТОРНИК. З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 
5388859.5388859.

Потрібні продавці в продуктові мага-
зини із д/р, г/р 1/2, з/п за домовленістю. 
Тел.: 0 98 7757577.

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІ-ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 
9136533.9136533.

На постійну роботу потрібен водій 
кат. «В», «С», із д/р, хороший стан 
здоров’я. З/п гідна. Тел.: 0 50 8112233.

На постійну роботу потрібен пра-
цівник для виконання робіт (буді-
вельних, ремонтних та інших), з/п 
висока, стабільна. Тел.: 0 67 4471770. 

На постійну роботу потрібен прода-
вець у продовольчий магазин. Тел.: 
0 97 4453306.

На постійну роботу у спортивно-оздо-
ровчий комплекс, с. Проліски, потрібні 
адміністратор корта, прибиральниця, 
офіціант, г/р 2/2. Тел.: 0 66 3655114.

На роботу в ЗОШ №6 потрібні 2 куха-
ря, кухонний працівник, прибиральни-
ця службових приміщень. Тел.: (4595) 
62348, 0 67 4570661.

На роботу на виробництво меблів 
потрібен працівник по складанню 
меблів. Тел.: 0 67 2614039.

На роботу потрібні різноробочі, ван-
тажники, електрик на виробництво у 
м. Бориспіль, з/п від 5000 грн. Тел.: 0 
50 3120319, Олексій Олександрович. 

На СТО вантажних авто у м.Бори-
спіль потрібні слюсар та менеджер 
із постачання. Тел.: 0 63 2378174.

Підприємству на постійну робо-
ту порібен технік з обслуговування 
прального, сушильного, прасуваль-
ного обладнання, г/р зручний, до-
стойна з/п. Тел.: 0 50 8112233.

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНА ПРИБИРАЛЬ-РОБОТУ ПОТРІБНА ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, З/П НИЦЯ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, З/П 
ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 95 3102474, 0 63 ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 95 3102474, 0 63 
4075992.4075992.

Підприємству на роботу потрібні 
охоронці, з досвідом роботи, зруч-
ний графік (доба/три), гідна з/п. Тел.: 
0 67 7642125.

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

РОБОТА • ПРОДАМ

АКРИЛОВИЙ ВКЛАДИШ

098�133�25�02
093�880�80�15
Сан Санич

НОВА ВАННА
без демонтажу старої

РЕСТАВРАЦІЯ ВАНН

Терміново! В стоматологічну клі-
ніку потрібні лікарі-стоматологи — 
терапевт, ортодонт, дитячий спеціа-
ліст. Тел.: 0 67 8816684.

Терміново! Потрібна прибиральниця, 
р-н розвилки, з/п при співбесіді, г/р з 7.30 
до 13.00. Тел.: 0 67 9048082.

Терміново!!! У м.Бориспіль в супер-
маркет на постійну роботу потрібні 
прибиральники, г/р 2/2, 3/3; 12-го-
динний робочий день. Стабільна з/п, 
гарний колектив! Чекаємо на вас із 
нетерпінням! Тел.: 0 68 0017299, 0 93 
4919662, Інна. 

Фірмі у с.Іванків на постійну роботу 
потрібні шиномонтажники, г/р тиждень/
тиждень, з/п 5000 грн, та охоронці. Тел.: 
0 96 2499983, 0 67 4451883.

Київ
В м.Київ на роботу в теплиці потрібні 

відповідальні, вахта 15/15, 30/15. З/п 460 
грн щоденно, гарні умови для іногородніх, 
житло, харчування. Тел.: 0 63 6098491, 0 
68 7337439, 0 66 0018569.

Комплектувальники та пакувальники 
на секонд-хенд, з/п від 4200 грн/тиждень, 
вахта, житло, робота в теплому примі-
щенні. Тел.: 0 68 5984429, 0 95 0071930.

На работу требуются уборщики и 
уборщицы. Удобный г/р, спецодеж-
да. Жильем обеспечиваем, оплачи-
ваем проезд до Киева. З/п 4000-5000 
грн. Приглашаем людей из любого 
региона Украины. Тел.: 0 68 9838536, 
0 99 2189656, Алёна. 

На роботу в теплиці в м.Київ потрібні 
відповідальні, вахта 15/15, 30/15. З/п від 
8500 грн/вахта. Щоденно. Гарні умови для 
іногородніх, житло, харчування, спецодяг. 
Тел.: 0 66 7565136, 0 68 6973872.

• Насосні станції •
• Бойлери •

• Холодильники •
• Пральні машини •

• Сантехнічні роботи •
Без вихідних

Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ
РЕМОНТ!

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

Охоронці в Київ, вахта, чоловіки та 
жінки, житлом забезпечуємо. Тел.: 0 67 
5202609, 0 99 1931692, 0 93 1656645.

Польща: безкоштовне оформлення! 
Ковалі, токарі, водії В, С+Е, слюсарі, 
покоївки, кухарі, працівники теплиць, 
ливарники, формувальники, технологи, 
інженери, доглядальниці, перукар, піс-
коструйники, лісоруби, м’ясники та інші. 
Ліц. МСПУ АВ № 585042. ТОВ «Євро-
пейський Холдинг», вул.Ільїнська, 12, оф. 
314, м.Київ. Тел.: 0 96 6035770, 
robotaeuro@gmail.com.

Польща: безкоштовне оформлення! 
Швачки, будівельники, різноробочі, му-
ляри, штукатури, маляри, фасадники, 
арматурники, бетонярі, зварювальники, 
столяри, оббивальники меблів, електри-
ки, водії кари. Ліц. МСПУ АВ № 585042. 
ТОВ «Європейський Холдинг», вул.
Ільїнська, 12, оф. 314, м.Київ. Тел.: 0 67 
2326904, robotaeuro@gmail.com.

У м.Київ потрібні працівники на фасу-
вання-упаковку одноразового посуду. 
Вахта 15/15; 30/15. З/п від 440 грн/зміна, 
щоденно. Для немісцевих гарні умови: 
харчування, житло, спец.одяг. Тел.: 0 63 
6098552, 0 68 8197275, 0 95 4909254.

Первомайськ
Требуется бульдозерист, экска-

ваторщик, машинист фронтального 
погрузчика, водитель всех катего-
рий, электрогазосварщик, электрос-
лесарь, горный мастер, токарь, 
водитель на «БеЛАЗ», моторист, 
автокрановщик. З/п высокая. www.
rabotasever.com. Тел.: 0 68 2755566, 0 
68 1210187.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Будівельника, на виконання внутрішніх 
та зовнішніх робіт. Тел.: 0 67 3078961.

Бухгалтера, д/р 5 років юридичної 
особи на загальній системі, ПДВ: ве-
дення звітності ФОП, бухгалтерсько-
го обліку за сумісництвом. Розгляну 
всі пропозиції. Тел.: 0 97 9959266, 
Світлана.

Жінка, 65 років, різноробоча, можливо 
догляд за людиною похилого віку, або 
домогосподарка, оплата договірна. Тел.: 
(4595) 67109, 0 66 3697961, Тамара.

Перекладача, репетитора німецької 
мови, на дому, 30 р. досвід. Тел.: (4595) 
60516, 0 67 8721794.

Підготую дитину до школи з 4,5 до 7 
років, писати, читати, рахувати, розв’я-
зувати приклади, задачі, педагог, вища 
освіта, д/р 30 р, допомога учням 1-2 класу 
у навчанні. Тел.: 0 63 4271333.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Б/в плити перекриття, різного роз-

міру та цегла, б/в, в гарному стані. 
м.Бориспіль. Тел.: 0 98 9342408. 

Батареї чавунні, центрального опа-
лення, 3 шт., 40 грн/1 секція. Тел.: (4595) 
60516, 0 67 8721794.

Бочки, каністри, металеві і поліетиле-
нові, баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 9307744.

Брус, балки, стропила, шалів-
ка, дошка столярна сосна, вільха, 
ясен, дуб, дошка для підлоги, дро-
ва з доставкою, ракушняк; послуги 
автокрана. Тел.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

Ворота для гаража; дріт колючий у ру-
лонах, 5 шт. Тел.: 0 98 2507650. 

Залізобетонні кільця, об’єм 1 м — 1 
шт., 1,5 м — 1 шт., залізобетонні блоки, 
вапно гашене 1,5 т, ціна договірна. Тел.: 
0 68 9636640.

Каністри сталеві, б/в, 300 грн/1 шт.; 
баки, термоси, 2 шт., по 10 л, 300 грн/1 
шт. Тел.: 0 68 1283577.

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

Панель перекриття (дорожня), 1 шт.: 
3,00х1,50х0,10, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 
93 7472006.

Труба азбесто-цементна, 100 мм, б/в, 
180 грн; наличники ПВХ, 2 шт., білий, 
2200 мм х 70 мм, 50 грн за 1; 1100 мм х 70 
мм, білий, 25 грн, нові. Тел.: 0 68 1283577.

Запоріжжя
Официальный дилер турецкой 

Компании «Kalde» в Украине OOO 
«Kalde-Vostok» реализует мелким и 
крупным оптом продукцию турецкой 
фирмы: трубы полипропиленовые, 
фитинги, вентили, краны. Полный 
ассортимент продукции, новинки. 
Доставка по всей Украине. Тел.: 0 63 
6809889, Елена. 

ДИТЯЧІ РЕЧІ
Бориспіль

Ванна «Ok Baby» б/в; коляска зима/
літо, 2 в 1, червоно-сірого кольору, б/в, 
недорого; столик для годування. Тел.: 0 
98 4567204, 0 93 7472006.

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

Тел.: 095-934-96-72
098-321-26-19

ДРОВА ЯБЛУНІ
різані по 30-40 см 

з доставкою по м. Бориспіль
4000 грн/7 куб.м

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

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

№ 3. м. Київ. Дівчина, 25 років, із м. Київ, шукає хлопця для ство-
рення сім’ї, без ш/з, зріст вище 170 см, до 33 років.

№ 229. м. Бориспіль. Самотній, забезпечений чоловік, в/о, шу-
кає жінку, від 30 до 40 років, без ш/з, не схильну до повноти.

№ 1359. м. Черкаси. Чоловік, із села, 33/175, хоче познайоми-
тись з дівчиною або жінкою, можливо з дитиною, без ш/з, згодну 
на переїзд у село.

№ 889. м. Київ. Жінка, 45/165, шукає чоловіка, забезпеченого, 
розумного, без ш/з, до 52 років.

№ 573. м. Переяслав-Хмельницький. Дівчина, 22/175, худорлява, 
шукає хлопця для створення сім’ї, з в/о, без ш/з, на переїзд не 
згодна. 

м.Бориспіль, вул. К. Шлях, 151 В
iQmebel.com

Тел.: (093) 604-44-34, (067) 992-44-81, (04595) 5-10-19

святкові знижки!
з 1.12.2016 до 15.01.2017      
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ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

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

ІНЖЕНЕРА-КОШТОРИСНИКА

ФОРМУВАЛЬНИКА ЗБВ

ПОМІЧНИКА ОПЕРАТОРА

ІНЖЕНЕРА КВП

ОПЕРАТОРА БЗВ

МАШИНІСТА АВТОКРАНА

ПІДСОБНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВОДІЯ категорій «С», «D»

ПИЛОРАМНИКА

ЕЛЕКТРИКА

СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА

МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА

НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРІЇ

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНІ

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

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

на Нову автомийкуна Нову автомийку

ПотрібніПотрібні

МИЙНИКИМИЙНИКИ
Лівий берег Києва
Надається житло 
можна без досвіду роботи
можлива часткова зайнятість 
З/п висока, % від виробітку 

Тел.: 067 828-28-90

Деревообробне підприємство
ЗАПРОШУЄ

Інженера-механіка виробництва
Технолога виробництва
Майстра, начальника цеху 
з розпилювання деревини
Оператора стрічкової пилорами
Оператора станків з 
перероблення деревини
Помічника оператора станків 
з перероблення деревини
Водія навантажувача
Водія-тракториста

Офіційне працевлаштування
З/п 2 рази на місяць.

Компенсація транспортних витрат
Власна розвозка

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ДИЗАЙНЕРА ГРАФІЧНИХ ПРОГРАМ
ТЕХНОЛОГА З ВИРОБНИЦТВА 
ПОЛІЕТИЛЕНУ
РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
ВОДІЯ НА АВТОБУС
ДРУКАРЯ
флексографічного друку

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

РОБОТА
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

в цех

(м.Бориспіль) 

Адміністратора 
ресторану 

Офіціантів
Бармена
Кухаря

Тел.: 050-332-87-07
Андрій Олександрович

ЗАПРОШУЄМО 
НА РОБОТУ 

В РЕСТОРАН «СМЕРЕКА»

СТАРШИЙ КУХАР
КУХАРІ
БАРМЕНИ
ОФІЦІАНТИ
МИЙНИКИ ПОСУДУ

Набір працівників у нове кафе
ресторанного типу

по Бориспільському шосе,
район с. Чубинське
(а/з с. Мала Олександрівка)

Пропонуємо високий дохід, 
офіційне працевлаштування, 
кар'єрний ріст, зручний г/р.

Відкриті вакансії:

Тел.: (067) 412-26-71, Вікторія

(м. Бориспіль)

ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
Тел.: 050-516-66-75, Костянтин Васильович

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ПОКОЇВКУ
ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

Тел.: 067-452-73-23

В салон-перукарню «Наталі»

ПОТРІБЕН 

ПЕРУКАР
с. Гора

Молочно–товарна ферма у Київській області

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Ферма знаходиться в с. Старе 
Бориспільського р-ну.

За потреби  надається житло.

• АДМІНІСТРАТОРА
• ВЕТЛІКАРЯ ВРХ;
• ТЕЛЯТНИКА;
• МЕХАНІЗАТОРА;
• ВОДІЯМЕХАНІЗАТОРА;
• СКОТАРЯ;
• ДОЯРА;
• РІЗНОРОБОЧОГО.

Звертатися за тел.:
067-766-48-54 Тел.: 067-233-42-42

ПОТРІБНІ 
ВОДІЇ на самоскид МАЗ-5516, 20 т 

ОХОРОНЕЦЬ 
МАШИНІСТ екскаватора 
ЕО-304, МТП-71Б

Знання Києва    Достойна з/п 
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Тел.: 097�899�99�76,
 050�355�62�36

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ
(складені в ящиках)

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

Саджанці ожини, малини, агрус без 
шипів, ціна договірна. Тел.: 0 95 0150160.

Полтава
Насіння кукурудзи української се-

лекції. ФАО 230-310: Оржиця, Яро-
вець, Любава, Дніпровський 257св, 
Солонянський. Продаж від одного 
мішка. Ціна: на 1га-80000 насінин-450 
грн. Пакет документів. Полтавська 
обл, м.Карлівка. Тел.: 0 50 6344670, 0 
68 8926201.

РІЗНЕ
Бориспіль

Акваріум, довж. 36 см, шир. 25 см, ви-
сота 22 см, б/в, для черепахи, 100 грн. 
Тел.: 0 50 7142390.

Акордеон «Октава», 5 регістрів, гарний 
стан, ціна договірна. Тел.: 0 63 2033965, 
0 50 5038302.

Акриловий піддон до душової кабіни, з 
«фартухом», 1850 грн; холодильник, Ока-
6, гарний стан, пофарбований, 2800 грн. 
Тел.: 0 68 1283577.

Будки для собак, шпаківні, годів-
нички,колодязі, різноманітні вироби 
з натурального дерева. Наш сайт: 
drevus.com. Тел.: 0 99 5503490. 

Вагончик-термобудка на колесах, 2х4. 
Тел.: 0 98 2507650.

Вишиті рушники, гладдю, хрестиком 
з мереживом, старовинні; гарні ткани-
ни, недорого. Тел.: (4595) 69244, 0 63 
7447732.

Вишиті сорочки; українські рушники, 2 
шт., ткані; український костюм, недорого. 
Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

ПРОДАМ макулатуру, пакувальну 
плівку, пластикові пляшки, щоден-
но, 9.00—18.00, обід: 13.00—14.00; 
неділя — вихідний; вул.Франка, 2А, 
у дворі за кафе «Поліс». Тел.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 

Роги оленя сибірського, великі, 4000 
грн; платівки Висоцького, 19 шт., 100 гр-
н/1шт.; бушлат, зимовий; штани офіцер-
ські, ватні, розмір 52, 400 грн. Тел.: (4595) 
50906, 0 68 6505802.

Стелажі оцинковані, 1,80х0,4х0,9. Тел.: 
0 95 5155954, 0 68 1243445.

Стовп електричний. Тел.: (4595) 52471.
Чоботи-ботфорти, чорного кольору, 

із натурального замшу, 37 р., 1000 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Шуба із нутрії, темно-коричневого 
кольору, 48-50 р. (манжет та воріт з пе-
сця), б/в, гарний стан, 5000 грн, торг; 
шкіряний плащ, чорного кольору, новий, 
44-46 р., 3000 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 
63 6038361. 

КУПЛЮ
Бориспіль

Горіхи, акумулятори б/в. Тел.: 0 63 
4865492.

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

Закуповуємо постійно: легковий тран-
спорт, битовки, вагончики будівельні, 
контейнери та кунги. Тел.: 0 96 9918144. 

Полтава
Куплю дорого! Янтарные бусы 

от 250 грн до 1500 грн за 1г, корал-
ловые бусы, бивни мамонта. А также 
старинные иконы, картины до 1980 
г., ордена, медали, книги, изданные 
до 1917 г., и др. предметы старины! 
Тел.: 0 50 3466068.

Черкаси
Куплю запчасти к лодочным мото-

рам «Ветерок», «Нептун», «Салют», 
охотничьи принадлежности. Тел.: 0 66 
7443834. 

Будівельно-демонтажні роботи та 
будь-які ремонтні роботи; разові по-
слуги вантажників та різноробочих; 
вивіз буд.сміття. Тел.: 0 99 4791140, 
Олександр. 

Будівництво приватних будинків, ко-
теджів і дач під ключ з доставкою і за-
купкою матеріалів. (Ліц. АВ №479589 
від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

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

Вантажні перевезення до 2 т. Тел.: 0 66 
1976213, 0 96 4477559, Роман.

Гіпсокартон, відкоси, малярка, штука-
турка, стяжка, кахель, вагонка, ламінат, 
дахи, багети, фарбування, шпалери, 
якість гарантую. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 
2240262.

Каналізацію, димоходи, вентиляційні 
шахти прочистимо. Німецьке обладнан-
ня, сантехніка будь-якої складності. Ціло-
добово. Св-во ВОО № 854932. Тел.: 0 98 
0130040, 0 93 9888611.

Комплексний ремонт квартир, офісів, 
будинків: фундамент, кладка під ключ, 
гіпсокартон, кахель, виготовлення пар-
канів, зварювальні роботи, з доставкою 
матеріалів, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Оббивка меблів та повне відновлення 
м’яких частин, ремонт меблів будь-якої 
складності, перетяжка із вивозом (дива-
ни, крісла, стільці), зміна дизайну м’яких 
меблів. Тел.: 0 68 1222852.

ОРЕНДА ЕКСКАВАТОРА JCB. ТОВ ОРЕНДА ЕКСКАВАТОРА JCB. ТОВ 
«УКРЄВРОДОР». ТЕЛ.: 0 96 8346725, «УКРЄВРОДОР». ТЕЛ.: 0 96 8346725, 
0 66 0002270, РОМАН.0 66 0002270, РОМАН.

Покрівельні роботи під ключ, ман-
сардні дахи, риштувальні системи; 
м’яка покрівля, металева, бітумна, 
полімерна, керамічна черепиця; 
утеплення, облицювання будинків, 
квартир; сайдинг, фактурна штука-
турка, короїд, термопанелі. Достав-
ка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

Послуги трактора з причепом та 
плуг. Тел.: 0 67 9730653, Григорій.

Ремонт квартир, будинків, балконів; 
перепланування, підвісні стелі, гіпсо-
картон, опалення, тепла підлога, 
водопровід, каналізація, електрика. 
Будівництво — будинки, лазні, при-
будови, гаражі, павільйони, навіси, 
альтанки, ворота, паркани. Доставка 
матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

Київ
Афро-украинская горячая шоу-группа 

из Уганды. Группа «Alfa-Alfa» для Ваших 
мероприятий. Самые яркие и зажига-
тельные. Мы предлагаем одну из луч-
ших африканских шоу-групп Украины! 
E-Mail: ssegawole@yahoo.com. Тел.: 0 66 
1913197.

Харків
Тороидальные трансформаторы, под 

заказ, от 10 Вт до 40 кВт. Доставка. www.
tor-trans.com.ua. Тел.: 0 57 7595006. 

РІЗНЕ
Бориспіль

Візьму кредит у приватної особи під 
бізнес, на вигідних умовах. Тел.: 0 93 
4232542. 

Втрачений Державний акт на право 
власності на земельну ділянку, серія ЯМ 
№820079, виданий на ім’я Степаненко 
Ірини Анатоліївни Бориспільською місь-
кою радою 22.10.2012 р., вважати не-
дійсним.

МЕБЛІ
Бориспіль

Кухня б/в: тумба «напольна», шафа 
підвісна, шафа-пенал, тумбочка, 1300 
грн. Тел.: (4595) 60516, 0 67 8721794.

Тумба під телевізор, 2 шт., б/в, колір 
венге, під склом, гарний стан; 2-спальне 
ліжко з матрацом «Венето». Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959. 

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

Вал для стукального верстата, 30 см, 3 
ножі, з корпусами, новий, циркулярка, ви-
готовлено в НДР, довбання вушок. Тел.: 
0 93 2233068.

Двигун 7,5 кВт, 74 кг, 220х380. Тел.: 0 
93 7438517, Юрій.

Зварювальний апарат, 220 Вольт, ви-
готовлений за європейськими стандарта-
ми. Тел.: 0 93 2233068.

Котел твердопаливний, 25 кіловат, но-
вий. Тел.: 0 95 7649309.

Насосна станція, Karcher BPP 4000/48 
— Німеччина. Тел.: 0 95 0150160.

Принтер, фірма «HP 205», б/в, робочий 
стан, без картриджів, 500 грн. Тел.: 0 50 
7142390.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 0 93 
2233068. 

Твердопаливний котел 18 кВт. Тел.: 
0 97 1224730.

Фотоапарат цифровий «Nikon Coolpix 
S-3100», чохол, карта пам’яті, 1000 грн, 
торг; плеєр «Аpple ipod touch 5g», зі шкі-
ряним чохлом, 2700 грн, торг. Тел.: 0 95 
1759396.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Деко нове, велике з кришкою, 30х45 
см, алюмінієве, 300 грн. Тел.: (4595) 
50906, 0 68 6505802.

Обігрівач, масляний, 2 шт., гар-
ний стан, ціна договірна. Тел.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.

Радіотелефон, база з набором, авто-
відповідач, б/в, 200 грн, торг. Тел.: 0 95 
1759396.

Телевізор LG флетрон, 54 см, теле-
текст, відео, пульт, 2006 р. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

Холодильник, 2-камерний, «Норд 214», 
1400 грн, торг, можлива доставка. Тел.: 
(4576) 41659, 0 67 9469070.

ТВАРИНИ
Баришівка

КОРОВА, 4 РОКИ, 8,5 МІСЯЦІВ КОРОВА, 4 РОКИ, 8,5 МІСЯЦІВ 
ТІЛЬНОСТІ, 22000 ГРН; ТЕЛИЧКУ, ТІЛЬНОСТІ, 22000 ГРН; ТЕЛИЧКУ, 
2 РОКИ, 8 МІСЯЦІВ ТІЛЬНОСТІ, С. 2 РОКИ, 8 МІСЯЦІВ ТІЛЬНОСТІ, С. 
МАСКІВЦІ, БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н. МАСКІВЦІ, БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н. 
ТЕЛ.: 0 67 7297020, 0 99 6061922, ТЕЛ.: 0 67 7297020, 0 99 6061922, 
ОЛЬГА. ОЛЬГА. 

Бориспіль
Йоркширські тер’єри, дівчатка, ціна до-

говірна. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 2240262.
Поросята білої масті, м’ясної породи, 

до 3 місяці, ціна договірна. Тел.: 0 97 
6294054, 0 93 5483106, Саша.

Телиця червоно-ряба, 3 місяці, с. 
Вороньків. Тел.: 0 98 9560877, Надія. 

Цуценята німецької класичної вівчарки, 
повністю чорні від чорних батьків, також є 
дорослі. Тел.: 0 93 7159080, 0 95 4331931.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Картопля кормова, 2 грн/1 кг. Тел.: 
0 50 96959411.

Поросята породи українська степова, 
35-40 кг на відгодівлю; січкарня. Тел.: 0 
97 2378240. 

Рамки для вуликів. Тел.: 0 93 4232542.

Догляну людину похилого віку, без ро-

дичів, з правом успадкування житла, в 

Борисполі чи районі. Тел.: 0 67 3173639, 

0 99 2694959. 

ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-

ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, 

ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, 

9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 

— ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У 

ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 

6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 

Загублений військовий квиток на ім’я 

Голуб Наталії Анатоліївни просимо повер-

нути за винагороду. Тел.: 0 93 6320178.

Сім’я запрошує на роботу працелюбну 

людину без ш/з для прибирання примі-

щень, можливо з проживанням або поз-

мінно. Тел.: 0 95 7794847, 0 63 3658505 0 

67 4057160, з 17.00 до 22.00.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-

ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ 

КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ 

КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 

93 2565011, 0 95 0029901.93 2565011, 0 95 0029901.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Жінка 40 років, познайомиться з чоло-

віком для створення сім’ї, телефонуйте 

після 17.00. Тел.: 0 98 2812556.

Переяслав-Хмельницький

Служба знайомств «Я+Ти» пропо-

нує самотнім людям відшукати свою 

другу половинку шляхом розміщен-

ня оголошень у газету та каталог. 

Тел.: 0 73 4058430.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

ОКНА
-50%

(066)363-38-40
РОЗСТРОЧКА

Тел.: 097-32-31-768, 050-67-39-266,
097-98-91-678, з 8.00 до 20.00

КУПЛЮ
МЕД

(від 300 кг і більше) 
та всі бджолопродукти

Тел.: (044) 227-38-98
(097) 477-07-77

Увага!!!
ВІДКРИВСЯ 

КЛУБ ЗНАЙОМСТВ!
08301, м. Бориспіль, а/с 164

Дзеркала, великі; годинники наручні; 
будильники; банки з кришками 750 г, 
б/в, недорого. Тел.: (4595) 69244, 0 63 
7447732.

Дублянка натуральна, для хлопчика 10 
років. Тел: 0 95 0150160.

Душова кабіна, б/в, 1500 грн, торг. Тел.: 
0 98 4567204, 0 93 7472006.

Каркаси, фінські, 7х6. Тел.: 0 97 
3123272.

Коробка для дверей, 80х30х2050, 115 
грн; скляні банки, 0,5 л/2 грн, 13 шт. Тел.: 
0 68 1283577.

Костюм «прорезинений», 350 грн, но-
вий; паяльна лампа б/в, 250 грн. Тел.: 0 
68 1283577.

Куртка шкіряна, чорного кольору, 
глянцева, 50-52 розмір, якісна з коміром; 
шкіра вичинена, на пошиття верхнього 
одягу, нова, якісна, свиняча, чорного ко-
льору. Тел.: 0 93 2233068.

Матрац, ватний, виробництво СРСР, 
грубий; перини; подушки, недорого. Тел.: 
(4595) 69244, 0 63 7447732.

Плуг до мотоблока, радянського вироб-
ництва. Тел.: 0 93 2233068.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам треба пофарбувати 
справжню шкіру, то будь ласка: куртка 
коротка — 200 грн, куртка довга чи плащ 
— 250 грн; фарбування взуття. Це для 
курток чорного кольору. Куртки кольоро-
ві на 50 грн дорожчі. Тел.: (4595) 61385, 0 
67 4179396.

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

Бригада будівельників виконує всі види 
ремонтно-оздоблювальних робіт, уте-
плення фасадів та монтаж металоплас-
тикових конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 
0 93 7229384.

Тел.: (093) 436�78�48
з правом успадкування житла.

ДОГЛЯНУ, ВІЗЬМУ ПІД ОПІКУ
ЛІТНЮ ОДИНОКУ ЛЮДИНУ

ДОГЛЯНУ, ВІЗЬМУ ПІД ОПІКУ
ЛІТНЮ ОДИНОКУ ЛЮДИНУ
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Тел.: 068-675-85-05, 
066-106-00-53, 063-300-17-82

ДВЕРІ • ЛОДЖІЇ • БАЛКОНИ
Запрошуємо дилерів до співпраці 

«ОЛЬВЛА-ПЛАСТ»

ВІКНА 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ Від виробника

ОВНИ. Напружений тиж-
день. Підтримуйте позитив-
ний настрій, радійте навіть 
маленьким досягненням – 
і власним, і ваших друзів, і 
рідних та партнерів.

ТЕЛЬЦІ. Перешкоди, 
які виникатимуть на вашо-
му шляху, успішно подола-
єте, а потім з радістю про 
них забудете. Зверніть ува-
гу на проблеми дітей.

БЛИЗНЮКИ. В особи-
стих, професійних та фі-
нансових справах очікуй-
те приємних новин. Зараз 

сприятливий час для осво-
єння нових перспектив.

РАКИ. Для досягнен-
ня ваших амбітних цілей 
знадобиться небагато зу-
силь, а результат принесе 
неочікувано приємні пло-
ди. Вихідні — для теплого 
спілкування.

ЛЕВИ. Спілкування з 
давніми друзями подарує 
чимало приємних хвилин. 
Постарайтеся спокійніше 
реагувати на все, що від-
бувається у світі й навко-
ло вас.

ДІВИ. Багато чого буде 
вирішуватися в останній 
момент, тож знадобить-
ся велике самовладання, 
щоб зберігати внутріш-
ній спокій. Не сваріться з 
родичами.

ТЕРЕЗИ. У вас з'явить-
ся чудова нагода ство-
рити міцну базу для діло-
вого партнерства. Мож-
ливо, ви стоїте на порозі 
серйозних змін у своєму 
житті.

СКОРПІОНИ. Зірки 
обіцяють чимало приєм-

них сюрпризів. На робо-
ті й у діловому житті мож-
ливі перспективні про-
позиції та довгоочікува-
ний прибуток.

СТРІЛЬЦІ. Чим спо-
кійніше будете сприйма-
ти ситуацію, тим більших 
успіхів зможете досягти. А 
от нові справи бажано не 
починати.

КОЗЕРОГИ. З'являть-
ся гарні перспективи, 
які змінять ваші плани. 
Приділіть більше часу 
роботі, що нагромади-

лася з початку місяця, і 
результати дуже вас по-
радують.

ВОДОЛІЇ. Буде чудо-
ва можливість прояви-
ти свої таланти, знання та 
винахідливість і допомог-
ти іншим. У вихідні сходіть 
у гості до хороших людей.

РИБИ. Постарайте-
ся не вплутуватися в 
авантюри зі швидкими 
заробітками — великий 
ризик фінансових втрат. У 
вихідні добре відпочинь-
те, відновіть сили.

Астрологічний прогноз на 16 — 22 січня


