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 ВИКРИВЛЕНА ТРАДИЦІЯ  ЕКОЛОГІЯ

 НА ЧАСІ

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

ДИКА «МОДА» 
НА ШТУЧНІ КВІТИ

Ольга ІВАНОВА, 
фото Максима БАЗДИРЄВА

Продаж штучних квітів, які купу-
ють віруючі у період Поминального 
тижня, щоб ними вшанувати пам'ять 
померлих родичів — давня і поки 
непоборна проблема для України.  
Так у центрі Борисполя, поблизу 
ринку «Центральний», та й на тери-
торії ринку, є багато точок із пласти-
ковим асортиментом. Продаж здійс-
нюється за дозволами місцевої вла-
ди, а бориспільці, не замислюючись,  
купують яскраві квіти, незважаючи 
на їхню недешеву вартість. 

Позиція церкви. Практика при-
крашання могил пластиковими кві-

тами не має жодного церковного 
чи духовного обґрунтування. Так 
отець Микола, настоятель місце-
вого Свято-Миколаївського храму, 
коментуючи тенденцію із штучни-
ми квітами, наголосив, що україн-
ська церква завжди виступала за 
природність у всьому, бо церква 
— це живий організм. «Усе, що Го-
сподь сотворив — це добре, це 
дар Божий, — каже «Вістям» отець 
Микола. — Слід віддавати пере-
вагу живим квітам, і хотілося, щоб 
люди розуміли, що Поминаль-
ний тиждень — це, в першу чер-
гу,  спомин про мертвих, молитва 
за них, турботи про їхні могилки. 
Померлим мертві квіти не потріб-
ні. Не слід замінювати духовні ре-
чі на формальні. Краще посади-
ти живі рослини, вони символізу-
ють життя, цвітіння, а, отже, без-
смертя душі, її воскресіння. Як це 
продемонстрував нам Ісус своїм 
Воскресінням». 

Духівники різних конфесій що-
річно звертаються до вірян із за-
кликом не нести штучних квітів на 
могили родичів. Але старання їхні 
далекі від успіху.

Альтернатива пластику. Мар-
новірство зі штучними квітами, 
звісно, розділяють не всі, але під-
даються згубному впливу, що є у 
суспільстві, перетворюючи духов-
ний період на світський ритуал: 
хто на могилках родичів натикає 
більше квітів…  

«Дію за принципом, як усі, так і я, 
тому купую штучні квіти. Ну «мода» 
на них у Поминальний тиждень, і 
що тут поробиш», — щиро ділить-
ся молода бориспілька, кладучи до 
пакета пластиковий товар. 

Усі знають, що гарною альтер-
нативою для пластмасових при-
крас є живі квіти. Саджанці фі-
алки, лобелії, конвалії, барвін-
ку та інших квітів стануть приєм-
ною композицією як знак пам'яті 
про померлих близьких. Так, жи-
ві квіти потребують додаткового 
догляду, але ж померлих рідних 
і близьких вшановувати потріб-
но не раз у рік. Отець Микола пе-
реконаний, що люди відмовили-
ся від висаджування живих квітів 
на кладовищі через власну лінь 
та зайнятість. «Якщо віруючому 
ніколи садити рослини на кла-
довищі, то слід принести помер-
лим живі квіти», — переконаний 
отець Микола.

Комунальники проти. Праців-
ники КП «ВУКГ» наголошують, що 
щоденно вивозять багато сміття 
із кладовищ. «Просто лавина сміт-
тя у період поминальних днів. Лю-
ди приносять багато непотрібно-
го на могилки, потім викидають 
те, де доведеться», — нарікає Во-
лодимир Аврамчук, заступник ди-
ректора КП «ВУКГ». На його дум-
ку, змінити ситуацію на краще мо-
же лише заборона на рівні Бори-
спільської міської та районної рад 
приносити пластик на кладовища, 
і чим раніше — тим краще. 

До речі, така заборона введена і 
діє у низці областей України.

Потрібна заборона. У багатьох 
країнах світу на пластик на кладо-
вищі табу на законодавчому рівні, 
їхні цвинтарі скромні й чисті. Укра-
їнська екологічна і духовна безгра-
мотність, фінансова бідність насе-
лення, бездіяльність влади на міс-
цях призводять до того, що спомин 
про мертвих перетворюється на 
дешеве «міщанство».  І ніхто не за-
мислюється, що куплений пластик 
буде викинутий на смітник, він тон-
нами вивозитиметься на сміттєві 
полігони і не руйнуватиметься сот-
ні років, отруюючи життя багатьох 
поколінь живих. 

 Українці перейняли згуб-
ну традицію — нести штучні 
квіти на цвинтар на Провід-
ний тиждень. Екологи та ду-
ховники б’ють на сполох, од-
нак віряни це ігнорують.

«АЕРОМОЛ» ПЕРЕВІРИЛИ НА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ
Тетяна ХОДЧЕНКО

6 квітня відбулося навчання 
із пожежної безпеки на базі ТЦ 
«Аеромол», що в Борисполі, а та-
кож засідання комісії із питань 
техногенно-екологічної  безпеки 
та надзвичайних ситуацій. 

На навчанні із пожежної безпе-

ки були присутні керівники облас-
ного управління ДСНС та місцево-
го управління пожежної частини. 
Для  проведення заходу обрали 
«Аеромол», бо близько місяця то-
му там сталося загорання у адмі-
ністративному кабінеті — систе-
ма пожежогасіння спрацювала, і 
вогонь було ліквідовано до при-
буття пожежників. 

Як з’ясувалося під час навчань у 
«Аеромолі», за  недотримання по-
жежної безпеки керівництву торгі-
вельного центру виписали 30 заува-
жень у вигляді адміністративних про-
токолів. Натомість  іншим подібним 
закладам Борисполя під час переві-
рок зауважень було набагато біль-
ше. Усі недоліки адміністрація закла-
ду  має ліквідувати протягом 30 днів. 

Як повідомив «Вістям» заступ-
ник начальника Бориспільського 
районного відділу ГУ ДСНС Украї-
ни у Київській області Олексій Ка-
ленський, на сьогодні мораторій 
на позапланові перевірки знято із 
підприємств нафтогазової галузі та 
об’єктів підвищеного рівня небез-
пеки, до яких і відносяться торго-
во-розважальні центри. 

У РІЧЦІ ІКВІ 
СТОКИ З 
АЕРОПОРТУ 
«БОРИСПІЛЬ»

«Вісті» не раз порушували 
питання про екологічну ситу-
ацію місцевих річок. Але  те-
ма лишається актуальною і бо-
лючою, бо водойми забрудне-
ні відходами людської життє-
діяльності.

• Вороньківська річка Іква, ко-
лись  повноводна та  судноплав-
на, стала мілкою та забрудненою.
Нещодавно  Фейсбук сколихнули 
фотографії активістів, де був зобра-
жений берег Ікви, закиданий буді-
вельним сміттям. Ці фото виклика-
ли жваве обговорення у соцмере-
жі і призвели до того, що на ранок 
на вершині купи з’явилася таблич-
ка із кричущим запитанням до вла-
ди із використанням нецензурного 
слова. Сміття прибрали чи замаску-
вали піском? Голова Вороньківської 
сільської ради Ніна Яструб розпо-
віла, що територія, на яку вивезли 
сміття, є приватною. Власник хотів 
засипати яму і наповнив її сміттям. 
За зверненням сільради непотріб  
вивезли, а місцину засипали піском.

• Також Ніна Іванівна повідо-
мила загрозливу новину: прор-
валися стоки від аеропорту «Бо-
риспіль» і забруднили низку рі-
чок та озер, у тому числі й Ікву.

Була комісія із району, виклика-
ли екологічну службу, яка пора-
хує збитки. Сільська рада зверну-
лася в поліцію. Найгірше, що те-
пер по селу течуть стоки і можуть 
потрапити у колодязі й Дніпро.

Зараз річка заповнена стока-
ми, каналізаційними водами. І на 
тому місці, де купалися люди ми-
нулого сезону, зараз чорна вода і 
мертва риба. Що далі, невідомо. 
Чекаємо рішення санстанції і кон-
тролюючих органів. 

• У Поминальний тиждень ма-
сово скуповується пластиковий 
непотріб, який потім перетворю-
ється на сміття або спалюється.

• Так було.

• Так є.

• Міські комунальники вважають, що потрібна заборона на такий 
товар на рівні місцевих органів влади.
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 ПРЕЗЕНТАЦІЯ  КОНКУРС

У ПІДСУМКУ

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

КОЛИ У БОРИСПОЛІ 
КУРСУВАТИМЕ ЕЛЕКТРОБУС

 10 квітня на Європейській 
площі у центрі міста відбула-
ся презентація електробуса, 
зібраного в Китаї. Компанія 
«Skywell» в Україні шукає по-
купців. Чи справдилися спо-
дівання на Бориспіль?

Ольга КАЦАН, фото автора

Презентували ноу-хау на запро-
шення Бориспільської мерії. Спеці-
алісти компанії кажуть, що подібну 
комплектацію транспорту обирали 
спеціально, щоб усе відповідало тій 
якості доріг, які сьогодні в Україні. 
Хоча мета презентації не була чіт-
ко озвучена.

Представники компанії говорять, 
що, за попередніми підрахунками, 
електробус дозволить якщо не зни-
зити, то втримати тарифи на місь-
кі перевезення в Борисполі на ни-
нішньому рівні.  Бо собівартість на 
одного пасажира складатиме 1,20-
1,30 грн. Тож розрахунковий тариф 
на перевезення до 2 грн  реальний. 

Як озвучив на плановій нараді 9 
квітня заступник міського голови 
Микола Корнійчук, вартість елек-
тробуса — 320 тис. доларів, а це 
приблизно 9 млн грн. Однак про рі-
шення щодо купівлі подібного ав-
тобуса не йшлося, як і про можли-
вість створення комунального під-
приємства та придбання сучасних 
автобусів для громадського тран-
спорту за бюджетні кошти.

Тому поки що бориспільські па-
сажири залишаються невдоволе-
ні якістю перевезень і станом гро-
мадського транспорту; водії нарі-
кають на пільговиків і погані умо-
ви праці; перевізники скаржаться 
на збитковість бізнесу і хочуть під-
вищення ціни проїзду (до 6 грн) і 
заявляють, що з технічним контр-
олем транспорту все добре. Нині у 
Борисполі перевізники-приватни-
ки є монополістами транспортно-
го ринку, тому диктують свої умо-
ви і споживачам, і місцевій владі.

• У лютому 2018 року уряд 
ухвалив постанову про лібе-
ралізацію ринку автобусних 
перевезень в Україні. Серед 
обіцяних практичних змін 
запровадження конкурсу на 
між обласні автобусні марш-
рути за заявницьким прин-
ципом; запровадження ви-
мог щодо обов’язкової наяв-
ності на міських і приміських 
маршрутах автобусів, при-
стосованих для перевезення 
осіб з інвалідністю у кілько-
сті 35% до кінця 2019, а з 2020 
року — 50%; перевага на кон-
курсі перевізнику, який про-
понує низькопідлогові авто-
буси, електробуси, автобуси з 
більшою категорією екологіч-
ності (Євро 3 — Євро 6) тощо. 

• Посадовці в різних мі-
стах країни усе частіше заяв-
ляють про наміри замінити 
приватні маршрутки кому-
нальним транспортом. Змі-
ни почали впроваджувати зі 
Львова, Вінниці, Одеси. Ос-
тання виграла грант Світово-
го банку й отримуватиме ре-
комендації щодо оптималь-
ного створення й розвитку 
маршрутної мережі. 

Микола КОРНІЙЧУК, 
перший заступник міського 
голови Борисполя

Про особливості електробу-
са «Вістям» розповів представ-
ник компанії «Skywell» в Украї-
ні Арсеній Абдураїмов.

 
З00 км за одну «зарядку»
— Електробус проїжджає на 

одному заряді 300 км. А цього ви-

стачає на денний маршрут. Заря-
джається вночі. Є 17 моделей. Ця 
розрахована на 83 пасажири, си-
дячих місць — 33.

Пасажирам
— Автобус оснащений сис-

темою клімат-контролю (вста-
новлені кондиціонери, які ви-
користовуються також з функ-
цією підігріву). Плюс додаткова 
дизельна система підігріву, щоб 
не використовувати електрое-
нергію під час сильних морозів. 
На кожному пасажирському си-
дінні є можливість регулюван-
ня потоку повітря від кондиціо-
нера й система для підігріву ніг 
взимку. 

Водію 
— Встановлена система відео-

контролю, яка дозволяє бачити, 
чи всі пасажири вийшли-зайшли 

на задні двері. А камера задньо-
го плану допомагає під час парку-
вання. Є функція електрорегулю-
вання дзеркал.

Економія 
— Якщо порівнювати елек-

тробус із тролейбусом, останній 
споживає в денний час до трьох 
кіловат електроенергії через ве-
лике розсіяння на лініях, елек-
тробус — 0,75 кіловата. З ура-
хуванням, що він заряджається 
вночі за нічним тарифом (втри-
чі дешевше), його експлуатація 
в 16 разів вигідніша.  

Я зрозумів, Бориспільська місь-
ка рада розглядає можливість 
відкриття автотранспортного ко-
мунального підприємства, тому 
що у вашому місті (і мене це дуже 
здивувало!) комунального тран-
спорту немає. Ясна річ, регулюва-
ти і контролювати тарифи важко. 

Арсеній АБДУРАЇМОВ, 
представник компанії 
«Skywell» в Україні

«Три буси можемо 
купити»

— Потрібно розвивати і при-
ватні, і комунальні підприємства. 
Законодавство не спонукає місь-
ку раду виділяти кошти комуналь-
ним підприємствам, навіть забо-
роняє. Може, я неправий, але 
йде розвал таких підприємств. 

Наприклад, щоб у цьому році ку-
пити сміттєвоз, потрібно зверну-
тися до антимонопольного комі-
тету, чекати на відповідь. Так під-
тримується приватний бізнес. Те 
саме з ЖЕКами та управляючими 
компаніями.

Автобус, якщо купувати, то йо-
го треба закріпити за якимось ко-
мунальним підприємством — і це 
не значить, що нам дадуть його 
придбати. На мою думку, ми не 
в змозі купити такий транспорт, 
щоб перекрити всі маршрути в 
місті: 20 автобусів ми не купимо, а 
три можна, щоб закрити маршрут 
від виїзду на село Іванків до аеро-
порту вздовж Київського Шляху 
та на залізничний вокзал. 

Якщо ми купимо такий автобус, то 
він за квитки не окупиться — все ля-
гає на бюджет. Питання треба роз-
глядати в комплексі. Наприклад, є 
проблема утилізації батарей. 

Зрозуміло, за електротран-
спортом майбутнє, воно до нас 
прийде, але такий автобус про-
блеми не вирішує. 

Євгеній БОЖЕНКО, депутат Бо-
риспільської міської ради, член 
транспортної комісії:

— Комунальне транспортне під-
приємство з електричними автобу-
сами — це мрія. Ми робили комісію, 

але не було адекватних по ціні про-
позицій. Тепер ми дамо доручення 
Миколі Корнійчуку вивчити це пи-
тання. Такі великі автобуси підхо-
дять Борисполю, їх треба рази в три 
менше, ніж наших маршруток.

«Такі автобуси для міста»

ХТО СТАНЕ 
ГОЛОВНИМ 
ОСВІТЯНИНОМ 
МІСТА

Ольга КАЦАН

До 15 квітня триває прийом 
документів на конкурс щодо 
заміщення вакантної поса-
ди начальника управління 
освіти і науки Бориспільської 
міської ради. Оскільки остан-
ній день прийому заявок при-
падає на неділю, охочі  вису-
нути свою кандидатуру ма-
ють встигнути зробити це до 
п’ятниці, 13 квітня, включно.

  
Останнім часом у конкурсах 

на заміщення освітянських ва-
кантних посад у Борисполі бере 
участь лише один претендент. 
«Вісті» поцікавилися у заступ-
ника міського голови Людми-
ли Пасенко, скільки бажаючих 
на вакантну посаду. Однак вона 
запевнила, що такою інформа-
цією не володіє, оскільки при-
йомом документів займається 
заступник начальника управлін-
ня юридично-кадрового забез-
печення Алла Лічман. Звернули-
ся за коментарем до неї. 

Пані Алла була небагатослів-
ною. Вона здивувалася увазі до 
конкурсу з боку преси: «Це служ-
бова інформація. Чому я повин-
на вам її розголошувати? Яку ме-
ту ви переслідуєте, що прийшли 
питати про цей конкурс? Коли 
конкурсна комісія обере пере-
можця, про це буде повідомле-
но громадськості, на нараді місь-
кого голови представлять пере-
можця. А на цей момент втруча-
тися в роботу конкурсної комісії 
ніхто не має права».

Нагадаємо, що нині обов’яз-
ки начальника управління 
освіти і науки виконує Тетяна 
Павленко. 

До теми
Завідувача «Теремка» шука-

ють втретє, директора ліцею 
— вперше.

Втретє оголошено конкурс на 
заміщення вакантної посади за-
відувача дошкільного навчаль-
ного закладу «Теремок».

Бажаючих брати участь у кон-
курсі не виявилося у двох попе-
редніх конкурсах (60 календар-
них днів). 

 Також оголошено конкур-
сний відбір на заміщення ва-
кантної посади директора Бо-
риспільського академічного 
ліцею, який нині будується за 
адресою вул. Робітнича, 30.

Кандидат на посаду дирек-
тора ліцею повинен мати ви-
щу освіту не нижче ступеня 
магістра, на посаду завідува-
ча ДНЗ — не нижче бакалавра. 
Інші вимоги до кандидатів збі-
гаються: громадянство Украї-
ни, вільне володіння держав-
ною мовою, стаж педагогічної 
роботи не менш ніж три роки, 
організаторські здібності, фі-
зичний і психічний стан, що не 
перешкоджає виконанню про-
фесійних обов’язків.  

• Журналісти, активісти та депутати «знайомилися» із модним «китайцем». Усім сподобався сучасний транспорт.
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 ПЕРШИЙ КРОК

 ПЕРЕРІЗАЛИ СТРІЧКУ

 ДЛЯ ВІРЯН

ЗВОДИТЬСЯ 
НОВИЙ 
ХРАМ

Ірина КОСТЕНКО

Біля Рогозівського цвинта-
ря (на вул. Суворова), за іні-
ціативою релігійної громади, 
до якої входить багато учас-
ників АТО, будується Храм 
Святого Духа Української пра-
вославної церкви Київського 
патріархату.

Ще торік восени біля входу 
на цвинтар було встановлено 
тимчасову капличку, де госпо-
дарює отець Михайло. Нині він 
є настоятелем храмів у селах 
Гнідин та Городище. З Асоціа-
цією учасників АТО міста і ра-
йону отця Михайла пов’язує 
волонтерська робота, яку свя-
щеник організував і проводив. 
Тому хлопці обрали його ду-
ховним наставником і довіри-
ли опікуватися будівництвом 
нового храму.

Бориспільська міська рада 
прийняла перше рішення про 
виділення землі під храм. Зараз 
відбувається її оформлення.

Наразі тривають роботи з під-
готовки до будівництва храму, 
що буде не поряд з нинішньою 
капличкою, а далі, в бік виїзду із 
Борисполя. Будівля планується 
16х18 метрів. Зараз отець Ми-
хайло вивчає типові проекти, 
обирає такий, щоб був компак-
тний і гармонійно вписався на 
цій території.

На запитання щодо джере-
ла фінансування будівництва 
отець зазначив, що сподіва-
ється на благодійників. «Про-
шу допомогти матеріалами і 
робочими руками. З грошима 
мороки більше, але якщо бла-
годійник наполягає, то при-
ймаю і гроші, для того буде 
відкритий рахунок. Я звітую-
ся за кожну копійку, підтвер-
джую витрати чеками», — роз-
повідає отець. 

Нагадаємо, напередодні Ве-
ликодніх свят у капличці про-
водили богослужіння. Також у 
період поминальних днів мож-
на навідатися до каплички — 
помолитися, придбати свічки. 
У суботу, 14 квітня, відбудеться 
поминальна служба о 9.00. Піс-
ля — поминальний молебень 
біля могил загиблих бійців на 
Алеї Героїв.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Ідея забезпечити медиків житлом 
виникла у їхнього колеги, лікаря 
УЗД, депутата Бориспільської місь-
кої ради Іллі Луціва. Перше прохан-
ня до місцевої влади про виділення 
10 млн грн із бюджету на придбан-
ня готових квартир для медиків бу-
ло відхилено. За підтримки громад-
ського активіста Дмитра Сулими та 
секретаря міської ради Ярослава 
Годунка з’явилася ідея — збудувати 
житло самостійно. Варіант коопера-
ції «місто — громадськість» влада 
підтримала.

«Депутати пішли нам назустріч 
та проголосували за виділення 
30 соток землі в кінці вул. Бежівка 
під забудову для індивідуального  
житла, — говорить Ілля Луців. — 
Молодий лікар-практикант не бу-
де затримуватися в Бориспільській 
ЦРЛ без житла, бо зарплати не ви-
стачить на оренду квартири і утри-
мання сім’ї». 

Звідки гроші?
За словами Луціва, чимало міс-

цевих бізнесменів підтримали ме-
диків — одні фінансово, інші по-
стачанням будматеріалів за опто-
вими цінами. Так, депутат та під-
приємець Ігор Шалімов надав 
гарну знижку на бетон для залит-
тя фундаменту домівок. Місцева 
влада допомогла із вирішенням 
питання під’їзду до ділянок, орга-
нізувавши підсипку дороги щебе-
нем за бюджетні кошти. 

«Певні суми медики накопичу-
вали, бо, як кожна людина, вони 
планували своє майбутнє. На бу-
дівельні роботи наймали не про-
фесійні фірми-забудовники, а зви-
чайних робітників, часто й самі 
бралися за діло,» — говорить Іл-
ля Михайлович. І запевняє, що ор-
ганізатором процесу виступив він 
сам, тому виконроба наймати не 
довелося.

  

Про квартири
Виділених 30 соток землі ме-

дики розділили на три рівні ді-

лянки по 10 соток кожна. На 
двох протилежних ділянках уже 
збудовано дві заплановані лінії 
таун-хаусів. Це 11 будинків, ко-
жен з яких має рівну частину за-
днього дворика та паркувальне 
місце для авто. Ще під один бу-
динок залито фундамент. Між бу-
динками передбачено 10 соток 
спільної території: тут заплано-
вано встановлення майданчика, 
альтанки та висадження невели-
кого саду. 

«Капітальне будівництво завер-
шено, тепер справа за внутрішнім 
оздобленням. Тут «кожен сам за 
себе», тому як забажає, так і зро-
бить. Будинки розраховані на сім’ю 
із трьох-чотирьох осіб,  їх метраж 
від 80 до 105 кв. м — це також ви-
бір кожного», — пояснює ініціатор 
будівництва.

Відомо, що опалення будинків 
планується від електромережі, во-
да — із власної свердловини, а ка-
налізацію медики задумали зро-
бити централізовано одну на всіх. 

«Вміст каналізації буде очище-
ний на 98% завдяки сучасному біо-
септику. Таке знезараження відхо-
дів не із дешевих і, за попередні-
ми підрахунками, обійдеться у 30 
тис. грн для кожного будинку. Зате 
на поля вода йтиме добре відфіль-
трована, а найважливіше — ґрун-
ти не постраждають», — перекону-
ють власники житла.

Скоро новосілля
У новому «медичному» мікро-

районі проживатимуть неона-
тологи, патологоанатом, лабо-
рант, акушер-гінеколог, нейро-
хірург, медсестра та завідувач 
приймального відділення. У 2018 
році три сім’ї лікарів планують 
новосілля у власноруч зведено-
му домі. Інші ж думають, де взя-
ти гроші на ремонтні роботи. На 
жаль, одна пара медиків відмо-
вилися від мрії про власний бу-
динок, бо коштів на його зведен-
ня забракло.  

ЕКСПЕРИМЕНТ: 
«МЕДИЧНЕ МІСТЕЧКО»

 Будівництво житла для 
медиків розпочалося в Бо-
рисполі влітку 2017 року. 
На якій стадії роботи та як 
і кому вдалося домогтися, 
щоб таке житло будувалося?

Варіант будівництва у 
складчину (громада — 
влада) є альтернатив-
ним рішенням для ме-
диків. Проте цього за-
мало — для вирішення 

проблеми із відсутніс-
тю кадрів у Бориспо-
лі необхідне соціальне 
житло. Депутати Бори-
спільської міської ради 
підтримують ідею. 

Як «Вістям» стало ві-
домо, існує проект бу-
дівництва багатопо-
верхового будинку із 
смарт-житлом для ме-
диків, вчителів, а у май-
бутньому можливий 
варіант такої забудови 

для комунальників мі-
ста. Передбачається, 
що квартири матимуть 
площу  30 кв. м кожна, 
а у приватну власність 
їх передача можлива 
за умови 15 років праці 
на посаді. 

Дарина ЧЕРПАК

10 квітня, в рамках медрефор-
ми, відбулося урочисте відкрит-
тя лабораторії забору крові на 
базі Вороньківської дільничної 
лікарні Бориспільської ЦРЛ. 

Червону стрічку перерізали го-
лова Бориспільської РДА Олек-
сандр Туренко та голова Бориспіль-
ської райради Владислав Байчас.

Нова лабораторія оснащена су-
часним медичним обладнанням, 
загальна вартість якого  1,5 млн 
грн. Нова апаратура дозволяє до-
сліджувати кров людини за 10 про-
токольними показниками. Наголо-
шувалося, що аналогічну, але більш 
потужну, лабораторію забору кро-

ві планується відкрити цього року в 
Борисполі, на базі центральної ра-
йонної лікарні.

Якщо лабораторія у Воронько-
ві обслуговуватиме населення пів-
денно-східної частини району, то 
друга  проводитиме діагностику на-
селення північної частини району 
та міста Бориспіль. Транспортуван-
ня аналізів за відповідним графіком 
забезпечуватимуть авто Центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги в спеціальних сумках-реф-
рижераторах.

Планується в кожній сільській 
медичній амбулаторії зробити 
пункти забору крові. Результати 
аналізів надходитимуть на елек-
тронну скриньку. Також йдеть-
ся про встановлення сучасної ін-

формаційної медичної програми, 
що охоплюватиме район та місто. 
Йшлося, що медпослуги будуть без-
коштовними, принаймні спочатку, 
для пацієнтів незалежно від місця 
реєстрації. 

«Люди, які проживають у райо-
ні, але не зареєстровані, будуть 
також, за бажанням, укладати до-
говори з лікарями місцевої пер-
винної ланки. Наприклад, люди-
на зареєстрована на Винограда-
рі, а проживає у  Вишеньках, то 
укладатиме договір тут. Якщо лі-
кар дав направлення на аналі-
зи, то людина отримує ці послу-
ги безкоштовно. Це сьогоднішня 
ситуація. Яким буде завтра, пока-
же час», — прокоментував Олек-
сандр Туренко.

У ВОРОНЬКОВІ ВІДКРИЛИ НОВУ 
ЛАБОРАТОРІЮ ЗАБОРУ КРОВІ

• Також очільник району розпо-
вів про перспективи будівництва 
у с. Вороньків потужного кліні-
ко-діагностичного центру. За його 
словами, вже розроблено візуалі-
зацію  проекту та буде представ-
лено на найближчому засіданні 
Ради регіонального розвитку. Як-
що Кабінет Міністрів України під-
тримає ініціативу, то наприкінці 
лютого 2019 року центр буде вве-
дено в експлуатацію.

• Нагадаємо, 2018 рік у Бори-
спільському районі оголошено 
Роком медицини. Левова частка 
фінансових надходжень до ра-
йонного бюджету спрямовуєть-
ся на зміцнення матеріально-тех-
нічної бази медзакладів та підви-
щення якості надання медпослуг 
населенню. Так, на лаборатор-
но-діагностичне відділення, лабо-
раторне відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії та Воронь-
ківську лабораторію забору кро-
ві спрямовано майже 7 млн грн. 

ДО ТЕМИ

Проект «Соціальне житло»

Ілля ЛУЦІВ, лікар УЗД, депутат 
Бориспільської міської ради
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 УЖЕ ГОТОВІ НАЙКРАЩЕ — ДІТЯМ!

ГРОШІ ВИДІЛИЛИ, 
МАЙДАНЧИКІВ НЕМАЄ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Де обіцяні майданчики та яка 
сума із виділеного на них освоє-
на і коли?  Микола Корнійчук, за-
ступник міського голови, відпо-

відаючи «Вістям», визнав, що ми-
нулорічні плани щодо оновлення 
дитячих майданчиків у Борисполі 
зазнали провалу. Причина, за йо-
го словами, — львівська компа-
нія, яка виграла тендер на їх виго-

товлення, не задовольнила ні за-
мовника (міську владу), ні спожи-
вача (бориспільців) через неякісні 
елементи, тому договір на їхню по-
ставку був анульований. «Виділе-
ні торік кошти лишилися не вико-
ристаними, їх використають цього 
року. Планується виділяти на заку-
півлю майданчиків по 199 тис. грн 
задля уникнення торгів через си-
стему ProZorro», — переконує Ми-
кола Корнійчук.

Поки не відомо, за якими адре-
сами планують встановити обіця-
ні майданчики. Невідомі терміни 
їх встановлення, а вуличний сезон 
уже у розпалі.

 У 2017 році на комплектацію дитячих майданчиків із 
міського бюджету виділено 1 млн 204 тис. грн. Через си-
стему ProZorro обіцяли закупити 92 додаткових елемен-
ти та облаштувати 15 нових ігрових зон, а також закупити 
спортивні та гімнастичні вуличні тренажери. «Вісті» до-
сліджували, що маємо в результаті. 

«Разом із міським го-
ловою Анатолієм Фе-
дорчуком ми обгово-
рювали питання що-
до закупівлі гумового 
покриття на усі дитя-
чі майданчики міста. 
Відтепер ми працю-

ватимемо не на кіль-
кість, а на якість ди-
тячих ігрових зон,» 
— коментує ситуацію 
Микола Корнійчук, 
перший заступник 
міського голови.
За його словами, щоб 

настелити таке по-
криття на майданчик, 
необхідно розрівня-
ти землю та залити бе-
тоном, поверх ньо-
го вже вкладати м’яке 
покриття. 
До речі, згідно із Дер-
жавними будівельни-
ми нормами України 

(ДБН), дитячі майдан-
чики оцінюються за 
чіткими показниками, 
перш за все — безпе-
ка дітей. На другому 
місці стоїть зручність 
майданчиків, креатив-
ність та місце розта-
шування дитячої зони 
відпочинку. 

Обіцяють покриття

• Без покриття. Недоглянутий вигляд 
має дитячий майданчик у центральному 
парку Борисполя: повибивані ямки під гой-
далками, брудний пісок, немає покриття…

•  Традиційне покриття на дитмайданчиках міста із дрібного 
щебеня чи піску. Перше відіграє роль дренажу. Проте воно неіде-
альне: малі камінці застрягають у взутті, сприяють травматичності 
при падінні дитини. Пісок пом’якшує падіння, проте не є достатньо 
комфортним: набирається у взуття, його роздуває вітер.

• Сучасне покриття. Зоною для комфортного відпочинку малюків 
став майданчик за Бориспільською РДА. Тут малеча може спокійно 
бігати, з’їжджати із гірки та, не боячись забруднитися, падати, тому 
що цей майданчик має спеціальне покриття, яке виготовлено із пе-
реробленої гуми від автівок. До речі, завод із переробки сировини 
знаходиться в селі Любарці Бориспільського району.

У «МАРІАННІ» СТАРТУЄ 
ВЕСНЯНИЙ СЕЗОН

Тетяна ВАСИЛЕНКО

Кафе-бар «Маріанна» роз-
починає сезон відпочинку на 
свіжому повітрі. На відкритих 
майданчиках уже завершу-
ються роботи з благоустрою. 

 
 Через щоденні клопоти містя-

ни часто не мають змоги вибра-
тися на природу, тож альтерна-
тивним варіантом буде відвіда-
ти кафе-бар «Маріанна». Під час 
обідньої перерви приємно випи-
ти чашку ароматної кави чи пе-
рекусити на відкритому повітрі і 
водночас насолодитися красою 
ландшафтного дизайну закладу, 
послухати плескіт води. Тут при-
ємно відпочити родиною з дру-
зями та дітьми, які залюбки по-
бігають доріжками території; до-
речно проводити зустрічі, вигід-
но — свята.

Роботи в розпалі
 «Вісті» стали свідком крону-

вання дерев та кущів на відкритій 
території «Маріанни», оновлення 
трав’яного покриву, висадження 
квітів та нових молодих дерев, та-
кож реставрації альтанок, лаво-
чок та дерев’яних будиночків. На 
великій гілці тополі вже облашто-
вано гніздо для лелек, годівнички 
замінили на шпаківні, а під кущ 
поставили садового їжака, поруч 
із кам’яною доріжкою висадили 
нарциси… Ремонтники потурбу-
валися і про дитячий майданчик: 

перевірили його безпечність, за-
везли свіжий річковий пісок. Для 
найменших, окрім майданчика, 
буде «зоопарк» водних тварин: 
різні види рибок та черепахи, жа-
би. Спеціалісти уже чистять штуч-
но облаштовану водойму та ви-
саджують зелень, невдовзі, ка-
жуть, запустять різнокольорових 
рибок та іншу живність. Власник 
закладу Олександр Грона ділить-
ся планами: «Благоустрій завер-
шується. «Маріанна» цього ро-
ку поповниться новою платфор-
мою із каміном для відпочинку 
на 45 місць. Робимо усе так, щоб 
відвідувачам було комфортно. За-
клад постійно оновлює і терито-
рію, і меню». 

 «Облаштування території у 
«Маріанні» на «п’ять з плюсом» 
навіть для найвибагливішого 
смаку», — говорить молода ма-
ма Юлія, яка зайшла до закладу 
на перекус. 

Кухня манить 
Меню у «Маріанні» з  різнома-

ніття кухонь світу. Асортимент 
страв задовольнить кожного 
естета: від українського борщу 
до популярних японських суші, 
мангал-меню, тандит-меню, ха-
чапурі-меню, різноманітний ви-
бір  м’ясного та рибного шашли-
ку, страв на пательні... 

«Спробуйте вечерю від на-
шого шеф-кухаря, і ви оціните 
якість», — говорить Олександр 
Грона. 

• Відкриття вуличного сезону в «Маріанні» заплановано на 
20 квітня. Адміністрація обіцяє приємні сюрпризи для відвідувачів.

• Паркова територія для дітей потребує оновлення.

• Високі тополі, розлогі ялинки, квіти за сезоном — усе це на тери-
торії «Маріанни» очікує на гостей впродовж теплого сезону. 
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 БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ  МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Суспільство

 БЕРЕЖІТЬ ЛІС!

В наш складний час люди 
прагнуть на вихідні виїхати за 
місто, в ліс на природу. Багато 
жителів столиці бажають прове-
сти свій відпочинок на берегах 
могутнього Дніпра, у мальовни-
чих куточках, що знаходяться 
поблизу лісових масивів Бори-
спільського лісгоспу.

Ліс кожен розуміє по-різному. 
Для одних — це чудове місце від-
починку, а для інших (працівників 
лісового господарства) — це важ-
ка і копітка праця. Праця лісівника 
починається від створення лісових 
культур і продовжується протягом 
багатьох років, до того часу, поки 
посаджений ліс виросте.

Створення лісових культур роз-
починається з висаджування сіян-
ців, саджанців, живців дерев і ча-
гарників чи висівання їхнього на-
сіння. І повинен пройти не один 
рік, поки висаджені молоді дерев-

ця виростуть і стануть такими на-
садженнями, до яких люди звикли 
приходити на відпочинок.

Коли гуляєш по лісовій галяви-
ні — придивись: можливо  ти йдеш 
не по траві, а по лісових саджан-
цях, посаджених турботливою ру-
кою лісівника! Молоді насадження 
дуже тендітні, їх необхідно оберіга-
ти, турботливо доглядати. Задумай-
ся, що для заліснення цієї ділянки 
був витрачений не один день.

Працівниками Бориспільсько-
го лісгоспу в 2018 році весною за-
плановано посадити 30 га  лісових 
культур та 60 га  доповнити. 

Відновлювати ліси у ДП «Бори-
спільський лісгосп» будуть зазда-
легідь вирощеним у розсадниках 
та теплицях посадковим матеріа-
лом. Для цього у 2017 році праців-
никами лісгоспу було вирощено 
понад 750 тис. шт. стандартних сі-
янців сосни, дуба, ясена, берези, 
каштана, клена.

ЛІСІВНИКИ ПОСАДИЛИ 30 ГА НОВОГО ЛІСУ

ВИМОГА: ЧІТКІ 
МЕЖІ У ЗОНІНГУ

Сергій КРУЧИНІН

Презентацію вів розробник — 
керівник відділу містобудування 
УКР НДБІ «ЦИВІЛЬБУД» Сергій Мар-
кітаненко. За його словами, було 
внесено понад три десятки змін 
до плану зонування території Бо-
рисполя: «За кожним зауваженням 
стоять окремі люди, власники, ін-
вестори. На карті синіми колами 
показані виправлення». Депутат 
Олег Верес перепитав, чи нічого 
не забули обвести. Розробник за-
певнив, що все правильно, але це 
не так. Наприклад, забули обвести 
територію Олесницького озера. 

Ярослав Годунок був обурений. 
За його словами, одним вносити 
пропозиції можна, іншим — ні. «За-
уваження, які я подав, не врахова-
ні, відповіді не надійшло. Грома-
да хоче знати, чиї вуха стирчать за 
внесенням кожної зміни!» — емо-
ційно заявляв Годунок.

Заступник міського голови з пи-
тань будівництва Дмитро Гопан-
чук стверджує, що «формування 
завдання — це прерогатива архі-
тектора міста».

Розробник підтвердив, що всі 
пропозиції надходять через місь-
ку раду та архітектуру. Олег Верес 
влучно запитав: «Міська рада — 
це будівля, це депутати чи це кон-
кретна посадова особа?»

Галасу додали мешканці з 
вул. Шевченка, де будується таун- 
хаус: одні сусіди хочуть, щоб цей 
район залишили під багатоповер-

хову забудову, інші — проти, а єди-
ної думки немає. У таких випадках і 
має проявлятися далекоглядна во-
ля влади й фахівців щодо цілісного 
бачення вигляду міста. Якби воно, 
звісно, було.

Щирим був виступ Богдана Ме-
ташопа (Асоціація АТО, ГФ «Сек-
тор Безпеки»): «Чому ви вкотре 
приїжджаєте і розповідаєте те, 
про що вас не питають. Те, що «Г1 
помінялося на Г2» нічого не гово-
рить простим людям. Ми питає-
мо: яким чином і чому вносяться 
зміни? У вас кружечок намальова-
но, а де ми можемо побачити його 
межі, фізично побачити? Візьме-
мо для прикладу озеро Гульківка: 
там спочатку людям протизакон-
но видали перше рішення на от-
римання приватних ділянок. Ка-
зали: «Вони там землю в житті не 
побачать, чорт з ними, дамо їм, 
хай буде!» А тепер вносяться змі-
ни в зонінг з урахуванням цих рі-
шень міської ради! І тепер ці люди 
біля озера отримають свої ділян-
ки! Цей зонінг — розпил остан-
ніх ділянок, які є в місті. Де сьо-
годні громада? — і, звертаючись 
до мешканців вул. Шевченка. — 
Ви прийшли, бо це вас торкнуло-
ся. Минулої сесії приходили люди 
з ОСББ «Щасливі метри» — вони 
жалілися, транспаранти писали, 
що в них під носом будують бага-
топоверхівку. Де вони сьогодні? 
Нам кажуть: «Хлопці, нащо воно 
вам потрібно? Вам кинули ту по-
дачку і сидіть мовчіть. Чого вам 
«атошнікам» не вистачає?» Та ми 
не тільки про себе думаємо, ми 
бачимо, що немає нікого зацікав-

леного в цих питаннях. Ви зараз 
вирішите своє і підете, а за Гуль-
ківку вже не прийдете, бо Гульків-
ка — це десь «там». А нас цікав-
лять всі ці питання! Ми повторює-
мо — назвіть всі зміни до зонінгу: 
де, чому, коли і конкретні межі. Де 
геодезичні точки? Де їх можна по-
бачити? Чи це 100 метрів, чи 5?»

Питання про чіткі межі повто-
рив активіст Дмитро Сулима: «Чи 
позначаються геодезичні коор-
динати ділянок чи квартали в ме-
жах вулиць?» Маркітаненко відпо-
вів: «Кожна робота має свою точ-
ність і свої завдання. Зонінг розби-
ває теритотію на певні умовні зони 
— вони не виносяться в натуру, в 
нас не всі вулиці показані, в цьо-
му немає ніякого сенсу, це не той 
масштаб. Тут товщина ліній іноді 
накриває земельну ділянку. Це — 
технічний і юридичний документ 
для міської ради, щоб вона могла 
працювати. А коли буде будівниц-
тво — отам земельна ділянка ви-
носиться в натуру».  

Ян Мілевський (Асоціація АТО, ГФ 
«Сектор Безпеки») чітко пройшов-
ся по «точках напруги» на карті Бо-
рисполя. Цікавим виявилося, що в 
районі Синіх Балок (околиця Бори-
споля з боку Іванкова) на невеликій 
дистанції одна від одної позначено 
дві земельні ділянки під школи. За 
словами розробника зонінгу, це іні-
ціатива управління освіти. 

Зустріч тривала майже дві годи-
ни і логічного завершення не мала 
— покричали і розійшлися. Повний 
відеозапис можна переглянути на 
нашій сторінці у Фейсбук.

 Минулого тижня в Бо-
рисполі вкотре презенту-
вали проект нового зонінгу 
міських територій. При-
йшли кілька депутатів та 
активістів.

Ярослав Годунок у якості позитивного взірця навів Львів. Дійсно, за 
адресою map.city-adm.lviv.ua міститься «вся геопросторова інформація 
міста Львова на одній карті», з межами ділянок, призначенням тощо. 
Активні учасники дебатів вимагають, щоб Бориспіль мав таку ж карту, а 
не зонінг з точністю середньовічної карти, що дасть можливість у май-
бутньому вільно «трактувати» межі кожної зони й ділянки. 

Ірина ГОЛУБ

Історія із придбанням мамо-
графа, на який депутати Бори-
спільської міської ради торік 
виділили 6 млн грн, наближа-
ється до завершення. 

Мамограф планують розмісти-
ти на Лютневій, 12, де основну ча-
стину приміщення займатиме ам-
булаторія первинної медико-са-
нітарної допомоги і буде виділе-
но місце з окремим входом для 
мамографії. 

Тендер на цей дорогий апарат 
оголошувався кілька разів, оскіль-
ки пропозиції учасників не відпо-
відали заявленим вимогам до об-
ладнання. Про те, що тендер від-
бувся, повідомив на своїй сторінці 
у «Фейсбук» секретар міської ра-
ди Ярослав Годунок.  Як свідчить 
скрін про торги, заявки на участь 
подали три фірми. ТОВ «Ілатан-
мед» — не було допущено до уча-
сті. Два інші учасники запропону-
вали таку вартість: ТОВ «Медга-
рант» — 5 992 000 грн, ТОВ УМТ+ 
— 5 995 000 грн.

Офіційно, переможець тенде-
ру буде затверджений після того, 
як завершиться перевірка доку-
ментів, наданих підприємством, 
котре запропонувало найменшу 
вартість. 

До теми. Пізніше на сторінці 
Фейсбук із інформацією про ма-
мограф з’явився коментар. Так, 
Людмила Пасенко, заступник 
міського голови, прокоментува-
ла, що разом із колегами — Ми-
колою Корнійчуком,  Людмилою 
Ковальовою та Євгенієм Черен-
ком, директором-головним лі-
карем майбутньої первинної 
ланки міської медицини, пере-
вірили хід виконання ремонт-
них робіт у  міських амбулаторі-
ях, особливо у приміщенні, яке 
планується під мамограф, — це 
Лютнева, 12. Обладнання пла-
нують встановити до 1 червня 
цього року. Як зазначила Люд-
мила Ковальова, спочатку від-
будеться навчання місцевих лі-
карів, які працюватимуть на ма-
мографі, а потім  проплата його 
вартості.  

БОРИСПІЛЬ ІЗ 
МАМОГРАФОМ

• Обладнання розмістять в амбулаторії на вул. Лютневій, 12.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№4 (923), 13 квітня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ!
Енергетики Київщини стурбовані зухвалістю та масовістю крадіжок тран-

сформаторної оливи. Руками зловмисників уже розкрадено кілька трансфор-
маторних підстанцій. Цим вони залишили на тривалий час споживачів без 
електропостачання, що, в свою чергу, призводить до соціальної напруги серед 
мешканців знеструмлених будинків та численні скарги. При цьому для віднов-
лення пошкоджених трансформаторних підстанцій та заміни трансформаторної 
оливи Товариство витрачає значні грошові кошти та матеріальні ресурси.

Зокрема, один з таких випадків трапився 19 березня 2018 р. у с. Петропав-
лівське Бориспільського району. Так, невідомими особами була здійснена 
крадіжка трансформаторної оливи. Через це були знеструмлені 32 абоненти. 

Багаторічний досвід показує, що боротися зі злочинцями виключно сила-
ми своїх співробітників компанія не в змозі. Тільки спільні дії енергетиків та 
місцевих мешканців покладуть край знеструмленню споживачів внаслідок 
крадіжок на енергетичному обладнанні.

Співробітники ПрАТ «Київобленерго» звертаються з проханням проявляти 
пильність і якнайшвидше повідомляти про підозрілих осіб поблизу енерге-
тичних об’єктів на спецлінію Національної поліції «102» або на лінію довіри 
Товариства 044-492-30-53 (цілодобово).
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ПОНЕДІЛОК, 16 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.00 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20 "Одруження наосліп"

12.40, 14.00, 15.15 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

21.00 Т/с "Прислуга"

22.00 "Гроші"

23.15, 0.25 "Голос країни 8"

4.20 "Українські сенсації"

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

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

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Спадкоємиця мимоволі" 

1, 2 с.
23.30 Х/ф "Залізний кулак" (16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

6.05 "Мультфільм"
6.15, 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.15 "Ранок з Інтером"
10.10 Х/ф "Формула кохання"
12.00 "Новини"
12.25 Х/ф "Живіть у радості"
14.00 Х/ф "Так не буває"
16.00 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.15, 5.25 "Подробиці"
20.40 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
0.20 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.55 "Орел і Решка. Шопінг"

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

доблесті"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак

5.00 Служба розшуку дітей
5.05, 4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. Дайджест
12.05, 13.20, 0.40 Х/ф "Вдруге не 

посадять" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Х/ф "Мумія: Гробниця 

імператора драконів" (16+)
17.05 Х/ф "Цар скорпіонів" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
22.30 Свобода слова
2.20 Небачене Євробачення
2.35 Х/ф "Поїзд поза розкладом"

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

Джентльмени удачі"
9.30 "Зіркове життя"
10.20, 1.15 "Моя правда"
11.15 Т/с "Торгаші"
13.20 Х/ф "три мушкетери"
15.45 Х/ф "Знайти і знешкодити"
17.25 Х/ф "Люди в океані"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00, 19.25 "Велике фотополювання 
Дага Гарднера"

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

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

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

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі
4.55 Абзац
6.49, 8.05 Kids Time
6.50 М/с "Луні Тюнз шоу"
8.10 Т/с "Бібліотекарі"
12.40 Х/ф "Затура"
14.40 Х/ф "Страшилки" (16+)
16.40 Х/ф "Принц Персії: Піски 

часу" (16+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф "Піраньї 3DD" (18+)
1.35 Небачене Євробачення
1.50 Служба розшуку дітей

5.25, 4.55 Т/с "Тиша"
6.35 Х/ф "Все можливо"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.00 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

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

(12+)
2.50 "Випадковий свідок"
3.00 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00, 2.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

10.25 Т/с "Команда" (16+)

14.10 Х/ф "Робокоп"

16.00 Х/ф "Робокоп 2"

18.15 "Спецкор"

18.50 "ДжеДАІ"

19.25, 20.20 Т/с "Опер за викликом 

2" (16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 10" (16+)

0.40 Х/ф "Біжи не озираючись" 

(18+)

3.30 "Облом.UA."

6.55 "Все буде добре!"
8.45 "Світами за скарбами" (12+)
11.15 Х/ф "Не підганяй кохання"
13.30 "Битва екстрасенсів 18" (16+)
15.55 "Все буде добре!" (12+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси" (16+)
23.40 "Один за всіх" (16+)
2.55 "Найкраще на ТБ"

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 
3.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 Кліпи учасників Євробачення- 
2018 г.

9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Незвичайні культури"
12.00, 2.05 Документальний цикл 

Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Перша шпальта
15.20, 3.45 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00, 1.10 Розсекречена історія
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15 Війна і мир
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Окуповані"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 17 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
12.45, 14.05, 15.25 "Міняю жінку"
17.10 Драма "Мама"
20.30, 5.00 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Прислуга"
22.00 "Поверніть мені красу - 3"
23.20, 0.25 Комедія "Службовий 

роман. Наші часи"
1.20 Драма "Марта, Марсі Мей, 

Марлен"

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

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

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Спадкоємиця мимоволі" 

3, 4 с.
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

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

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.00 "Новини"
12.50 Т/с "Східні солодощі" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.10, 5.20 "Подробиці"
0.20 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.50 "Орел і Решка. Шопінг"
3.30 "Орел і Решка. Шопінг 2014"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Золота гуска"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.40, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.00, 17.35, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
12.00, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 "На трьох" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Т/с "Копи на роботі" (16+)
23.30 Х/ф "Повітря" (18+)
1.10 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Екіпаж"
9.30, 0.25 "Моя правда"
10.25 Т/с "Торгаші"
12.30 Х/ф "Суперпограбування в 

Мілані"
14.30 Х/ф "Морський характер"
16.25 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.00, 2.15 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Зимова вишня"
1.20 "Позаочи"
3.45 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Велике фотополювання 
Дага Гарднера"

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

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

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

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.10 Зона ночі

3.45 Абзац

5.40 М/с "Лунтик і його друзі"

6.29, 7.49 Kids Time

6.30 М/с "Луні Тюнз шоу"

7.50 Т/с "Шлях чарівника"

9.40 Т/с "Друзі"

12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.10 Від пацанки до панянки (16+)

6.05 Х/ф "Жіноча робота з ризиком 
для життя"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Трембіта"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

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

(12+)
3.00 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"
4.15 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 3.20 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 2.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

14.30 "102. Поліція"

15.20 Х/ф "Робокоп 3"

19.25, 20.20 Т/с "Опер за викликом 

2" (16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 10" (16+)

0.40 Х/ф "9 місяців суворого 

режиму" (16+)

6.15 "Все буде добре!" (12+)
7.50 "Все буде смачно!" (12+)
10.00 "МастерШеф - 7" (12+)
13.20 "Хата на тата" (12+)
15.55 "Все буде добре!"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси" (16+)
22.45 "Давай поговоримо про секс" 

(16+)

6.30, 7.00, 22.20, 3.05 Новини
6.35, Доброго ранку, Країно!
9.30, 23.40 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф "Незвичайні культури"
11.25 "Гордість світу"
12.00 Документальний цикл Смаки 

Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Складна розмова
15.20, 3.45 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф "Шукачі чудес"
19.50, 1.10 Чемпіонат світу з хокею 

серед юніорів - 2018 г. 
Угорщина - Україна

22.45 Д/ф "Таємниці людського 
мозку"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 16 — 22 КВІТНЯ

 СУМУЄМО
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СЕРЕДА, 18 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.50, 12.20 "Одруження наосліп"

12.40, 14.00, 15.20 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

21.00 Т/с "Прислуга"

22.00 "Одруження наосліп 4"

23.30, 0.25 Драма "Винні зірки"

2.20 "Гроші"

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

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

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Спадкоємиця мимоволі" 

5, 6 с.
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.50 Т/с "Східні солодощі" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.10, 5.20 "Подробиці"
0.20 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.50 "Орел і Решка. Шопінг 2014"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Красуня й чудовисько"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

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

(18+)
1.05 Х/ф "Повітря" (18+)
2.35 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.15 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Студія Вашингтон
4.35 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30, 5.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.20 "Зіркове життя"
9.45 "Академія сміху"
11.10, 0.10 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Петля Нестерова"
13.50 Х/ф "Охоронець для дочки" 

(16+)
15.55 Х/ф "Раз на раз не 

приходиться"
17.15 Х/ф "Скринька Марії Медичі"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Добре сидимо"
1.05 "Позаочи"
3.25 Кіноляпи
4.05 Саундтреки

7.00, 19.25 "Велике фотополювання 
Дага Гарднера"

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

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

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

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі
3.50 Абзац
5.40 М/с "Лунтик і його друзі"
6.29, 7.44 Kids Time
6.30 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.45 Т/с "Шлях чарівника"
9.35 Т/с "Друзі"
12.00 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
16.50, 19.00 Від пацанки до 

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Суперінтуїція
1.55 Служба розшуку дітей

5.45 Т/с "Тиша"
6.55 Х/ф "Золота баба"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

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

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

6.00 М/ф
8.00, 2.10 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.55 "Помста природи"
14.15 "102. Поліція"
15.05 Х/ф "Петля часу" (16+)
18.55 Кубок України з футболу. 

Півфінал. "Дніпро-1" - 
"Динамо"

21.00, 22.50 Т/с "Кістки 10" (16+)
0.35 Х/ф "Бойовий гіпноз проти кіз" 

(16+)
3.25 "Облом.UA."

6.55, 15.55 "Все буде добре!"
8.15 "МастерШеф - 7" (12+)
11.50 "Хата на тата" (12+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 "МастерШеф. 

Кулінарний випускний" 
(12+)

0.10 "Один за всіх" (16+)

6.30, 7.00,22.20, 3.05 Новини
6.35 Доброго ранку, Країно!
9.30, 23.40 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 "Гордість світу"
12.00 Документальний цикл Смаки 

Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20, 3.40 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00 Війна і мир
17.45 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перша шпальта
19.25 Д/ф "Шукачі чудес"
19.50, 1.10 Чемпіонат світу з хокею 

серед юніорів - 2018 г. 
Італія - Україна

22.45 Д/ф "Таємниці людського 
мозку"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.40, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.50, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.05, 15.25 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.30, 4.50 "Секретні матеріали"

21.00 Т/с "Прислуга"

22.00 "Міняю жінку - 13"

23.00 "Право на владу 2018"

0.45 Драма "На гребені"

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

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

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

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

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.50 Т/с "Східні солодощі" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.20, 5.25 "Подробиці"
0.20 Т/с "СБУ. Спецоперація"
3.00 "Орел і Решка. Шопінг 2014"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Стоптані туфельки"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 0.00 100 вып. 1
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.45, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
12.05, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.20 "На трьох" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Т/с "Копи на роботі" (16+)
23.30 Х/ф "Місто гріхів" (18+)
1.40 Х/ф "Мій хлопець - кілер" 

(18+)
3.05 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.30 "Зіркове життя"
9.45 "Академія сміху"
11.20 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Таємничий острів"
14.05 Х/ф "Кингсайз" (16+)
16.10 Х/ф "Добре сидимо"
17.30 Х/ф "Раз на раз не 

приходиться"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Ділові люди"
0.20 "Моя правда. Серей"
1.15 "Позаочи"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

7.00, 19.25 "Велике фотополювання 
Дага Гарднера"

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

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

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

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

3.00, 2.15 Зона ночі
3.55 Абзац
5.50 М/с "Лунтик і його друзі"
6.34, 7.54 Kids Time
6.35 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.55 Т/с "Шлях чарівника"
9.45 Т/с "Друзі"
12.35 Т/с "Діагноз: Майже не 

закохані" (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.15 Варьяти
2.10 Служба розшуку дітей

5.30 Т/с "Тиша"
6.50 Х/ф "Декілька любовних 

історій" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Бажаю здоров'я!"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

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

(12+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.00 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00, 12.20, 3.20 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.20, 17.15 "Загублений світ"

14.45 "102. Поліція"

15.35 Х/ф "Бойовий гіпноз проти 

кіз" (16+)

18.50 "ДжеДАІ"

19.25, 20.20 "Опер за викликом 2" 

(16+)

21.20, 22.55 Т/с "Кістки 10" (16+)

0.40 Х/ф "День мумії"

2.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.35, 15.55 "Все буде добре!"
7.55 "Все буде смачно!"
9.00 "МастерШеф - 7" (12+)
11.50 "Хата на тата" (12+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 "Я соромлюсь свого 

тіла 5" (16+)
23.00 "Я соромлюсь свого тіла 5" 

(18+)

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 
3.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30, 23.40 Кліпи учасників 
Євробачення- 2018 г.

9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 "Гордість світу"
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 До справи
15.20, 3.50 Лайфхак українською
15.30 М/с "Гон"
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.25 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
20.25 Схеми. Корупція в деталях
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Д/ф "93: Бій за Україну"
22.50 Д/ф "Таємниці людського 

мозку"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 

ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20 "Одруження наосліп"

13.05, 14.35, 15.45 "Міняю жінку"

17.10 Драма "Мама"

20.15 "Ліга сміху 2018"

22.20 "Ігри приколів 2018"

23.20, 0.15, 5.05 "Розсміши коміка"

1.10 "Вечірній київ"

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

3.15 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20, 4.00 Реальна містика
13.20 Т/с "Дружина з того світу" 1, 

2 с. (16+)
15.30 Т/с "Дружина з того світу" 

(16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Обираючи долю" 1, 2 с. 

(12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Обираючи долю" (12+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
5.40 Зоряний шлях

6.05 Мультфільм
6.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Заради кохання я 

все зможу!"
12.50 Т/с "Східні солодощі" (12+)
14.50, 15.45, 16.45, 2.15 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Молодий Папа" (16+)
4.20 "Стосується кожного"
5.05 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Снігова королева"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 18.00, 2.45 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.35 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
19.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 0.45 100 вып. 1
21.00 Х/ф "Фантастична четвірка"
23.00 Х/ф "Фантастична четвірка 2. 

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

1.45 Теорія зради

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.00, 17.45 Т/с "Пес-3" (16+)
11.55, 13.20 Т/с "У полі зору" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 "На трьох" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу (12+)
23.50 Х/ф "Ніндзя-вбивця" (18+)
1.30 Факти
1.50 Х/ф "Місто гріхів" (18+)
3.45 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.20 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
11.10 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Таємниця Чингізхана"
13.55 Х/ф "Чингачгук - Великий 

Змій"
15.35 Х/ф "Скринька Марії Медичі"
17.20 Х/ф "Ділові люди"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Осінь"
0.25 Х/ф "Серьожа"
3.20 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00, 19.25 "Велике фотополювання 
Дага Гарднера"

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

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

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Мумії, що ожили"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Кольори"
5.15 "Мультляндія"

3.00, 2.20 Зона ночі
3.45 Абзац
5.35 М/с "Лунтик і його друзі"
6.24, 8.04 Kids Time
6.25 М/с "Луні Тюнз шоу"
8.05 Т/с "Шлях чарівника"
10.00 Т/с "Друзі"
12.35 Т/с "Діагноз: Майже не 

закохані" (12+)
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Хто зверху? (12+)
2.15 Служба розшуку дітей

5.20, 4.45 Т/с "Тиша"
6.35 Х/ф "Викрадений поїзд"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Чужі тут не ходять"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 16.50 "Легенди карного 

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

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

(12+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.15 "Легенди бандитської Одеси"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 12.55 "Відеобімба"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.00 "102. Поліція"

15.50 Х/ф "Сім хвилин" (16+)

19.25 Х/ф "Таємний план" (16+)

21.10 Х/ф "Миротворець" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

on Fox 14"

1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.25 "Облом.UA."

6.40 "Моя правда. Орнелла Муті. 
Приборкання норовливої"

8.30 Х/ф "Знак долі"
10.40 Х/ф "Закоханi жiнки" (16+)
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 23.05 "Холостяк - 8" (12+)
22.40 "Небачене Євробачення 2018"
0.05 "Як вийти заміж" (12+)

6.30, 7.00, 22.20, 3.05 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30 Кліпи учасників Євробачення- 

2018 г.
9.40 Д/ф "Спільноти тварин"
10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 "Гордість світу"
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Схеми. Корупція в деталях
15.20, 3.40 Лайфхак українською
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
19.25 Д/ф "Шукачі чудес"
19.50, 1.10 Чемпіонат світу з хокею 

серед юніорів - 2018 г. 
Україна - Румунія

22.50 Концерт симфонічного 
оркестру K&K 
Philharmoniker. Kendlinger 
dirigent Straub

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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СУБОТА, 21 КВІТНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 23.10 "Світське життя 2018"

11.05 "Голос країни 8"

14.05 "Ліга сміху 2018"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.10, 3.55 "Вечірній київ"

5.35 "Розсміши коміка"

7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Сьогодні

7.15, 5.40 Зоряний шлях

9.50 Т/с "Спадкоємиця мимоволі" 1, 

7 с.

15.20 Т/с "Спадкоємиця мимоволі"

17.20 Т/с "Настане світанок" 1, 2 с. 

(12+)

19.40 Т/с "Настане світанок" (12+)

22.00 Т/с "Точка кипіння" 1, 4 с. 

(16+)

1.30 Телемагазин

2.40 Реальна містика

4.15 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)

5.35 Док.проект "Брати Меладзе. 
"Вопреки"

6.15 "Україна вражає"
6.50 "Мультфільм"
7.30 "Чекай мене"
9.00 Х/ф "За сірниками"
11.00 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
12.30 Х/ф "Невиправний брехун"
14.00 Х/ф "Танго кохання"
16.00, 20.30 Т/с "Східні солодощі" 

(12+)
20.00, 1.45, 5.30 "Подробиці"
22.30 Т/с "Молодий Папа" (16+)
2.15 Д/п "Клара Лучко. Три зустрічі"
3.00 Подробиці
3.30 Х/ф "Лісова пісня"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф "Барбі. Магія дельфінів"
11.15 М/ф "Король Сафарі"
13.00, 22.45, 2.15 Панянка-селянка
15.00 Казки У Кіно
18.00 Х/ф "Фантастична четвірка"
20.00, 23.45 100 вып. 1
21.00 Х/ф "Фантастична четвірка 2. 

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

0.45 Теорія зради
1.45 БарДак
3.05 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.40, 4.50 Скарб нації
5.50 Еврика!
5.55 Факти
6.15 Більше ніж правда
8.00 Я зняв!
9.45 Дизель-шоу (12+)
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Копи на роботі" (16+)
16.45 Х/ф "Термінатор" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Термінатор-2: Судний 

день" (16+)
22.50 Х/ф "Ніндзя-вбивця" (18+)
0.35 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
2.40 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.45 "Своя роль"
10.25 "Академія сміху"
11.15 "Невідома версія. 

Найчарівніша і 
найпривабливіша"

12.00 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 
(16+)

13.50 Х/ф "Казка про жінку та 
чоловіка"

15.25 Х/ф "Командос" (16+)
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Т/с "Тіні зникають опівдні"
3.25 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.00 Телебачення

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

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

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

новини"
21.25 Х/ф "Два місіонери"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Кобра Верде"
2.20 Х/ф "Нічиє життя"

3.00, 2.35 Зона ночі
5.05, 7.59 Kids Time
5.10 М/с "Лунтик і його друзі"
6.20 М/с "Луні Тюнз шоу"
8.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент. Пост-шоу
13.00 Т/с "Бібліотекарі"
17.30 М/ф "Мадагаскар"
19.00 Х/ф "Після заходу" (16+)
21.00 Х/ф "Маска" (16+)
23.00 Х/ф "Дуже страшне кіно 2" 

(18+)
0.25 Х/ф "Битва року" (16+)

5.35 Х/ф "Суто англійське 
вбивство"

8.40 Х/ф "Дорога в пекло"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.35 "Речовий доказ"
15.10 "Тренер"
15.45 "Бокс. Найкращі бої братів 

Кличків"
17.10 "Круті 90-ті"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "П'ять хвилин страху"
21.15 Х/ф "Ганмен" (16+)
23.30 Х/ф "Братство вовка - 2: 

повернення перевертня"
1.25 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф
8.00 "Цілком таємно"
11.00 "102. Поліція"
12.50 Т/с "Безсмертний" (16+)
14.30 Т/с "Опер за викликом 2" 

(16+)
17.15 Х/ф "Кікбоксер" (16+)
19.05 Х/ф "Кікбоксер-2: Дорога 

назад" (16+)
20.50 Х/ф "Кікбоксер-3: Мистецтво 

війни" (16+)
22.40 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
0.30 "Нове Шалене відео 

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

Atlantic City". Едсон Барбоза 
vs Кевін Лі. Пряма 
трансляція з США

6.00 "Караоке на Майдані"
7.00, 19.00 "Хата на тата" (12+)
9.00 "Все буде смачно!"
10.10 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний" (12+)
13.50 "Холостяк - 8" (12+)
16.55 Х/ф "Діамантова рука"
21.30 "Вечір з Наталею Гаріповою. 

Оля Полякова" (12+)
22.55 "Світами за скарбами" (12+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15 Новини
9.35 М/с "Гон"
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 13.40, 15.25 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/с "Незвідані шляхи"
12.00 Х/ф "Клара і Франциск"
14.00, 4.00 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 
Philharmoniker. Kendlinger 
dirigent Straub

15.40 Д/с "Африка. Небезпечна 
реальність"

16.35 Д/ф "Спільноти тварин"
17.05 Т/с "Іспанська легенда"
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф "Я, Деніел Блейк"
23.45 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
0.40 Культурна афіша здорової 

людини

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.10 "Поверніть мені красу - 3"
11.30, 12.55 "Світ навиворіт - 8"
14.00 Т/с "Прислуга"
17.50 Комедія "Кохання у великому 

місті - 3"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
0.10 "Ігри приколів 2018"
1.05 Трилер "Екстрасенс"

6.50 Сьогодні
7.45, 3.40 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Настане світанок" (12+)
12.50 Т/с "Обираючи долю" (12+)
17.00 Т/с "Інше я" 1, 2 с. (12+)
19.00, 2.40 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Інше я" (12+)
23.00 Т/с "Точка кипіння" 5, 7 с. 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Точка кипіння" (16+)
4.00 Історія одного злочину-2 (16+)

6.40 Х/ф "Невиправний брехун"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.00 "Орел і решка. 
Перезавантаження"

12.50 Х/ф "Людина-оркестр"
14.30 Х/ф "Попелюшка "80"
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.00, 2.05 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі" (12+)
22.30 Т/с "Молодий Папа" (16+)

6.00 Байдиківка

6.30 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф "Король Сафарі"

11.30 Х/ф "Зоряні таляри"

13.00, 23.30 Панянка-селянка

15.00, 0.30 100 вып. 1

21.00 Х/ф "Винні зірки" (16+)

1.30 Теорія зради

2.30 Х/ф "Геть сором!"

4.00 Віталька

5.40 Корисні підказки

5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.35 Інсайдер
7.15 Т/с "Код Костянтина" (16+)
9.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.50, 13.00 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Термінатор" (16+)
15.55 Х/ф "Термінатор-2: Судний 

день" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф "Термінатор-3: 

Повстання машин" (16+)
22.35 Х/ф "Лічені секунди" (16+)
0.20 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
2.25 Провокатор

7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.25 "Своя роль"
9.50 "Академія сміху"
10.30 "Невідома версія. Іван 

Васильович змінює 
професію"

11.20 Х/ф "Чингачгук - Великий 
Змій"

13.05 Х/ф "Вождь Виннету: Золото 
апачів"

15.00 Х/ф "Вершник без голови"
16.55 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
18.40 Х/ф "Жіноча робота з 

ризиком для життя"
21.00 Т/с "Тіні зникають опівдні"
3.05 Кіноляпи

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

Поплавського"
15.40 "Ситуація"
15.50, 2.25 Х/ф "Звідник"
17.35 "Творчий вечір Олександра 

Злотника"
21.00, 1.35, 3.55 "СТН-тижневик"
21.30, 2.05, 4.25 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Злодій завжди злодій"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Читай по губах"
4.45 "Мультляндія"

3.00, 2.05 Зона ночі
5.30 Стендап-Шоу
6.29, 7.44 Kids Time
6.30 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.45 Х/ф "Бумеранг"
10.00 М/ф "Мадагаскар"
11.45 Х/ф "Після заходу" (16+)
13.45 Х/ф "Ейс Вентура: Детектив з 

розшуку домашніх тварин" 
(16+)

15.15 Х/ф "Ейс Вентура: Поклик 
природи" (16+)

17.00 Х/ф "Маска" (16+)
19.00 Х/ф "Син Маски"
21.00 Х/ф "Пікселі" (12+)
23.00 Х/ф "Дуже страшне кіно 3" 

(18+)

5.15 "Правда життя. Професії"
6.25 Х/ф "Де ви, лицарі?"
7.40 Т/с "Нероби"
11.20 Х/ф "Кухарка"
12.40 Х/ф "Тридцять три"
14.00 Х/ф "Гуру"
16.50 Х/ф "Ганмен" (16+)
19.00 Х/ф "Міміно"
20.50 Х/ф "Зайчик"
22.30 Х/ф "Вій" (16+)
1.00 Х/ф "Братство вовка - 2: 

повернення перевертня"
2.40 "Речовий доказ"

6.00 "Змішані єдиноборства. UFC 
Atlantic City". Едсон Барбоза 
vs Кевін Лі. Пряма 
трансляція з США

8.00 "Бушидо"
10.00 "Він, вона та телевізор"
12.05 Т/с "Безсмертний" (16+)
13.50 28 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 

"Маріуполь"
16.00 Х/ф "Таємний план" (16+)
17.50 Х/ф "Миротворець" (16+)
19.40 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом" (16+)
21.45 "ПРОФУТБОЛ"
23.20 "Змішані єдиноборства. UFC 

Atlantic City". Едсон Барбоза 
vs Кевін Лі. Трансляція з 
США

1.45 "Нове Шалене відео 
по-українськи"

3.25 "Облом.UA."

8.50 "Все буде смачно!"
9.55 "Караоке на Майдані"
10.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
13.45 "Вечір з Наталею Гаріповою. 

Оля Полякова" (12+)
15.00 Х/ф "Діамантова рука"
17.00, 23.30 "Я соромлюсь свого 

тіла 5" (16+)
19.00 "Битва екстрасенсів 18" (16+)
21.20 "Один за всіх" (16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.30 Х/ф "Клара і Франциск"
11.10, 14.05, 16.00 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.10 Перший на селі
12.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
14.20 Фольк-music
15.30, 3.35 Д/ф "Спадок на кінчиках 

пальців"
16.15 Д/с "Щоденники комах"
16.35 Д/ф "Спільноти тварин"
17.05 Т/с "Іспанська легенда"
19.50 Д/ф "Імперія"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15, 4.05 Д/ф "Весняний 

фестиваль"
23.10 Д/ф "Шукачі чудес"
23.40 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
23.55 Д/ф "Жива природа"
0.15 Новини (повтор від 21.00)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

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

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ 
ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА:
кільця, кришки і днища для колодязів
фундаментні блоки
сходові марші, перемички
вироби для доріг та тротуарів та ін.

Тел.: (067) 249-75-25; (067) 622-32-22

www.bkbm.ua

08300 м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16. Тел./факс: (04595) 6-41-01. e-mail: bkbm@ukr.net

Триває програма акційних знижок!

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

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

6511144.
ГАЗ-2402, 1977 р., повний капремонт; ГАЗ-

2410, 1988 р., гарний стан; ВАЗ-2108, 1988 р., 
гарний стан. Тел.: 0 67 1455214, Сергій. 

Трактор Т-16, гарний стан, 1995 р., ціна до-
говірна. Тел.: 0 50 0427030.

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого 20 вул., новий будинок, 34/16/9, ре-

монт, б/з, можливо з меблями, 749650 грн (екві-
валентно 29000 у.о.). Тел.: 0 67 4969067.

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

Лютнева 48 вул., 5/10, 43/19/15, ремонт, вбудо-
вана кухня, балкон з кухні, індивідуальне опален-
ня, 832350 грн (еквівалентно 31000 у.о.). Тел.: 0 
67 4969067.

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

Момота вул., 10/10, новий будинок, 42/18/8,5, 
ремонт, 738375 грн (еквівалентно 27500 у.о.). 
Тел.: 0 67 4969067.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., 63/12, центр, індивідуаль-

не опалення, введено в експлуатацію. Тел.: 0 95 
7395829.

Екскаваторна вул., 2/2, 45,2/28,9/9,9, житловий 
стан, кімнати суміжні, газова колонка, балкон за-
склений, вільна, 338000(еквівалентно 13000 у.о) 
. Тел.: 0 67 7000343, 0 63 7715171.

Робоча 19 вул., 54/30/10, ремонт, можливо з 
меблями, 859200 грн (еквівалентно 32000 у.о.). 
Тел.: 0 67 4969067. 

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., центр, 2/9, 79/47/11, після 

будівельників, автономне опалення, якісний бу-
динок, 1085000 грн (еквівалентно 42000 у.о.). 
Тел.: 0 95 7395829.

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

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

4-к. КВАРТИРИ

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

опалення, євроремонт. Тел.: 0 66 6776538.

БУДИНКИ

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

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

Тургенєва вул., 80 кв.м, недобудова, фунда-
мент, стіни, світло, 8 соток, сад, проект на буди-
нок, 402750 грн (еквівалентно 15000 у.о.) або об-
мін на 1-к.кв. у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 5033547, 
0 67 4969067.

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

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

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

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНІЙ У МІШКАХ

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНІЙ У МІШКАХ

Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ



14 №14 (923), 13 квітня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»

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

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

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

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

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

Нестерівка с., 60 кв.м, житловий стан, 2 кім-
нати, кухня, колодязь, сарай, 17 соток, 805500 
грн (еквівалентно 30000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
5033547, 0 67 4969067.

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

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

Хоцьки с., цегляний, 110 кв.м, всі зручності, 
світло, газ, свердловина, підігрів підлоги, кон-
диціонер, супутникове ТБ, меблі, сарай, погріб, 
басейн, поряд ліс, озеро, Канівське море, 38 со-
ток, ціна договірна. Тел.: 0 50 2963147.

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, 

поруч озеро, ліс, електричка, ціна договірна. 
Тел.: 0 50 4111649, 0 63 7841279.
Бориспіль

8 Березня вул., 8 соток, під забудову. Тел.: 0 50 
1388072, 0 97 5338097.

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

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

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

Менделєєва 32 вул., 10 соток, під забудову, 
216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. Тер-
міново. Тел.: 0 63 2984822, 0 50 3478114.

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, ді-
лянка поруч теж продається, можливий варі-
ант купівлі відразу двох ділянок, 312000 грн/
одна ділянка (еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 
0 50 3838611, Наталія. 

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

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

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

Григорівка с., пай, 3,4 га, приватизований, по-
руч ліс, річка, мальовнича місцевість, недорого. 
Тел.: 0 67 9789288. 

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

Куплю
Бориспіль

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

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

будинок у господаря, допомога в оформленні 
документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, ба-
жано з комунікаціями або зі старим будинком, у 
господаря, розгляну пропозиції, посередникам 
не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

2385142, 0 63 4645142, Світлана.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 96 

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

розгляну всі пропозиції, допомога в оформлен-
ні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ
офісні та виробничі приміщення 

спортивна зала
(ремонт, різної площі)

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

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

Виробничій компанії 

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

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ 
ЛІНІЇ (з/п від 9100 грн)

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
(з/п 9800 грн)

ВАНТАЖНИК (з/п 8800 грн)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (з/п 7500 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

4 денні зміни, 4 вихідні

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

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

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

ТЕРМІНОВО! ПОТРІБЕН
ПОМІЧНИК

ОПЕРАТОРА 
(на виробництво)
Достойна заробітна плата

Офіційне оформлення, соцпакет

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

КУХАРЯ ХОЛОДНОГО ЦЕХУ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА РЕСТОРАНУ, 
д/р від 2 р.
ОФІЦІАНТА
ТЕХНІКІВ-ДОГЛЯДАЧІВ 
ПОКОЇВОК
МИЙНИКІВ ПОСУДУ 
ШВЕЙЦАРІВ
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Терміновий викуп квартир, будинків, земель-
них ділянок. Можливо проблемні, непривати-
зовані, з боргами. Допоможемо вам вигідно 
продати, купити, здати в оренду вашу нерухо-
мість або землю. Наші спеціалісти вже 10 років 
на ринку. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 6201019. АН 
«Сектор Груп».

Здам
Бориспіль

1-к.кв., центр, дизайнерський ремонт, меблі, техні-
ка, для пари чи одного, 6000 грн. Тел.: 0 67 4969067.

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

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

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

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

здаються в оренду офісні та виробничі примі-
щення (ремонт, різної площі), спортивна зала за 
адресою: м. Березань, вул. Героїв Небесної Сот-
ні, 27, 35. Тел.: (04576) 63082, 0 63 8761570, 0 97 
2893175, 0 66 8623937. 

На постійну роботу потрібен оператор пуль-
та охорони (відеоспостереження). Контроль 
за об’єктами під охороною, д/р не обов’язко-
во, навчаємо. Вимоги: володіння комп’юте-
ром на рівні користувача, увага, посидю-
чість, відповідальність. Г/р доба/дві, 400 грн/
доба, м. Бориспіль, вул. Бежівка. Тел.: 0 67 
1056720. 

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

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

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

На роботу потрібні електрозварники, з/п дого-
вірна, офіційне працевлаштування, надаємо жит-
ло, м. Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 67 4520658, 
Сергій Іванович.

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

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

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

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

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

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

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

Потрібен працівник у майстерню з виготовлен-
ня дублікатів ключів, д/р не обов’язково (навчає-
мо). Тел.: 0 93 1909893, 0 99 3846783.

Оголошення та реклама

Потрібен продавець на ринок «Центральний». 
Продаж господарчих, дрібних буд. матеріалів 
та інструментів. Г/р з 8.00—17.30 . Місце робо-
ти — засклений кіоск 4Х3м,є кавомашина, з/п 
10% від валового виторгу, але не менше 85 грн. 
в день. Готові взяти від студента до пенсіонера, 
переселенця, або людину без житла, навчаємо, 
при необхідності житлом забеспечуємо. Тел.: 0 
67 5056064.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р МАГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р 
2/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 6000 ГРН, ОФІЦІЙНЕ 2/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 6000 ГРН, ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.

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

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

Потрібна ДОМОГОСПОДАРКА. Тел.: 0 67 
1130295, 0 73 1260990, 0 95 9059779.

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

ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу 
запрошує водія, водійське посвідчення категорій 
«В», «С», з/п від 7000 грн, г/р пн—пт. з 08.00 до 
17.00. Тел.: 0 66 6859985, 0 63 2023972, Володи-
мир Миколайович.

ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу по-
трібен охоронець, з/п від 4000 грн, г/р позмінний, 
1/3. Тел.: 0 66 6859985, 0 63 2023972, Володимир 
Миколайович.

Провідному автопідприємству в м. Бори-
спіль потрібні водії автобусів категорії «D», 
механік з ремонту авто, механік з випуску 
автобусів, мийники автобусів, прибираль-
ники автобусів, слюсарі з ремонту авто, різ-
норобочі. Гідну та стабільну оплату гаран-
туємо. Тел.: 0 98 2151071, 0 68 1049606, 0 67 
9159031, 0 50 6872000.

Проводиться набір різноробочих, вантаж-
ників та пакувальниць на склад, без шкідли-
вих звичок. Робота у с. Глибоке Бориспіль-
ського р-ну. Тел.: 0 67 3284245, 0 67 2147514.

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ ОХОРОННИКА, НІЧНІ ПРОПОНУЄМО РОБОТУ ОХОРОННИКА, НІЧНІ 
ЗМІНИ , ОПЛАТА ВІД 180 ГРН/НІЧ, СПІВБЕСІДА, ЗМІНИ , ОПЛАТА ВІД 180 ГРН/НІЧ, СПІВБЕСІДА, 
М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 98 6096392, ЮРІЙ. М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 98 6096392, ЮРІЙ. 

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

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

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

Запрошуємо на роботу у м-н «Єва» (смт. 
Згурівка) адміністратора торгівельного 
залу, продавців-касирів, приймальника то-
вару (прийом та розвантаження). Тел.: 0 63 
7257083, 0 73 2626438.

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

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

На підприємство з розливу питної води (с. 
Проліски) потрібен водій-експедитор для 
доставки води в бутлях населенню та орга-
нізаціям, з/п від 10000 грн + бонуси. Тел.: 0 
98 6847981.

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

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

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

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

Офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н Троєщина

кімнату для дівчини, жінки. Все необхідне: ме-

блі, пральна машина, телевізор, 1500 грн за все. 

Тел.: 0 96 0121246.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.

півбудинку, окремий вхід, сучасний ремонт, те-

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

нальними. Тел.: 0 96 0121246.

Найму

Бориспіль

житло у господаря, порядність гарантуємо. 

Тел.: 0 96 0121246.
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Ресторанно-готельному комплексу «Стара 
Вежа» на роботу потрібні покоївка, техпраців-
ник, з/п від 4000 грн, г/р позмінний. Тел.: 0 63 
4062179, Юля. 

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

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

Терміново потрібен столяр. Тел.: 0 98 6744412.

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

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

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

ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБНІ: ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБНІ: 
КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПОКОЇВКА. ТЕЛ.: КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПОКОЇВКА. ТЕЛ.: 
0 67 4018179.0 67 4018179.

ТОВ «Альт Енерго Експорт» на постійну робо-
ту потрібні водій далекобійний (DAF), різноро-
бочі виробничого цеху. Офіційне працевлаш-
тування, надаємо житло. Тел.: 0 67 4484929, 
Олександр. 

ТОВ «Вегас» запрошує на роботу водія кат. 
«С» на самоскид МАЗ, з/п договірна. Тел.: 0 
97 1247410.

ТОВ «ВКФ «Лігена» запрошує на роботу (м. 
Бориспіль) кухаря холодного цеху, кухаря-уні-
версала, адміністратора ресторану, д/р від 2 р., 
офіціанта, техніків-доглядачів, покоївок, мийників 
посуду, швейцарів. Тел.: 0 50 3521592. 

ТОВ «ПЕРША-ЗЕРНОВА» ЗАПРОШУЄ НА ПО-ТОВ «ПЕРША-ЗЕРНОВА» ЗАПРОШУЄ НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ ІЗ ЗАКУПІВЛІ СТІЙНУ РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ ІЗ ЗАКУПІВЛІ 
ЗЕРНОВИХ У М. БОРИСПІЛЬ ТА М. БРОВА-ЗЕРНОВИХ У М. БОРИСПІЛЬ ТА М. БРОВА-
РИ З ВЛАСНИМ ЛЕГКОВИМ АВТО. ТЕЛ.: 0 98 РИ З ВЛАСНИМ ЛЕГКОВИМ АВТО. ТЕЛ.: 0 98 
7675117.7675117.

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

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

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

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столяр-

на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 
67 3278510.

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, шафа, тумба під телевізор, приліж-

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

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Продам відеокамеру,фотоапарат,факс,рацію 

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

ної кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа книж-
кова, 500 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695. 

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кролі, породи Сірий велетень, 6 самочок і 12 

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї або «отводки» та до них суш. Тел.: 

0 50 4111649, 0 63 7841279.

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИКУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

Сертифікована станція технічного 
обслуговування «Автопостач» 

(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

Тел.: 050-352-15-92, 050-357-43-86

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

АВТОМАЛЯРА 
(помічника автомаляра, арматурника)

ЗВАРЮВАЛЬНИКА-
РИХТУВАЛЬНИКА
АВТОЕЛЕКТРИКА 
(проведення комп’ютерної діагностики) 

СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТОМОБІЛІВ 
(ходовик, моторист, шиномонтажник)

МАЙСТРА СТЕНДУ 
РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ

ТЕРМІНОВО
на роботу потрібні 

АДМІНІСТРАТОР 
ПОВАР 
КУХОННИЙ 
ПРАЦІВНИК 
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕН 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ЗАВГОСП

з/п щоденно 
Тел.: 099-544-47-97, 

063-636-36-08

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 10.04.2018 року

1. ДНЗ № 2, двірник, з/п 3900 грн.
2. ДНЗ № 2, кухар, з/п 5200 грн.
3. ФОП Шестопалова С.Б., кухар, 

з/п 6000 грн.
4. ФОП Шестопалова С.Б, помічник ку-

харя, з/п 5000 грн.
5. ФОП Шестопалова С.Б., помічник ку-

харя, з/п 5000 грн.
6. ТОВ БК «Прогрес-буд», бухгалтер, 

з/п 6000 грн.

7. ТОВ БК «Прогрес-буд», головний бух-
галтер з/п 8000 грн.

8. Бориспільський НВК «Гімназія «Пер-
спектива», двірник, з/п 3723 грн.

9. ДП «Чайка», юрисконсульт, 
з/п 5700 грн.

10. Бориспільська ЦРЛ, бухгалтер, 
з/п 3723 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИКИ
Ринок «Центральний»

З/п без затримок

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

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

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

Менеджера ЗЕД

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

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

(044) 499-70-63, (063) 822-19-09
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097-899-99-76,
050-355-62-36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503-66-72, 0 67 504-44-06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800-66-66
(093) 800-66-66

Бджолосім’ї, вулики дерев’яні, пінопластові (да-
дан), рамки, медогонка, ціна договірна. Тел.: 0 
99 4161839.

Бджолосім’ї, передвижний павільйон для утри-
мання бджіл, м. Яготин. Тел.: 0 98 4767244.

Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.
Сім’ї бджіл «карпатка», система дадан, 8-10 

рамок, ціна договірна, Згурівка. Тел.: 0 95 
0065850.

РІЗНЕ

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

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

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчи-
щення, планування та озеленення ділянок. Де-
монтажні роботи. Земельні роботи: виконуємо 
копання траншей та ям. Тел.: 0 96 9918144.

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯЖ №668344, вида-
ний на ім’я Лукаша Олега Анатолійовича управ-
лінням земельних ресурсів у Бориспільському 
р-ні 29.12.2008 р., вважати недійсним. 

Бориспіль

Відеокамера «Панасонік-7», нова батарея, 1000 

грн; гарний підсвічник на 9 свічок, 600 грн; бур-

жуйка нержавійка, 1600 грн. Тел.: 0 97 3286785, 

0 50 8142268.

Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського 

виробництва, ціна договірна; балія алюмінієва 

на 100 л, відчизняного виробництва. Тел.: (4595) 

69244.

Меблі та побутова техніка: холодильник, те-

левізор «Panasonik» 110 см, пральна маши-

на «Indezit», кухонний набір, диван, вітальня, 

б/в, недорого. Тел.: 0 63 4031009.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

Розпис стін стель, кухонь, фасадів та внутріш-
ній бік парканів. Картини на замовлення. Тел.: 0 
97 5448234.

Втрачений Договір купівлі-продажу земельної 

ділянки, зареєстрований в реєстрі за №2222, 

номер бланку ВЕО №536721, виданий на ім’я 

Лукаша Олега Анатолійовича приватним нота-

ріусом Мургою С.Г. 25 квітня 2007 р., вважати 

недійсним.

Здам в оренду столярний цех на хороших умо-

вах. Тел.: 0 97 1729421.

Пропоную роботу жінці з дитиною (допомога по 

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

0 97 1729421.

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

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

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

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

РИСПІЛЬ АВТОМОБІЛЬ БЛАКИТНОГО КОЛЬО-РИСПІЛЬ АВТОМОБІЛЬ БЛАКИТНОГО КОЛЬО-

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

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

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

У заміську резиденцію KIDEV 
ПОТРІБЕН

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

Щодо всіх питань звертатися за телефоном: 
095-50-45-781, Наталія (з 10.00 до 18.00) 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ОПЕРАТОР ПУЛЬТА
ОХОРОНИ
(відеоспостереження)

Контроль за об’єктами під охороною
Д/р не обов’язково, навчаємо 

Вимоги: володіння комп’ютером на рівні користувача,
увага, посидючість, відповідальність

м. Бориспіль, вул. Бежівка. Тел.: 067-105-67-20
м. Бориспіль, вул. Бежівка

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПОТРІБНІ

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПОТРІБНІ
Водій далекобійний (DAF)
Різноробочі 
Водій далекобійний (DAF)
Різноробочі 
виробничого цеху

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Тел.: (067) 448-49-29, ОлександрТел.: (067) 448-49-29, Олександр
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ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
СОНЯЧНА СИСТЕМА

Лабіринт
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1. Найближча до Сонця плане-
та Сонячної системи.

2. Ця планета тривалий час 
вважалася найменшою у Со-
нячній системі, однак через 
свій розмір переведена до 
нової категорії карликів.

3. Планета-газовий титан, яка 
має помітну систему кілець.

4. Поки що єдина планета 
Сонячної системи, на якій 
відоме життя.

5. Яскрава зірка, джерело 
енергії, тепла, світла, яка 
знаходиться у центрі 
Сонячної системи.

6. Червона планета, названа 
на честь давньоримського 
бога війни. 

 Кросворд Відгадай ключове слово

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

Сонячна система
Спочатку Сонячна система яв-

ляла собою хмару з газу і частинок 
пилу, які в русі і під впливом своєї 
маси утворили диск, в якому вини-

кла нова зірка Сонце і вся наша Со-
нячна система. У центрі Сонячної 
системи знаходиться Сонце, навко-
ло якого по орбітах обертаються 
дев'ять великих планет. 

Розрізняють планети земної гру-
пи: Меркурій, Венера, Земля і Марс. 
Вони невеликого розміру з кам'я-
нистою поверхнею, знаходять-
ся найближче до Сонця — і пла-
нети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран 
і Нептун. Вони складаються, в ос-
новному, з газу і у них є кільця, що 
складаються з крижаного пилу і 
безлічі кам'яних уламків. А ось Плу-
тон не потрапляє ні в одну групу, 
тому що, незважаючи на своє пере-
бування в Сонячній системі, занад-
то далеко розташований від Сон-
ця і має зовсім невеликий діаметр, 

всього 2320 км, що в два рази мен-
ше за діаметр Меркурія.

Сонце є гігантською вогняною 
кулею дуже високої температури, 
що складається з плазми (іонізова-
ного газу) в складі з воднем і гелієм.

Планета Земля
Вона має атмосферу, яку утриму-

ють сили гравітації. До складу ат-
мосфери входять важливі елементи 
водню, вуглецю, які роблять можли-
вим життя на Землі. Поверхня нашої 
планети складається на 2/3 з води, 
решта — це континенти, де і в воді і 
на суші розвивається життя. 

Наша Земля подорожує по орбіті 
на відстані майже 150 000 000 кіло-
метрів від Сонця, а це означає, що 
на планеті досить тепло, щоб вода 

 Думок про створення 
Всесвіту безліч. Найпоши-
ренішою є теорія велико-
го вибуху. На думку вчених, 
4,5 млрд років тому утвори-
лося Сонце разом із Соняч-
ною системою в результаті 
вибуху однієї або декількох 
наднових зірок.

зберігалася в рідкому вигляді. Тіль-
ки на Землі присутня атмосфера, в 
якій може дихати людина і всі живі 
організми.

Чумацький Шлях
Наша галактика Чумацький 

Шлях, ймовірно, продовжує зро-
стати зі швидкістю 500 метрів у 
секунду. Такий висновок вчені 
зробили, виходячи зі спостере-
жень за іншими галактиками, схо-
жими на нашу.

Чумацький Шлях налічує, як мі-
німум, п'ять основних рукавів, і 

містить від 200 до 400 мільярдів зі-
рок. Точні оцінки розміру нашої га-
лактики дати досить важко, оскіль-
ки не можна подивитися на неї 
ззовні, проте астрономи припуска-
ють, що її діаметр досягає 100 тисяч 
світлових років.

Крім того, диск Чумацького Шля-
ху оточений гало, що складається 
зі старих зірок і кульових скупчень. 
Незважаючи на те, що велика ча-
стина об'єктів розташована на від-
стані менше 100 000 світлових ро-
ків, вчені знаходять об'єкти, які по-
летіли від галактичного центру на 
200 тисяч світлових років.



19№14 (923), 13 квітня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»Вибір

 СМАЧНО І ЗРУЧНО

Ольга ОГНЯНИК

Потужна доставка їжі в Бориспо-
лі з’явилася близько року тому й 
встигла полюбитися містянам та 
завоювати чимало постійних клі-
єнтів. В «Artishok» цьому не диву-
ються, називаючи родзинкою сво-
єї діяльності постійний діалог з клі-
єнтами. Враховуючи схвальні відгу-
ки й побажання останніх, вирішили 
відкрити доставку ролів. Японська 
страва в Борисполі нині в моді, тож 
вибір суші буде чималий. 

Переваги
Хто хоче смакувати якісною, 

смачною і швидко приготовленою 
їжею, але немає часу  на відвідуван-
ня ресторану, може замовити до-
ставку у будь-який куточок міста й 
відчути себе гурманом, не відрива-
ючись від роботи. Подарувати сма-
чний сюрприз родині, друзям, зна-
йомим теж легко — доставка пра-
цює з 10.00 до 22.00 без перерв 
протягом 365 днів у році.  

Кухарі гарантують гарне співвідно-
шення якості продуктів і ціни. Жарту-
ють: шеф-кухареві заради пошуку по-
трібного смаку довелося скуштувати 
чи не всі можливі продукти й техно-
логії приготування, допоки не знай-
шов ідеальний смак. Гарантують: їжа 
готуватиметься й доставлятиметься 
швидко, матиме достойний вигляд, 
смакуватиме чудово і якістю не під-
веде. До того ж, можна зробити за-
мовлення на величезну компанію, до 
будь-якого свята.  

Настрій створимо!
Ввічливі оператори, уважний і 

пунктуальний кур’єр працюють, 
щоб ви могли отримати задово-
лення, гарні емоції і відчуття при-
сутності у найкращому рестора-
ні, не виходячи з власної  оселі чи 
офісу.  Акуратна, розкішна упа-
ковка додає елегантності страві. А  
спілкування з професіоналами, які 
разом із стравами дарують любов 
і впевненість в якості, забезпечує 
гарний настрій.  

З чого готують?
Через величезний потік замов-

лень продукти в «Artishok» не за-
лежуються. Дивуватимуть бори-
спільців свіжими продуктами від 
надійних постачальників. Тунець, 
лосось, вугор, ікра лосося й тобіко 
(летючої риби), класичний рис — 
найпопулярніші для приготування 
суші. До речі, в усьому меню дотри-

муються принципу використання 
найсвіжішого, використовують 
лише ті напівфабрикати, які виго-
товляють самі. 

Що обрати?
В асортименті — суші, гункан, 

класичні роли та фірмові.  Окрім та-
ких, як «Каліфорнія», «Дракони» то-
що, робитимуть удар і на ті, які біль-
ше ніде не скуштуєш — артішоків-
ські роли. Авторський почерк таких 
ролів клієнти впізнають швидко, а 
це своєрідне поєднання продуктів: 
японський омлет, виготовлений за 
традиційною технологією, сир «Фі-
ладельфія» та інший сирний калей-
доскоп, свіжа риба, бекон чудово 
підкреслюють смак страв.

 

Не сушами єдиними
У меню «Artishok»  — оновлена 

піца, бургери, салати й комплек-
сні обіди з доставкою. До слова, 
асортимент останніх незабаром 
буде оновлюватися.  До Великод-
ня випікали паски на спецзамов-
лення, тож смачні горизонти по-
стійно розширюються. 

Піци, як в Італії
Класична італійська рецептура 

змусить клієнтів закохатися у смак 
Італії. Інгредієнти, що використову-
ються у приготуванні піци, не мають 
нічого спільного з українським рин-
ком: це винятково італійські про-
дукти, починаючи від борошна або 
ж томатів пілаті до італійських сирів. 
До того ж, клієнти мають можливість 
«зібрати» власну піцу.  

Хто замовляє?  
Серед замовників чимало бо-

риспільських підприємств, орга-
нізації, установи, постійні лояльні 
гості. Готують обіди й для одного 
з приватних дитячих садочків мі-
ста — діти і їхні батьки стравами 
задоволені. 

Дбаємо про гаманець
Компанії «Artishok» важливо, щоб 

гості відчували не лише емоційну, 
а й матеріальну турботу, тож тут 
завжди діє система знижок, а для 
постійних клієнтів не скупляться 
на подарунки. Нині діє акція: зро-
бивши замовлення від 400 
грн, ви отримаєте пор-
цію ролів у подару-
нок. У будні дні з 
11.00 до 14.00 
діє 20-відсо-
ткова зниж-
ка на піцу. 

НОВІ 
ГОРИЗОНТИ 
СЕРВІСУ

 Доставка зі смаком роз-
ширює спектр послуг. Від-
тепер в «Artishok» можна 
замовити роли й суші. 

Нині діє акція: зро-
ення від 400 

аєте пор-
дару-

ні з 
0 

Фірмові роли
Арті-рол 
Рол у стружці тунця
Сирний рол з вугрем
Кунсей батакон
Рол овочевий
З креветкою темпура

Каліфорнійські роли
З лососем у кунжуті
З лососем у тобіко
З тунцем у кунжуті
З тунцем у тобіко
З вугрем у кунжуті
З вугрем у тобіко

Суші-сети
Веган
Каліфорнія
Фірмовий
Філадельфія
Пікантний

Філадельфія роли
Філадельфія з лососем
Філадельфія з тунцем
Філадельфія з вугрем

Дракон роли
Золотий дракон 
Червоний дракон
Зелений дракон

www.arti-shok.com.ua 
(067) 40-999-55  
(073) 022-33-44

ПРОПОЗИЦІЇ
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 ДІАЛОГ У ДІЇ ПРЯМИМ ТЕКСТОМ

 ФЕЙК У ІНТЕРНЕТІ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

На початку зустрічі організатори 
та гості відвідали новий сквер по Ста-
рокиївській, 73. Там ще немає трави, 
але є алеї, лавочки, ліхтарі та своєрід-
ний знак — група великих каменів, 
що має символічно нагадувати про 
те, що свого часу тут було єврейське 
кладовище. Життя продовжується — 
після десятиріч спустошення локація 
отримала друге життя у якості гро-
мадського простору. В залі міської 
ради говорили про пам’ять, пошу-
ки порозуміння та спільну культуру. 
Міський голова Анатолій Федорчук 
висловив переконання, що сьогод-
ні громада Борисполя стала значно 
активнішою та тепер не дозволила б 
будувати будинок чи гаражі на місці 
кладовища: «Я впевнений, що всі ми 
сьогодні вийдемо звідси більш циві-
лізованими». 

Директор Бориспільського дер-
жавного історичного музею Ната-
лія Йова розповіла про життя у ста-
рому Борисполі, а Борис Шапіро — 
історію створення скверу. Протоіє-
рей УГКЦ настоятель храму святих 
Володимира та Ольги Ігор Шабан  
мудро відзначив: «Діалог — це не 
дебати, не суперечки, не переко-
нання у своїй правоті. Основне в 
діалозі — це вміння слухати і здат-
ність почути, щоб зрозуміти. Бо ко-
жен має свої цінності. Усі ми є різ-
ними, але кожна конфесія і кожна 
релігія має свої багаті традиції, яки-
ми може і навіть повинна ділитися». 
Активіст Сергій Кравчун розповів 
історію перевезення надгробного 
каменю з занедбаного  кладовища 
до краєзнавчого музею. 

Ігор Шпак, гендиректор видавни-
чого дому «Адеф-Україна», предста-
вив книгу «Шлях до Мрії». Цікаво, що 

зараз йде робота над другим, допов-
неним виданням у перекладі  україн-
ською, який буде презентовано пар-
ламентові Ізраїлю. Це буде унікаль-
не видання — всього 50 екземпля-
рів. Прямо на «Діалозі» Б. Шапіро та 
І. Шпак домовилися, що один при-
мірник буде передано до Бориспо-
ля. «В українській культурі книжність 
завжди була основою. Для того, щоб 
прийдешні покоління пам’ятали те, 
що ми робимо, необхідно  випускати 
такі невеликі енциклопедії. Це енци-
клопедія персоналій тих, хто створю-
вав країну Ізраїль. Те, що зараз відбу-
вається на Сході — трагедія багато-
національного народу України. Тра-
гедія ця, рано чи пізно, скінчиться, і 
ми будемо про це теж друкувати кни-
ги і писати, аби розуміти — так роби-
ти більше не можна». 

Директор успішного видавни-
цтва, що тепер працює за сучас-
ним принципом «книга за вимо-
гою» (друк від 1 примірника), пока-
зав присутнім подарункові видан-
ня компанії — двомовне «Витязь у 
тигровій шкурі», «Ігор Сікорський. 
Від Києва до Коннектикуту — від 
неба до небес» про видатного ки-
янина, унікальне факсимільне ви-
дання Пересопницького Єванге-
лія (нещодавно подарованого Па-
пі Римському) — та розповів про 
роботу над виданням творів Шо-
лом-Алейхема без цензури та «Фар-
хад і Ширін» Алішера Навої трьома 
мовами. Пересопницьке Євангеліє 
ще в одному виданні отримав у по-
дарунок від видавництва І. Шабан.

 Народний артист України Пе-
тро Панчук прочитав уривок з п’є-
си Григорія Горіна «Тев’є-Тевель» за 
мотивами творів Шолом-Алейхема 
та низку віршів Тараса Шевченка, а 
композитор Олександр Саратський 
зіграв кілька джазових варіацій ві-
домих українських мелодій, напри-
клад, «Од Києва до Лубен».

 У центральній бібліотеці гості по-
бачили виставку 60 книг, подарова-
них читачам організаторами. Серед 
них і згаданий вище «Витязь у тигро-
вій шкурі», й «Кобзар» з ілюстраціями 
Василя Седляра, й взірець сучасних 
поліграфічних можливостей «Ша-
лахмонеси» Григорія Фальковича з 

ілюстраціями Павла Фішеля — гово-
рити можна багато про кожну з них. 
Першим читачем став міський голо-
ва, який взяв книгу про Сікорського.

 Юлія Смілянська з ГО «Інститут 
Юдаїки» дуже цікаво й живо роз-
повіла про життя й творчість Шо-
лом-Алейхема й особливу роль 
вихідців з українських земель у 
створенні, становленні й розвит-
кові Ізраїлю. Говорили також про 
туристичний потенціал України та 
про розуміння її мультикультур-
ності. «Ви — перше покоління, яке 
пройшло зону мовчання. Ви все мо-
жете повертати із забуття й розпо-
відати своїм дітям, — звернулася 
директор Інституту Юдаїки до при-
сутніх старшокласників ЗОШ №1 та 
закликала читати справжні книги. 
— В світі багато класного. Знаходь-
те красу й даруйте її один одному».

«Найщасливіші люди живуть в 
Ісландії. Можливо тому, що в них 
найбільше книг на душу населен-
ня. Читайте і будете щасливими 
людьми!» — таку пораду дав мо-
лоді Анатолій Федорчук. 

На заході були також присутні 
представники бориспільського му-
зею, вороньківського музею та пере-
яславського музею Шолом-Алейхема.

 Завершився «Діалог» ввечері у 
Dr.Pub лекцією-концертом Міті Ге-
расимова та Сергія Бабуча («Пуш-
кін Клезмер Бенд»). Слухачі знач-
но наблизилися до розуміння того, 
наскільки тісним та універсальним 
є світ музики, дізналися, наскільки 
багатим колись був музичний візе-
рунок українських земель, як тата-
рам вдалося зберегти музичні тра-
диції інших народів та як білоцер-
ківець Бенні Ґудмен став в Аме-
риці «королем свінгу». Відеозапис 
концерту можна переглянути на 
сторінці ГО «Фестклаб» — fb.com/
festclub.boryspil. «Діалогу у дії» став 
чудовим прикладом міжкультурно-
го діалогу й свого роду «подорож-
жю пам’яті». Всім нам залишається 
вчитися в історії й творити те, що 
збагачує світ, об’єднуючи та нади-
хаючи людей, культури й народи, а 
не розділяючи їх. Пам’ятаймо — ді-
алог народжується лише з позиції 
поваги до іншого. 

ВІДКРИТИ 
ПРАВДУ СЕРЦЯ

 «Діалог у дії: «Куль-
турний обмін як шлях до 
порозуміння» відбувся у 
Борисполі 4 квітня завдя-
ки зусиллям ГО «Інститут 
Юдаїки» та ГО «Зодчий».

Ірина КОСТЕНКО

«Жінкам боляче!!!» — таким 
меседжем розпочинається пост 
у «Фейсбуці» завідуючого поло-
говим відділенням Бориспіль-
ської ЦРЛ Юрія Черних. І йдеть-
ся про те, що головний лікар 
Олександр Щур заборонив у гі-
некологічному відділенні про-
ведення операцій під загаль-
ним наркозом, доки не буде від-
новлена система подачі кисню. 

Аргументи автора інформації 
детально розписані на сторінці. 
Ще більше  висвітлено в інтерв’ю 
«Громадському радіо». «Вісті» 
звернулися за коментарем до лю-
дини, яку звинувачують у пробле-
мах, що виникли — головного лі-
каря ЦРЛ Олександра Щура. 

— На сьогодні вже відновлено 
магістралі подачі кисню не тіль-
ки у гінекологічному відділенні, 
але і в кардіології, це коштува-

ло 32 тис. грн. Залишилося вста-
новити перехідники для систе-
ми подачі кисню. Це специфіч-
ний вид робіт. Їх може викону-
вати тільки організація, яка має 
сертифікат про право на робо-
ту з киснем, ліцензію і дозвіл, — 
розповідає «Вістям» співрозмов-
ник. — Можна було б поставити 
в операційній кисневий балон. 
Але я не хочу мати в Бориспіль-
ській ЦРЛ Луганську лікарню, у 
якій у 2010 році вибухом такого 
балону рознесло півприміщення. 

Щодо знеболення, я заборо-
нив застосування загальної ане-
стезії, а не  проведення гінеколо-
гічних операцій із  знеболенням 
наркотичними засобами. Лікар-
ня має ліцензію на наркотичні за-
соби, у наявності є всі необхідні 
препарати. 

Впровадження загальної ане-
стезії — це крок уперед. Раніше 
жінки не знали, що аборти, виш-
крібання та інші гінекологічні 
втручання можна робити під за-
гальною анестезією. Система по-
дачі кисню у гінекологію під час 
одного із попередніх ремонтів 
була пошкоджена, а відновлюва-
ти її не бачили потреби. Сьогод-
ні застосування загальної анесте-
зії стане можливим ще й тому, що 
районом виділені кошти на ме-
дикаменти, адже це дороге задо-
волення. Але доки не буде пов-
ністю відновлено систему стаці-
онарної подачі кисню, ніяких ба-
лонів, ніяких кранів, які можна 
купити на базарі, ніхто встанов-
лювати не буде.

Ремонт у пологовому відділен-
ні (за попередніми розрахунками) 
може розпочатися уже у вересні. 

БОРИСПІЛЬСЬКА ЦРЛ: 
АБОРТИ БЕЗ АНЕСТЕЗІЇ

Ірина КОСТЕНКО

Чи справді у Борисполі вкрали 
4 бюджетних мільйони? Не вірте 
на слово інтернет-ресурсам.

Сайт «Обозреватель» повідо-
мив, що  бориспільські комуналь-
ники через компанію «Строй-
буд-17» вивели з бюджету «нібито 
на ремонт доріг більше 4 млн грн».

«Вісті» звернулися за комента-
рем до першого заступника Бори-
спільського міського голови Ми-
коли Корнічука. 

— ТОВ «Стройбуд-17» працюва-
ло у Борисполі на ремонті доріг 
з 29 червня і до кінця 2017  року, 

— зазначає Микола Петрович. — 
Торік у місті ремонтували дороги 
багато нових підприємств. Ця фір-
ма виконувала роботи пристойно. 

Із ТОВ «Стройбуд-17» було укла-
дено договорів на суму 6 794 099 
грн 60 коп., а виконано робіт на 
6 7605 454 грн 80 коп. Підприєм-
ством було зроблено поточний 
ремонт 42 вулиць: десь ямки ла-
тали, десь клали суцільні відрізки 
асфальту, десь висипали щебенем 
та піском… Зиму їхній ремонт пе-
режив. Як служитимуть відремон-
товані дороги далі, покаже час. 

Прокуратура зацікавилася спів-
працею із «Стройбуд-17» ще взим-
ку, на їхній запит ми надали копії усіх 
документів. Висновків прокуратури 
ми поки не отримали. Вимогливість 
Борисполя до якості робіт не сподо-
балася багатьом підприємствам, які 
торік ремонтували у нас дороги. Не 
всі хочуть продовжувати співпрацю. 
У цьому році у договорі, який підпи-
сується із виконавцем робіт, вказу-
ється, що розрахунок за виконані 
роботи проводитиметься після пе-
ревірки якості асфальтового покрит-
тя незалежною сертифікованою ла-
бораторією. Поки що такий договір 
підписало тільки Броварське під-
приємство ШБУ-50 — давній і надій-
ний партнер Борисполя, і вони вже 
розпочали виконання робіт. 

«СТРОЙБУД-17» —  
УСЕ ЗАКОННО

Олександр ЩУР, 
головний лікар 
Бориспільської ЦРЛ

Микола КОРНІЙЧУК, 
перший заступник міського 
голови Борисполя
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ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО — 
СВЯЩЕНИК, ЯКИЙ ГАСТРОЛЮЄ

 ГІСТЬ НОМЕРА

Тетяна СОЛОВЙОВА

Україна пам’ятає перемогу в те-
лешоу «Голос країни» нашого зем-
ляка, протоієрея  Олександра Кли-
менка з Березані. «Вісті» зустрілися 
з отцем, аби дізнатися, як склалося 
його життя після проекту. 

— Пане Олександре, у ЗМІ чи-
мало інформації про Ваші га-
стролі Україною. Збираєте 
повні зали?

— Коли проект завершився, мрі-
ялося, що все буде спокійніше, га-
стролювати я не прагнув. Були ко-
роткі інтерв’ю, окремі благодійні 
концерти. Останні півроку  наси-
чені: багато концертів, зустрічей, 
лекцій, бесід. Заходи відбуваються 
з благословення мого правлячого 
владики, архієрея Бориспільсько-
го і Броварського Антонія. Про-
ект затребуваний. Люди потребу-
ють живого спілкування, теплих 
зустрічей, де можна не лише почу-
ти пісню, але й щире слово. Я об’їз-
див більшість обласних центрів, чи-
мало містечок, проїхав чи не всю 
Західну Україну. Наші концерти —
благодійні, безкоштовні. Ми оби-
раємо найбільші зали, які є в мі-
стах: приходить удвічі-втричі біль-
ше людей, ніж може вмістити зала. 
Також я зустрічаюся з віруючими, 
студентами, служу у місцевих хра-
мах літургію, читаю проповіді. Але 
не встигаю виступати в рідному мі-
сті. Майже рік не виходив на сцену. 
Тільки вдалося провести Різдвяний 
фестиваль.

— Про що Ви говорите з 
глядачами?

— Тем багато — це загальнолюд-
ські та християнські цінності. Наш 
благодійний марафон проходить 
заради миру і об’єднання. Не ре-
кламуємо релігійну конфесію, ми 
показуємо всім, що шукаємо ми-
ру, а не конфліктів, не загострення 
відносин, а примирення. Ми маємо 
навчитися прощати — це важливо 
для нашої країни. Про це говоримо 
на концертах. Збираємо кошти на 
лікування хворих дітей, воїнів АТО. 
Те, скільки людей реагують на такі 
зустрічі, демонструє, як їм близька 
тема миру і примирення. 

— На Ваші концерти прихо-
дять лише віруючі?

— Певна частина глядачів  відві-
дують Українську православну цер-
кву. Решта — представники інших 
конфесій або ті, хто не вважає себе 
глибоко віруючими. Що цікаво, та-
кі заходи є своєрідним майданчи-
ком для спілкування глядачів різ-
них поглядів і вподобань. Хоча я на 
сцені у підряснику та з хрестом.  Го-
ворю людям, що перш ніж мріяти 
про примирення, потрібно гово-
рити один з одним, дійти консен-
сусу. Так, священики різних конфе-
сій в Україні не можуть молитися 

разом — це заборонено каноном, 
але разом можна робити добрі 
справи. Людям потрібно доносити 
певні інтонації, поставити акценти, 
щоб замислювалися над вічними 
речами. Ті зірки естради, з якими 
я зустрічався, — непрості люди, зі 
складним життєвим шляхом, і їм є 
що розповісти іншим. Вони могли 
б скористатися нашим  досвідом, 
він — унікальний. Кажуть, що роз-
мови про Бога цікаві лише бабцям 
у храмі, але наш проект свідчить 
про протилежне. На молодіжні зу-
стрічі приходять сотні молодих, на-
віть без оголошень, бо працює са-
рафанне радіо. 

— Чи траплялися провокації 
під час гастролей Україною?

— Їх майже не було на Західній 
Україні, але вони траплялися на 
Сході.  У двох містах представники 
певних політичних партій зверта-
лися до місцевої влади з вимогами 
скасувати мої концерти, хоча під-
став для цього не було, адже кон-
церт був благодійним і жителі мі-
ста бажали послухати мої пісні. Тра-
плялося, приїжджаємо у місто, пе-
ред входом до зали стоїть десь 12 
осіб з транспарантами. Протесту-
вальники в’яло скандують і розхо-
дяться, а на виступ чекає три тися-
чі глядачів. Зрозуміло, цей пікет не 
має значення. Лише в одному місті 
концерт був відмінений. Ми завчас-
но домовилися з власником залу, 
але за годину до заходу йому поча-
ли погрожувати. У нас не залиша-
лося часу перенести концерт, і до-
велося його відмінити. 

Популярність — не головне. Я 
радію, що приношу користь лю-
дям і церкві. Приємно, що відголо-
си про ці концерти поширюються 
Україною. А різноголосся думок до-
помагає в популяризації проекту. І 
навіть це дає родзинку, підживлює 
інтерес глядачів. Такі концерти лю-
дям потрібні. 

— Я читала про переповнену 
залу філармонії у Хмельницько-
му, коли люди слухали Вас у ве-
стибюлі. А яке місто запам’ята-
лося найбільше?

— Вразило Закарпаття. Це край, 
де не було радянської влади аж до 
Другої світової війни. Люди зуміли 
зберегти багато православних тра-
дицій. На Закарпатті проживають 

люди багатьох національностей, але 
вони з повагою ставляться один до 
одного. Священики різних конфесій 
товаришують, чого немає у нас. Там 
ніхто не захоплює храми. Потрібно 
повчитися у закарпатців толерант-
ності, вміння слухати один одного.  

— Хтось спонсорує Ваші 
виступи?

— Я не можу напевне сказати 
про спонсорів, але виступи у мі-
стах організовує місцева церков-
на єпархія.

— Ви також служите в церкві?
— Так, я проводжу богослужіння 

у Свято-Троїцькому храмі у селі Не-
дра. Свого часу мене перевели слу-
жити у Бориспіль. Але я вирішив 
повернутися у своє село, бо тут 
спокійніше. Березанці та недрянці 
до мене звикли, знають, що я спі-
ваю. У інших містах до мене вели-
ка увага: впізнають, хочуть зі мною 
сфотографуватися, поговорити. Я 
комфортно почуваюся у Береза-
ні. Мрію добудувати храм на честь 
Святого Софронія.

—  В і р у ю ч і  п р и н о с я т ь 
пожертви?

— Я сам винен, що храм не буду-
ється, бо практично не буваю вдома. 
Минулого року вдалося накрити пли-
тами цокольний поверх. Роботу і ма-
теріали оплатив меценат із Києва. На 
жаль, у Березані немає благодійників, 
які готові зрозуміти, що є речі тимча-
сові, а є вічні.  Знаю, що Господь ви-
пробовує наше терпіння і сподіваю-
ся, що храм буде збудований.

— Минулого року у Вашій ро-
дині з’явилася донечка Софійка. 
Встигаєте приділяти увагу рід-
ним за гастролями та богослу-
жінням?

— На жаль, ні. Але де б я не був, 
молюся за них. 

— Постійні поїздки вис-
нажують?

— Однозначно. Тому  ні-
коли не буваю на гастро-
лях більше двох тижнів. Ро-
зумію, як непросто матушці 
Світлані справлятися з чотир-
ма дітьми. І я їй дуже вдячний 
за розуміння та підтримку.

— У репертуарі з’явилися но-
ві пісні. Композитори надсила-
ють твори?

— Так, але не всі пісні мені під-
ходять, немає часу на запис ново-

 Переможець минулоріч-
ного  «Голосу країни» Олек-
сандр Клименко розповів 
про гастролі Україною, пла-
ни та власні цінності.

го музичного матеріалу. Поки що 
я співаю дві нові пісні: «Цвіт по-
луниці» та «Дві матері» — пере-
яславських авторів Вадима Тузи-
ка та Олександра Потапенка. Во-
ни сподобались глядачам. Їх ви-
конують інші колективи — і це 
теж приємно.

— Маєте творчі плани на 
майбутнє? Плануєте відвіда-
ти всі обласні центри?

— Починаючи від Великодніх 
свят і до серпня, у мене заплано-
вані виступи за кордоном. Це — 
ближнє зарубіжжя та країни За-
хідної Європи. Віруючі люди, хри-
стияни, українська діаспора теж 
хочуть долучитися до нашого про-
екту. Інформацію про зустрічі я 
виставлятиму у Фейсбуці. Також 
є нова сфера діяльності — спро-
бую бути ведучим передач про ві-
домих українських святих і под-
вижників. Також випускаємо пра-
вославний журнал «Пастир&па-
ства», де я у редакційній колегії. 

— Що б хотіли побажати Ва-
шим прихильникам з нагоди Ве-
ликодніх свят?

— Нам Господь ставить не ті 
завдання, не ті життєві умови, 
які б ми, можливо, хотіли. У то-
му і сила християнина, що він 
приймає ті умови, що їх дає йо-
му Всевишній. Бажаю, щоб ко-
жен примирився із ближніми, зі 
своїми нереалізованими вимо-
гами до світу. Варто замислитись, 
чи слід перейматися речами, які 
вважаємо важливими для себе. 
Бажаю замислитись про хресний 
подвиг Христа, якими тьмяними, 
непотрібними і низькими є на 
його фоні наші побажання і пре-
тензії. Коли виявляємо претензії 
до когось чи до життя, слід поду-
мати, на що добровільно йшов 
Господь заради нашого спасін-
ня. Багато ми дивимося у різні 
боки, хочемо змінити світ. Я ба-
жаю, щоб ми змінювали себе, а 
не оточуючих.

«Кажуть, що 
розмови про 
Бога цікаві 
лише бабцям 
у храмі, але 
наш проект 
свідчить про 
протилежне.»

«Розумію, як непросто матушці Світлані 
справлятися з чотирма дітьми. І я їй дуже 
вдячний за розуміння та підтримку.»
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«Я на сцені співаю у підряснику та з хрестом.»
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 ЗНАЙ НАШИХ!

 ПІДТРИМКА СПОРТУ

 НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

 ВІЛЬНА БОРОТЬБА

 ЦІКАВЕ ПРО ПТАХІВ

ПЛАВЦІ-МОЛОДЦІ: 56 НАГОРОД І КУБОК
Ольга ІВАНОВА

Головний кубок «ДЕЛЬФІН 
SWIММ» приїхав до Борисполя. 

Боротьба за престижний тро-
фей проходила 6 квітня у Вишго-
роді, що на Київщині. За Бори-
спільську ДЮСШ виступали дві 
команди: «Бобри» ( 2004 — 2008 
р. н.), їх представляла тренер 
Ольга Ромась, та «Бобренята» (ді-
ти 2008 р. н. та молодші) — пред-
ставляла тренер Людмила Кута-
ло. За словами наставників юних 
плавців, наші спортсмени про-
демонстрували високу підготов-
ку і отримали достойні результа-
ти. Так, разом із Кубком команда 
привезла 56 медалей за особи-
сті досягнення та отримали пе-
ремоги у естафетному плаванні. 
До речі, ця частина змагань бо-

риспільським плавцям сподоба-
лася найбільше.

Тренери відзначають успіхи 
плавчинь Маргарити Коломієць 
(2008 р. н.) та Ольги Дзюбенко 
(2009 р. н.), які виконали дорос-
лий розрядний норматив та вста-
новили особисті рекорди. 

Плавці та їхні тренери, окри-
лені успіхом, уже тренуються 
для наступних перемог, а батьки 
спортсменів пишаються успіхами 
своїх чад та дякують тренерам за 
їхню роботу. 

У суботу, 14 квітня, відбудеть-
ся Відкрита першість ДЮСШ з 
плавання у Борисполі. У ці ж 
вихідні наші плавці братимуть 
участь у регіональному дитя-
чому турнірі з плавання «Кубок 
олімпійських чемпіонів 2018» у 
м. Ужгород.

М’ЯЧІ ADIDAS І НЕ ТІЛЬКИ
Сергій КРУЧИНІН

Депутат Бориспільської міської 
ради Михайло Шкоруп від партії 
«Наш край» передав крутий м'яч 
Дмитрові Герасимову, одному з 
кращих юних футболістів, яких 
тренує тренер Бориспільської 
ДЮСШ Олександр Дмитрук. 

Будь-який футболіст мріє про 
м'яч Adidas, яким грають зірки Лі-
ги чемпіонів Європи, проте кош-
тує він понад три тисячі гривень. 
Цей м'яч і ще два на команду при-
дбали за сприяння Володимира та 
Ігоря Шалімових, які допомагають 
спортшколі. Директор ДЮСШ Ми-
хайло Шкоруп  вдячний за підтрим-

ку: «Шалімови завжди підтримують 
спортсменів. Так, нещодавно допо-
могли боксерам з'їздити на змагання 
до Переяслава, де ми вдало виступи-
ли, взяти участь у міжнародному тур-
нірі з боксу у Василькові; забезпечи-
ли формою хокеїсток. А сучасні м'ячі 
дозволять нашим футболістам тре-
нуватися ефективніше.»

Ольга ІВАНОВА

Чистого четверга зранку в ста-
рому автобусі по маршруту № 8, 
що йшов від залізничного вокза-
лу до центру Борисполя, людей 
було чимало. На зупинці на вул. 
Тургенєва зайшла немолода жін-
ка, її проводив гавкотом великий 
кошлатий рудий безпородний пес, 
на якого ніхто не звернув уваги. 
Ніби нічого дивного? Подумало-
ся, що це нічийний вуличний пес.

Однак собака, провівши жін-
ку, рвучко побіг уперед, не чека-
ючи, поки автобус від’їде від зу-
пинки. Пес, висолопивши язика, 
цілеспрямовано біг узбіччям ду-
же швидко, паралельно з рухом 
автобуса, а потім знову зупиняв-
ся на наступній зупинці, переві-
ряючи, чи не виходить його хазяй-
ка. Так повторювалося зупинок із 
п’ять. Усіх пасажирів зацікавила 
незвична поведінка тварини, лю-
ди почали перемовлятися, що то 
за собака, чому він біжить за авто-

бусом, що з ним… Хазяйка пса му-
сила пояснити. 

«То не мій собака, він прибився 
до нас уже дорослим, не змогли 
відвадити. Певно, загубився. Що 
мусили робити? Тепер живе у нас. 
Зробили йому вольєр. Такий вір-
ний видався, такий відданий, як 
тільки помічає, що я кудись зби-
рають піти з дому, то  рветься про-
водити, не втримаєш. Біжить за 
мною, хвилюється», — розказува-
ла жінка.

У районі бібліотеки, на вули-
ці Європейській, жінка вийшла. 
Втомлений, але щасливий рудий 
чекав на пенсіонерку, метушився, 
виляв хвостом і хотів схвалення. 
І потім задоволений повільно пі-
шов з нею поряд, як вірний друг, 
охоронець, якому можна довіряти 
і який, як і людина, потребує дові-
ри  і любові у відповідь. 

Шкодую, що я не вийшла із тією 
жінкою на її зупинці й не розпита-
ла більше про справжню красиву 
дружбу. І не зробила фото. 

ДАМА ІЗ СОБАКОЮ

Дарина ЧЕРПАК

Кожен бачив навесні неве-
личкого темно-коричневого  чи 
чорного із зеленкуватим відли-
вом птаха зі світлими цятками 
на грудях.

Він не боїться людей, імітує го-
лоси інших птахів і навіть тварин. 
Прилітає на батьківщину рано, 
вдячний людям за нові чи відре-
монтовані шпаківні. Докладніше 
про ранню пташку поговоримо із 
відомим натуралістом Ігорем Зем-
лянських із села Вороньків.

— Де гніздяться шпаки?
— Шпак прилітає одним із пер-

ших — іноді навіть у кінці лютого. 
Цього року вони повернулися пізні-

ше через морозний березень. Гніз-
дяться у закритих місцях: дуплах, 
норах урвищ і у шпаківнях. Шпак 
—  прогресуючий вид, його чисель-
ність зростає швидкими темпами, 
чим це викликано, невідомо. 

— Чи доцільно розвішувати 
шпаківні?

— Варто робити більше малень-
ких гніздівель для дрібних видів: 
синиць, горихвісток, мухоловок, 
крутиголовок. Шпак  завжди знай-
де собі місце, він конкурентно-
спроможний, а дрібні слабкі пер-
наті потребують людської допомо-
ги. Зробити маленьку гніздівлю ще 
простіше, ніж шпаківню.  Вона мо-
же бути у два чи три рази меншою. 
Головне — діаметр отвору (льот-
ка) не більше 3,5 см. 

СІВ ШПАК НА ШПАКІВНЮ

7 квітня команда Бориспіль-
ської ДЮСШ з вільної бороть-
би брала участь у відкритій 
першості Києво-Святошин-
ського району серед юнаків 
2005 р. н. і молодших. Наймен-
ша вагова категорія була до 
20 кг, а найважча — до 63 кг. 
Всього у турнірі взяло участь 
70 юних спортсменів.

 У ваговій категорії  до 26 кг  у 
фінальній сутичці зустрілись двоє 
борців з Борисполя — Юрій Чер-

няк та Тарас Григоренко. Цікаву та 
змістовну боротьбу показав  Юрій 
Черняк, який зайняв І місце. Від-
значився Владислав Тимко, який 
посів І місце у в/к до 41 кг. Сріб-
ними призерами у своїх категорі-
ях стали Михайло Дикий (32 кг) та 
Даніл Кочеров (41 кг), бронзови-
ми — Артем  Майборода  та Мак-
сим Борисенко (29 кг). Красиву бо-
ротьбу показав Микита Яргутов у 
ваговій категорії до 63 кг, але за-
йняв 5 місце із 13 учасників, які 
важчі від нього на 5—6 кг.

БОРИСПІЛЬЦІ ПЕРЕМАГАЛИ 
НА ПЕРШОСТІ
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Господар
 ПІЗНЯ ВЕСНА

ГОРОДНІ ЛОКАЦІЇ: 
ПЛАН НА КВІТЕНЬ

 Із року в рік природа підносить сюрпризи городникам. 
Цьогоріч пізня  весна також  не обіцяє легкого урожаю. 
У розпалі квітень, а температура повітря все ще нестійка: 
вдень сухо і спекотно, як улітку, а вночі стовпчик термоме-
тра опускається ближче до нуля — весняні заморозки ні-
хто не відміняв. Досвідчені господарі складають докладний 
стратегічний план обробки усіх городніх та дворових лока-
цій — мало не до хвилини кожного дня. Тож не зайве нага-
дати про весняні роботи новачкам.

 

Господарі знають, чим 

раніше висадиш усе на городі, коли 

у грунті ще достатньо вологи, тим кращою 

буде схожість. Не бояться низької температури 

грунту морква, редька, натомість капуста і буряк 

можуть переохолодитися у землі і не зійти, а 

цибуля піде у стрілку. Інша справа — плівкове 

укриття або спандбонд. Однак грунту у 

дузі теж варто дати прогрітися. 

Відкриваємо схованки
Хоча погода у квітні все ще 

нестабільна, господарі намага-
ються розкрити всі теплолюбні 
рослини в цьому місяці, навіть 
виноград і  троянди південних 
сортів. Адже висока денна тем-
пература може призвести до то-
го, що рослини просто зіпріють 
під укриттям. Щоправда, вино-
градну лозу ще повністю вий-
мати із укриттів зарано і дале-
ко ховати  тимчасовий захист на 
випадок заморозків не слід.

Розпушуємо грунт
У квітні треба гарно розпушити 

грунт навколо всіх багаторічних 
рослин на квітниках та у пристов-
бурових колах плодових дерев. Це 
забезпечить  кращий доступ до ко-
ріння кисню та вологи. Багаторічні 
квіти та фруктові кущі, корені яких 
знаходяться біля поверхні зем-
лі ( порічки, смородина, примула, 
гвоздика, фіалка тощо), потребу-
ють підгортання.

Знищуємо шкідників
До того, як розпустилися брунь-

ки, всі плодові дерева і кущі варто 
обробити проти шкідників і хво-

роб 3% розчином  бордоської рі-
дини. Після — необхідну кількість 
разів, але вже 1% розчином.  Смо-
родину і аґрус  до появи бруньок 
обливають гарячою (приблизно 
+65°С) водою чи обприскують хі-
мічними препаратами проти шкід-
ників. Полуницю для профілакти-
ки варто обприскати слабким роз-
чином марганцівки. Це захистить 
її від кліща, плямистості і сірої гни-
лі. Також саме у квітні варто підли-
ти кущі полуниці розчином проти 
личинок хруща.

Проводимо обрізку
Пам’ятайте, що обрізку слід 

проводити до початку активно-
го сокоруху. Квітень — останній 
шанс правильно провести форму-
ючу чи санітарну обрізку декора-
тивних кущів та плодових дерев. 
Обрізка — надзвичайно важлива 
для всіх рослин. Наприклад, цві-
тіння троянд залежить саме від ці-
єї маніпуляції. Бордюрні троянди  і 
кущові обрізують на 1/3 довжини. 
Групу грунтопокривних обрізують 
нечасто, раз на 4-5 років зрізають 
кущ до пенька 20-30 см заввишки. 
Троянди, які цвітуть безперервно 
(ремонантні), тільки проріджують, 
пагони обрізують  повністю кожні 

3-4 роки. Троянди, які плетуться,  
потребують щорічної  обрізки, на 
бічних гілках залишають 3-5 бру-
ньок, пагони, яким більше 5 ро-
ків, видаляють. У штамбових тро-
янд важливо правильно сформу-
вати крону.

На пророщування
На пророщування в квітні мож-

на поставити жоржини, канни, ін-
ші квіти, що розмножуються буль-
бами. Попереднє пророщування 
дозволяє набагато раніше отри-
мати цвітіння і розтягнути його на 
значно довший термін. Для про-
рощування бульби поміщають у 
контейнери з піском, постійно йо-
го зволожуючи. В теплі і на світ-
лі у вологому піску бульби ожи-
вуть задовго до висадки їх у від-
критий грунт.

Годуємо рослини
 Більшість рослин навесні під-

живлюють азотними добривами, 
що стимулює їхній ріст. Виногра-
ду та малині без цього ніяк.  Гарно 
впливає на рослини органіка: зо-
ла, перегній, компост, які вносять-
ся або в сухому, або в розведеному 

вигляді. Перегній і компост перед 
внесенням під рослини мають «пе-
ребродити» у великій ємності з во-
дою. А потім їх ще раз розводять, 
щоб не «попалити» пагони.

Час сіяти
Час висівати насіння овочів і зе-

лені, які не бояться весняних хо-
лодів. Крес-салат, кріп, петрушка, 
шпинат, щавель, морква, редис, ру-

кола… Для того, щоб насіння гар-
но проросло, посіви можна накри-
ти агроволокном чи плівкою. Якщо 
земля достатньо прогрілася, мож-
на посіяти в квітні і буряк, горох, 
посадити часник і картоплю.

Нагадаємо, що грядки овочів по 
периметру варто обсіяти росли-
нами-захисниками від шкідників і 
хвороб. Це календула, чорнобрив-
ці, настурція тощо.

На розсаду
В квітні абсолютна більшість роз-

сади вже підростає, про неї варто 
турбуватися, як і раніше. А ось де-
яке насіння ще можна посіяти на 
розсаду — це середні і пізні сорти 
білокачанної капусти, цвітної і ка-
пусти броколлі, скороспілі помідо-
ри і баклажани.

В квітні також треба провести пі-
кіровку розсади більшості декора-
тивних квітів, посіянних у березні. 

Садимо сад
Саме в квітні, коли грунт добре 

прогрівся, настає пора садити пло-
дові дерева та кущі, а також деко-
ративні вічнозелені огорожі та тро-
янди. Час також щепити дерева.

Готуємо теплиці
 Якщо теплиці вже готові, мож-

на в квітні висівати в них огірки. В 
середині місяця виставляють в те-
плиці розсаду селери, квасолі, ка-
пусти. В кінці місяця, як правило, 
вже можна висівати в теплиці на-
сіння помідорів, баклажанів, ка-
бачків, патисонів.

Розсаду помідорів висаджують 
в теплиці в першій декаді місяця, 
огірків — у другій. В другій-тре-
тій декаді квітня можна висаджу-
вати розсаду всіх овочів під тим-
часові укриття.

• Грунт у квітниках розпушують, щоб полегшити доступ води і 
кисню до коренів.

• Полуницю  обприскують слабким розчином марганцівки від сірої 
гнилі та кліща. • Усі рослини звільняють від зимового накриття, щоб не зіпріли.
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ОВНИ. Досить сприятли-
вий тиждень. Щоб вас не 
відволікали розмовами 

та суперечками, постарайтесь за-
йматися будь-чим на самоті. 

ТЕЛЬЦІ. Занадто актив-
ний період. Безліч за-
планованих справ може 

втомити. Тому вибирайте тільки 
справді важливе. Не ображай-
тесь на рідню.

БЛИЗНЯТА. Якщо зо-
середитесь на своїй го-
ловній меті, ніщо й ні-

хто вам не завадить. Поставтеся 
з розумінням до проблем близь-
ких людей.

РАКИ. Сприятливий час 
для кар'єри та заробіт-
ків. Перед вами відкри-

ються нові можливості. У вихідні 
постарайтесь повноцінно відпо-
чити та добре виспатися. 

ЛЕВИ. Можливі якісь 
зміни на роботі й крити-
ка з боку начальства. Ви-

явіть терпіння та працьовитість, і 
все вирішиться на вашу користь. 

ДІВИ. Ідеальними ліка-
ми від життєвих розча-
рувань буде повне зану-

рення в улюблену роботу. Не ві-
шайте власні проблеми на шию 
рідних та коханих. 

ТЕРЕЗИ. Вдалий час для 
зміни сфери діяльності 
та нових знайомств. Під 

кінець тижня позбудьтесь старо-
го мотлоху і порадуйте себе яко-
юсь весняною обновкою. 

СКОРПІОНИ. Отрима-
єте неабияке задово-
лення від ділового спіл-

кування і творчої роботи. Буде й 
додатковий дохід. Сміливо будуй-
те нові плани.

СТРІЛЬЦІ. Говорити про 
справи не варто, треба їх 
просто робити. І тоді до-

сягнете гарних результатів практич-
но в усьому. У вихідні будьте разом.

КОЗОРОГИ. Постарай-
теся не давати обіцянок, 
бо їх важко буде викона-

ти, навіть якщо дуже захочете до-
помогти. 

ВОДОЛІЇ. Доведеться 
залагоджувати пробле-
ми з роботою чи навчан-

ням. Але ваша наполегливість 
і увага до деталей допоможуть 
легко отримати бажане.

РИБИ. Постарайтесь ви-
значитися зі своїми ціля-
ми. У сімейному житті на 
вас очікують затишок і 

спокійні бесіди на різні теми. Ви-
хідні краще провести вдома.

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 16 — 22 КВІТНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ
ОПЕРАТОРИ-
ПІСТОЛЕТЧИКИ

Тел.: (067) 659-73-93, Роман.

Необхідні працівники для роботи
на газово-бензиновій АЗС

(04595) 6-39-69
096 442-32-64

Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33


