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Ремонт доріг: 
чому ямковий, 
а не суцільний?

Таке питання нині обговорю-
ють у соцмережах, на вулиці, у 
громадському транспорті, бо з 
настанням весни у Борисполі 
комунальники знову взялися за 
роботи з поточного ремонту до-
ріг. Пояснив перший заступник 
міського голови Микола Корній-
чук у понеділок на плановій на-
раді: «Нині багато йде відгуків 
про те, що неправильно робити 
ямковий ремонт доріг. Вартість 
одного кілометра суцільного ас-
фальтування два з половиною 
мільйони гривень, а поточний 
ремонт доріг Борисполя обій-
деться близько 500-700 тисяч 
гривень. Заплановано і капіталь-
ний ремонт доріг, планується за-
асфальтувати вулиці, де взага-
лі немає покриття.» Перелік цих 
вулиць був погоджений із депу-
татами міської ради.

Опалювальний 
сезон завершується

Опалювальний сезон у Бори-
сполі закінчиться 31 березня. 
За його період було використа-
но газу на 90 млн грн, проплаче-
но 67%. Заборгованість населен-
ня склала 39,7 млн грн, по пільгах 
і субсидіях — більше 7 млн грн. 
Роботи з боржниками прово-
дяться комунальними підприєм-
ствами через відповідні рішення 
та суди.

 НОВИНИ
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Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора

Восьмого березня у соцмере-
жах з’явилася інформація про 
отруєння риби на Олесницько-
му (Комсомольському) озері. 
Першим про це написав акти-
віст Андрій Макаров (під іме-
нем Том Райдер): «Екологічна 
катастрофа у Борисполі. Прохо-
дячи повз озеро, побачив, що 
вся його поверхня вкрита тон-
нами дохлої риби, жабами та ін-
шими водними істотами. (Далі 
про одну з труб, що виходить в 
озеро — ред.) На місце викли-
кав пресу та поліцію, приїхало 
два наряди патрульної поліції... 
Подзвонив деспетчеру ДСНС 
і взяв номери санстанції, ми 
спільно з патрульними намага-
лися додзвонитися, але марно. 
В мене відібрали пояснення».

Запис 10 березня: «Жодних дій 
з боку місцевої влади чи право-
охоронних органів, риба поча-
ла гнити. Місцеві мешканці ко-
пають ями і намагаються закопа-
ти хоча б те, що можна дістати з 
берега. Прихильникам версії про 
задуху через лід — знайдено до-
хлих змій та ондатр. Ці твари-
ни не зимують у воді, вони зиму-
ють на суші у норах, а прокинув-
шись, подалися у воду, що їх отру-
їла. Пройшли вздовж прилеглих 
каналів, виявили ще три труби. 
На озері зустріли діда, який мало 
не плакав, казав: «Я щороку лунки 
свердлю, щоб риба не задихнула-
ся, і цього року свердлив, а вони 
її потруїли…»

Що сьогодні?
У понеділок, 13 березня, нічого 

не змінилося. Звичний крайніми 
роками для цього озера запах гни-
лої води перебиває запах каналіза-
ції. Вздовж берегової лінії — мер-
тва риба. Найбільше її прибиває до 
південно-західного берега (ближче 
до траси E40). Крім риби, знайдено 
мертвих ондатр, жаб, змію. Тут же 
я зустрів представників ВУКГ, які 
придумували спосіб дістати з води 

і вивезти таку кількість риби. Во-
ни повідомили, що результати екс-
пертизи будуть через кілька днів і 
їх оголосять наступного понеділка 
на плановій нараді.

Незвичний сморід, мертві риба й 
тварини говорять, що озеро отрує-
не. Хто, чим і навіщо це зробив — 
невідомо. Хто проводитиме роз-
слідування, хто перевірить всі явні 
і замасковані труби, що виходять в 
озеро чи його канали — теж неві-
домо. Хто і чим заплатить за тися-

чі нехай маленьких і нелюдських 
життів — питання риторичне.

Бориспільські краєвиди заво-
рожують своєю «смертоносністю». 
Колись мальовниче озеро, окраса 
міста, тепер виглядає як ілюстра-
ція кінця світу — випалені береги, 
сміття, тисячі мертвих рибин.

Ще я зустрів тут дивного чоло-
віка. Валерій Васильович Гладун 
свого часу працював на швидкій. 
Тепер на пенсії. Він ходить вздовж 
берегів і саджає тонкі прутики 

кийлівської верби з пророщени-
ми корінцями. На питання, навіщо 
він це робить, Людина відповідає: 
«Як це? Це дуже красивий сорт 
верби!» А через сто метрів звідти 
інший бориспілець уже встиг за-
палити берег — горять молодень-
кі деревця, горить уже зелена тра-
ва, горять сонні комахи, горять 
першоцвіти. У Борисполі вмирає 
життя. Однак за все приходить 
розплата — але платитимуть вже 
діти й онуки.

НОВИНИ

Любов БЕРЕЗА

Вартість нормативно-грошо-
вої оцінки землі у Бориспо-
лі зросла вдвічі. Це лягає не-
посильною ношею на представ-
ників усіх видів бізнесу. Бори-
спільські підприємці шукають 
шляхи виходу із ситуації.

Непосильним тягарем на пле-
чі промисловості лягло зростання 
тарифів для підприємств за елек-
троенергію, газ. Контрольним по-
стрілом, який може знищити ве-
ликий та малий бізнес, стало по-
дорожчання у Борисполі вдвічі, 
а у декого в чотири рази, варто-
сті оренди землі. Що це означає 
для підприємств нашого міста, які 
сплачують податки та створюють 
робочі місця? Таке велике про-
мислове підприємство, як «Агро-
будмеханізація» орендує землю 
під будівельний майданчик у Ва-
силькові неподалік від центру, і 
вартість оренди землі там зрос-
ла на 6 відсотків. У той же час у 
Борисполі, до бюджету якого ця 
ж «Агробудмеханізація» сплачує 
податки, плата за оренду ділян-
ки на Привокзальній зросла май-
же вдвічі. Чому така різниця? Ма-
буть, на відміну від Борисполя, 

місто Васильків якось контролю-
вало цей процес і думало про під-
приємців. Слід зазначити, що про-
ект нормативно-грошової оцін-
ки виконується кожні 5-7 років. У 
Борисполі востаннє його прово-
дили у 2009-му. Минулого року на 
замовлення виконавчого комітету 
приватною фірмою-розробником 
із Києва було виготовлено норма-
тивно-грошову оцінку землі у Бо-

рисполі. Тоді її провели через се-
сію і це не викликало питань ні в 
кого. За словами Ярослава Годун-
ка, коли затверджували цю доку-
ментацію, пропозицій депутатів 
не слухали. Нова нормативно-гро-
шова оцінка почала діяти з 1 січня 
2017 року, тож наприкінці люто-
го, коли підприємці почали отри-
мувати довідки із захмарними та-
рифами, це викликало обурення. 
Якщо хтось платив 300 тисяч гри-
вень, то за новими платіжками те-
пер доведеться викласти 600 ти-
сяч гривень.

У середу 15 березня відбулося 
спільне засідання  координаційної 

ради розвитку підприємництва, 
ради підприємців. Представни-
ки великих промислових підпри-
ємств, а також малого та серед-
нього бізнесу, депутати зібралися, 
щоб поговорити з розробником 
проекту нормативно-грошової 
оцінки та поцікавитися, чим він 
керувався при розробці докумен-
та. Проте на засідання розробник 
так і не з’явився. Тож присутні в ос-

новному апелювали до заступни-
ка міського голови Людмили Ко-
вальової, адже хто б не виконував 
проект, а замовник один —  вико-
навчий комітет. «Наша функція за-
ключалася в тому, аби ми відібра-
ли оцінника, який запропонував 
найнижчу ціну. Його було відібра-
но за конкурсом, бо він запропо-
нував найнижчу ціну», — поясни-
ла Людмила Олександрівна. Про-
те хто з бориспільських чиновни-
ків спілкувався з розробниками, 
хто був відповідальною особою 
та відслідковував увесь процес 
— ці питання так і залишаються 
відкритими. 

На засіданні були присутні й 
представники бориспільського 
відділу держгеокадастру, які на-
магалися пояснити, за якими ар-
гументами вираховується коефі-
цієнт оцінки землі, мовляв, під час 
розрахунків до уваги береться ба-
зова вартість квадратного метра, 
яка зросла в ціні, та місце розта-
шування ділянки. Проте підприєм-
ців мало цікавили такі пояснення. 

Дуже обурює й неналежна якість 
розробки технічної документації: 
«Мало того, що зросла базова вар-
тість, так ще й в нову технічну до-
кументацію не внесено багато ло-
кальних коефіцієнтів, зокрема на-
явність твердого покриття, цен-
тралізованого газопостачанням, 
теплопостачання». Це означає, що 
більшість представників бізне-
су вклали чималі кошти в облаш-
тування території, на якій працю-
ють, а тепер ця земля їм ще дорож-
че обходиться. Як можна вийти з 
цієї ситуації, які можуть бути шля-
хи здешевлення оренди землі, та й 
чи є вони взагалі, ось на ці питан-
ня потрібно знайти відповіді. Інак-
ше в таких умовах мало хто з бори-
спільських підприємств виживе, не 
кажучи про те, що хтось з інвесто-
рів захоче у нас вести бізнес. Голо-
ва правління «Агробудмеханізації» 

висловив конструктивне рішен-
ня: «Пропоную провести експер-
тизу цього проекту. З цією метою 
потрібно найняти хорошого фахів-
ця, щоб він подивився, висловив 
свої зауваження, а вже потім буде-
мо приймати рішення. Відміняти 
чи вносити зміни до прийнятої тех-
нічної документації і яким чином 
має це робитися — це мають ви-
вчити юристи, після цього виноси-
ти питання на сесію. Бажано, щоб 
ці зміни набрали чинності якомога 
швидше, бо в нинішній ситуації ні-
який бізнес не виживе».

Нещодавно обраний секретар 
Бориспільської міської ради Ярос-
лав Годунок попросив підготува-
ти на сесію інформацію про те, хто 
з чиновників причетний до при-
йняття цього рішення, а саме: під-
писував акти прийому-передачі 
робіт і хто давав технічні завдан-
ня, щоб притягнути винних до від-
повідальності. 

Важко зрозуміти те, що в Бори-
сполі зросла оренда за квадрат-
ні метри вдвічі, у той час, як у Ва-
силькові, Броварах, Обухові во-
на подорожчала на 6-10%. Що це, 
непрофесіоналізм розробників чи 
свідоме викручування рук пред-
ставникам бізнесу? Слід зазначи-
ти, що на таке підвищення ціни за 
оренду землі бориспільська вла-
да пішла не даючи нічого взамін 
підприємцям. Жоден інфраструк-
турний проект, як, наприклад, бу-
дівництво окружної дороги чи ре-
монт окружної з боку Запорізької, 
не був реалізований. То який же 
інвестор захоче працювати в та-
ких умовах?

ЧОМУ ЦІНА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 
У БОРИСПОЛІ СТАЛА ЗОЛОТОЮ?

 РЕАЛІЇ

 ДОВКІЛЛЯ

АПОКАЛІПСИС СЬОГОДНІ

Якщо хтось платив 300 тисяч гривень, то за новими платіж-
ками тепер доведеться викласти 600 тисяч гривень.
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 ТАРИФИ

 ФЛЕШМОБ

 ПАМ'ЯТІ ГЕРОЯ

 ВУНДЕРКІНДИ

 ПОСАДА

Ірина ГОЛУБ, фото автора

На засідання виконавчого ко-
мітету, на якому розглядалося це 
питання,  завітало дуже багато лю-
дей. Були і  перевізники, і паса-
жири, переважно ті, що належать 
до пільгових категорій, і депутати  
міськради. Розмова виявилася не-
простою.

Доповідаючи з цього питан-
ня, Бориспільський міський голо-
ва Анатолій Федорчук зазначив, 
що перевізники ще у середині ли-
стопада 2016 року звернулися до 
міськради з приводу перегляду 
тарифів на проїзд у міському тран-
спорті. Вартість, яку пропонували 
перевізники — 5 грн 32 коп., — не 
могла бути затвердженою. 

Щоб вивчити реальну ситуацію 
на пасажирських маршрутах Бо-
рисполя, у місті була створена ко-
місія, до якої увійшли відповідаль-
ні особи міськвиконкому та депу-
тати міської ради. 

Насамперед, було пророблено 
величезну роботу по вивченню 
пасажиропотоку. Для того, щоб 
вийти на ту цифру, яка буде еко-
номічно обґрунтованою, відсте-
жували рейси, фіксували, скільки 
пасажирів на яких рейсах за день 

проїжджають. Частина рейсового 
пасажирського транспорту у Бо-
рисполі уже обладнана відеока-
мерами. На маршрутах без віде-
окамер записи робили члени ко-
місії. Були надані флешки з віде-
окамер перевізників. На підставі 
цього розраховувалася ціна про-
їзду. Щоб, з одного боку, вона була 
прийнятною, а з іншого — врахо-
вувала реалії, які існують на сьо-
годні. 

У результаті тривалих перемо-
вин із перевізниками, вивчення 
пасажиропотоку та всіх економіч-
них чинників вдалося досягти до-
мовленості щодо вартості проїзду 
міським пасажирським транспор-
том у Борисполі. Окрім двох піль-
говиків, у необмеженій кількості 
будуть перевозитися такі катего-
рії пасажирів: 
 • інваліди І групи; 
 • інваліди війни;
 • учасники бойових дій;
 • сироти;
 • напівсироти;

 • учасники ліквідації аварії на 
ЧАЕС І категорії. 

 • Дітям-учням загальноосвіт-
ніх шкіл у навчальні дні проїзд 
коштуватиме 3 грн. 
Виконавчий комітет поставив 

вимогу, що ця інформація повин-
на знаходитися на інформаційно-
му стенді у кожному автобусі. Там 
же мають бути вказані і контактні 
телефони, за якими можна звер-
нутися у випадку порушень, до-
пущених водієм. Окрім того, міс-
ця для пасажирів пільгових кате-
горій повинні бути підписані. 

У відповідь на закиди пенсіоне-
рів щодо великої кількості випад-
ків некоректної поведінки воді-
їв, перевізники зазначили, що ни-
ні майже на 50% автобусів вста-
новлено систему відеонагляду. Це 
дозволяє не лише відслідковува-
ти пасажиропотік. Завдяки цьому 
можна буде оперативно і об’єк-
тивно вирішити будь-яку спірну 
ситуацію. У випадку конфліктних 
ситуацій варто записати номер 

маршруту, дату і час проїзду, щоб 
можна було вивчати проблему у 
кожному конкретному випадку. 

Незмінними поки що зали-
шаться тарифи на проїзд до ае-
ропорту «Бориспіль». Підприєм-
ство «АТАСС» просило встанови-
ти вартість проїзду більше 7 гри-
вень, міськвиконком пропонував 
возити пасажирів по 6 гривень. 
«АТАСС» не погодився, тож кон-
сультації з цього питання ще три-
вають. Поки що тариф на аеро-
порт складає 4 грн 50 коп. А плату 
за проїзд по місту автобусами 316 
і 317 маршрутів керівництво під-
приємств-перевізників має право 
збільшувати до 4 грн 50 коп. і без 
рішення міськвиконкому.

Тож, найімовірніше, із 27 берез-
ня 2017 року зросте вартість про-
їзду  Борисполем на всіх автобус-
них маршрутах.

Перевезення пасажирів на 
маршрутах до Нестерівки і Лозів-
ки планується дотувати із місько-
го бюджету. 

ПРОЇЗД ПО БОРИСПОЛЮ 
ПОДОРОЖЧАЄ ДО 4 грн 50 коп

 Виконавчим комі-
тетом Бориспільської 
міської ради було при-
йнято рішення від 6 бе-
резня 2017 року про 
збільшення тарифів на 
пасажирські перевезен-
ня по  місту. Нові тари-
фи вводяться в дію із 
27 березня 2017 року.

Ольга КАЦАН, фото автора
 
Бориспіль долучився до світового флешмобу 

«Global Shevchenko», який організували громад-
ські організації «Ukrainians» та «Батьківщина мо-
лода». 

В унісон із понад 3500 учасниками із 25 країн світу та 
132 населених пунктів України бориспільці зачитали 
третій вірш Шевченка із циклу «В казематі» («Мені одна-
ково…»). До масового читання долучилися представ-
ники виконавчого комітету Бориспільської міської ра-
ди, творча еліта міста, викладачі загальноосвітніх та по-
зашкільних навчальних закладів, небайдужі містяни та 
переможці цьогорічного конкурсу читців імені Т.Г. Шев-
ченка. Всі вони прийшли з книгами або роздруківками 
твору, тому неофіційно встановили ще один рекорд: зі-
брали найбільшу кількість «Кобзарів» біля пам’ятного 
знаку Великому Пророкові, що на Розвилці.

Метою флешмобу було вшанувати пам’ять Тараса 
Шевченка, показавши пам’ятники, що свідчать про йо-
го визнання. Варто нагадати, що загалом встановле-
но 1385 пам'ятників Кобзареві, з них 1256 — в Україні 
та 129 — за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у сві-
ті кількість монументів, встановлених діячеві культури. 
В Україні найбільше пам'ятників Шевченку встановлено 
на Прикарпатті.

В УНІСОН ЗІ СВІТОМ

Бориспільська міська орга-
нізація Народного руху Украї-
ни запрошує всіх небайдужих 
українців на вшанування пам’я-
ті з нагоди 18-ї річниці трагіч-
ної загибелі Героя України, лі-
дера Народного руху України, 
депутата Верховної Ради, жур-
наліста, борця за незалежність 
України 60 – 90-х років В’ячес-
лава Максимовича Чорновола! 
25 березня 2017 року о 10.00 
на місці його загибелі (5-й кіло-
метр траси Бориспіль — Золо-
тоноша) біля пам’ятного хреста 
відбудеться покладання квітів, 
панахида, мітинг.

ПЕРЕМОГА ЮНИХ 
РОБОТОТЕХНІКІВ

11-12 березня відбувся 
довгоочікуваний Всеукра-
їнський чемпіонат FIRST® 
LEGO® League, що проводить-
ся в Києві в рамках фестивалю 
«ROBOfi rst – більше, ніж робо-
ти». Цього року вперше  у ньо-
му брав участь Бориспіль, мі-
сто було представлене двома 
командами.

До команди «LEGOTEENS» 
увійшли Володимир Паламар-
чук, Максим Назімов, Олександр 
Гетманов, Назарій Кобзар, Свя-
тослав Богданов. Команду «RLS» 
(Robo LEGO Savers) представля-
ли Олег Островський, Микола 
Дубок, Дмитро Парасіч, Кирило 
Парасіч, Жорж Сассін. Команда 
«LEGOTEENS» виборола два кубки 
за другі місця в номінаціях «Най-
кращий результат гри роботів» та 
«Програмування».

Чергове 
призначення на 
Бориспільщині

Начальником центру надання 
адміністративних послуг Бори-
спільської районної державної 
адміністрації призначено Ната-
лію Кодаченко. Відповідне роз-
порядження підписав голова 
РДА 6 березня 2017 року за ре-
зультатами конкурсу.

Народилася Наталія Анатоліїв-
на 4 березня 1988 року в с.Гнідин 
Бориспільського району. У 2012 
році здобула освіту в Київсько-
му національному університеті 
технологій та дизайну за фахом 
«спеціаліст з фінансів і кредиту».

З 2012 року працює в Бори-
спільській районній державній 
адміністрації. До призначення 
три роки обіймала посаду адмі-
ністратора центру надання адмі-
ністративних послуг. Понад 5 ро-
ків працює на державній службі.



4 №9 (868), 17 березня 2017 р. «Вісті»СУСПІЛЬСТВО
 РЕФОРМА ЗРУЧНО

 КОНСУЛЬТАЦІЯ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Гроші за якість
А поки високі чиновники думають, що, 

як і для чого змінювати, люди намагають-
ся вирішувати проблеми самотужки. То-
му в Україні активно розвивається при-
ватний медичний сектор. Наприклад, у 
Борисполі найпомітнішим його пред-
ставником є Медичний центр ТОВ «Мед-
ПрофЦентр», що має два філіали у різних 
районах — для зручності пацієнтів. Ди-
ректор клініки Алла Корніївна Нечидюк 
розповідає: «Основне, за що платить спо-
живач медичних послуг у приватних лі-
кувально-профілактичних закладах — 
це  сервіс:
 • оперативність, прийом за записом у 

зручний для пацієнта час;

 • достатній час прийому;
 • відповідальне й організоване ставлення 

до процесу лікування;
 • якісна діагностика і лікування завдяки 

присутності в штаті і серед консуль-
тантів практично всіх необхідних 
лікарів, які працюють у команді;

 • ввічливість і уважність персоналу;
 • новітнє устаткування;
 • зручний і приємний інтер’єр.  

Похід до лікаря — це стресова ситуа-
ція для кожного. Однак люди мають пра-
во обирати, кому довіряти свої гроші й 
здоров’я. Не всі знають, чому треба оби-
рати приватну медицину, але всі хочуть 
якості, комфорту і безпеки.  

Приватна медицина передбачає напе-
ред відкритий прейскурант. Завдяки цьо-
му людина може розпланувати свої фінан-
сові можливості та бути впевненою, що їй 

не доведеться ходити коридорами та пи-
тати, кому і як заплатити за послугу. Чеки, 
які видають у таких клініках — не лише 
розрахункове підтвердження. Це гаран-
тія того, що людина лікувалася в закладі, 
а лікарі відповідають за надані їй послуги. 

Коли ми йдемо до звичайної лікарні, то 
ніколи не знаємо наперед, на якого ліка-
ря натрапимо. У приватних клініках ко-
жен самостійно може обрати фахівця і 
бути впевненим, що це справді професі-
онал своєї справи.

Обов’язковою складовою якісної при-
ватної медицини є надання всього не-
обхідного для людини при обстежен-
ні: обладнання, матеріалів. Нічого доку-
пляти не потрібно. При цьому пацієнто-
ві гарантується максимальна безпека та 
стерильність. 

Переступивши поріг приватної кліні-
ки, людина опиняється під опікою усьо-
го персоналу. Тут кожен щиро хоче допо-
могти. Для лікарів безпека пацієнта — на 
першому місці.

Вартість послуг приватної медицини 
є чесною і не передбачає зайвих неузго-
джених витрат. Пацієнт має конкретне 
розуміння, за що і кому він платить. Ме-
дичне обслуговування належного рів-
ня давно має стати нормою для кожного 
громадянина». 

СУЧАСНА МЕДИЦИНА
 Ми говоримо про медичну реформу, але ніхто не знає 

точно, якою вона буде. Як і все в Україні, медицина конче 
потребує змін. Вона вже давно не безкоштовна, а зависла 
десь «між». Але щоб відмовитися від старої моделі, потріб-
но визначитися з новою. 

Сенс медичної реформи — поліп-
шити доступність населенню медич-
ної допомоги. Система буде складатися 
з кількох рівнів: сімейний лікар — гос-
пітальний округ — інститути. Основна 
частина роботи ляже якраз на сімей-
них лікарів. У загальних рисах майбут-
ню реформу нам пояснив лікар загаль-
ної практики-сімейної медицини ви-
щої категорії з ТОВ «МедПрофЦентр» 
Олексій Анатолійович Прохоренко.

Сімейний лікар
— Дійсно, сімейний лікар має вирі-

шити максимальну кількість питань. 
Якщо він не може справитися з випад-
ком сам, то направляє пацієнта до лі-
каря вузької спеціалізації до госпі-
тального округу, наприклад, у разі не-
обхідності серйозного хірургічного 
втручання. Ідея має свої переваги. До 
мене приходить людина — я її послу-

хаю, подивлюся і горло, і живіт тощо. 
Сімейний лікар бачить цілісну карти-
ну стану організму, що дуже важливо, 
а також наглядає за пацієнтом упро-
довж всього його життя. Пацієнт еко-
номить час і гроші, не ходить по різ-
них кабінетах у різні години прийому, 
поки хвороба прогресує.

Реформа передбачає, що кожен укра-
їнець буде закріплений за тим чи іншим 
сімейним лікарем, якого сам і обирати-
ме. Зараз говорять, що сімейний лікар 
буде один приблизно на дві тисячі на-
селення. Терапевти і педіатри перек-
валіфіковуються у сімейних лікарів за 
півроку. Але за цей час важко охопити 
неохопне.

Госпітальні округи
Госпітальний округ — це велика поліклі-

ніка, як зараз обласна лікарня. За модель 
може слугувати велика приватна кліні-
ка, що має все необхідне для комплексно-
го обстеження і лікування. Такі комплекси 
сформовані попитом, досвідом і часом. То-
му винаходити велосипед не треба. 

Як треба
Успішність медичної реформи зале-

жить від політичної волі держави. Поки 
що з цим не все гаразд — у нас є Мініс-
терство охорони здоров’я і є Комітет з 
питань охорони здоров’я, які не можуть 
знайти спільної мови. Далі має бути про-
думана чітка стратегія. Необхідно нор-
мально донести інформацію до людей 
і до самих лікарів — як буде, коли і що 
конкретно робити. Якщо медицина буде 
«безкоштовною», то за що платить дер-
жава, за що пацієнт? Сама держава такий 

обсяг не потягне. Якщо медицина буде 
страховою, то хто буде створювати ці 
страхові компанії, як будуть проходити 
тендери? Необхідно розробити норма-
тивно-правову базу, що має захищати, з 
одного боку, пацієнта, з іншого — лікаря.

Світле майбутнє
Сімейний лікар, в ідеалі, буде курато-

ром пацієнта. Тобто не пацієнт бігати-
ме за лікарем, а лікар сам зацікавлений 
слідкувати за здоров’ям своїх клієнтів. 
Ідеальний лікар весь час вчиться, роз-
ширює свої знання і вміння. 

Майбутнє — за профілактичною ме-
дициною. Успішний лікар обов’язково 
має переконувати своїх пацієнтів раз на 
рік пройти планове обстеження, попе-
реджати хвороби і агітувати вести здо-
ровий спосіб життя».

Бориспіль, вул.Київський Шлях,1Д, 
тел.: (04595) 6-99-99, 

093-617-99-99
вул.Київський Шлях,71А/1, 

тел.: (04595) 5-49-99, 
073-072-98-99

ЛІКАРІ ВСІХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 • Сучасна діагностика
 • Фізіотерапія, ЛФК, ЕКГ, 
лабораторні послуги

 • Масаж

ТОВ «МедПрофЦентр»

ДОПОМОГУ НА ДИТИНУ 
ОФОРМЛЮЮТЬ ОНЛАЙН

Зоряна МУСІЄНКО

Відтепер за допомогою при народженні ди-
тини не потрібно буде відстоювати довгі чер-
ги, бо її, не виходячи з дому чи офісу, можна 
оформити в електронному вигляді через Ін-
тернет, подавши заявку в електронній формі. 
Як зазначають у Міністерстві соціальної по-
літики, ця електронна послуга «Призначення 
допомоги при народженні дитини» стане пер-
шою послугою в Україні щодо отримання гро-
шової допомоги повністю в онлайн-режимі, з 
дотриманням всіх необхідних процедур пере-
вірки та верифікації інформації.

— Сьогодні забезпечено онлайн-прийом за-
явки в електронній формі з автоматичною пере-
віркою інформації в Державному реєстрі актів ци-
вільного стану громадян, — прокоментувала но-
вовведення заступник міністра соціальної полі-
тики України Ольга Крентовська. — Якщо щороку 
близько 400 тисяч батьків звертаються до управ-
лінь соцзахисту для оформлення допомоги при 
народженні дитини, то очікується, що вже в пер-
ший рік функціонування цієї послуги в онлайн-ре-
жимі 50% заявників скористаються нею.

Нагадаємо, раніше цю послугу можна було от-
римати лише безпосередньо звернувшись до 
місцевого органу соціального захисту у певні дні, 
враховуючи робочі години (а також обідню пере-
рву) потрібного вам спеціаліста, а також за наяв-
ністю повного пакету документів у паперовому 
вигляді. А от введення у користування населеням 
електронного цифрового підпису, що водночас 
скорочує і перелік необхідних документів, дозво-
лить громадянам отримувати допомогу при на-
родженні дитини цілодобово кожного дня повні-
стю в онлайн-режимі.

ОТРИМАЙТЕ 
ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ!

Бориспільське відділення Броварської ОДПІ 
ГУ ДФС у Київській області нагадує, що платни-
ки податків мають право включити до податко-
вої знижки такі фактично здійснені ними протя-
гом 2016 року витрати:

— проценти по іпотечному кредиту;
— пожертвування або благодійні внески не-

прибутковим організаціям;
— кошти для компенсації вартості здобуття се-

редньої професійної або вищої освіти;
— сплату страхових платежів (страхових вне-

сків, страхових премій) та пенсійних внесків;
— оплату допоміжних репродуктивних техно-

логій та вартості державних послуг, пов'язаних з 
усиновленням дитини;

— кошти за переобладнання транспортного 
засобу з використанням біоетанолу, біодизелю, 
стиснутого або скрапленого газу, інших видів бі-
опалива;

— сплату видатків на будівництво (придбання) 
доступного житла.

Бориспільське відділення Броварської ОДПІ 
ГУ ДФС у Київській області
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  ЯГОТИН

 ВІТАЄМО

З великою вдячністю за роботу, за професіоналізм та З великою вдячністю за роботу, за професіоналізм та 
наполегливість вітаю колектив комунального управління «ЖРЕУ» наполегливість вітаю колектив комунального управління «ЖРЕУ» 

з Днем працівників житлово-комунального господарства з Днем працівників житлово-комунального господарства 
та побутового обслуговування населення.та побутового обслуговування населення.

З великою вдячністю за роботу, за професіоналізм та З великою вдячністю за роботу, за професіоналізм та 
наполегливість вітаю колектив комунального управління «ЖРЕУ» наполегливість вітаю колектив комунального управління «ЖРЕУ» 

з Днем працівників житлово-комунального господарства з Днем працівників житлово-комунального господарства 
та побутового обслуговування населення.та побутового обслуговування населення.

Зі святом вас!Зі святом вас!

Завдяки вашій наполегливості, працьовитим рукам та мудрості, Завдяки вашій наполегливості, працьовитим рукам та мудрості, 
незважаючи на всі негаразди сьогодення, населення стабільно незважаючи на всі негаразди сьогодення, населення стабільно 

забезпечується водою та теплом, підтримується безперебійна робота забезпечується водою та теплом, підтримується безперебійна робота 
інженерних комунікацій. Від вашого професіоналізму і сумлінності інженерних комунікацій. Від вашого професіоналізму і сумлінності 

залежить загальний соціальний настрій суспільства.залежить загальний соціальний настрій суспільства.
Зичу вам міцного здоров’я, хорошого весняного настрою, наснаги, Зичу вам міцного здоров’я, хорошого весняного настрою, наснаги, 
злагоди, щастя і світлого майбутнього, ініціативи й діловитості злагоди, щастя і світлого майбутнього, ініціативи й діловитості 

у виконанні професійних завдань.у виконанні професійних завдань.

Директор КП «ЖРЕУ» І.М. ХворостянкаДиректор КП «ЖРЕУ» І.М. Хворостянка

У День працівників У День працівників 
житлово-комунального житлово-комунального 

господарства і побутового господарства і побутового 
обслуговування населення вітаємо із обслуговування населення вітаємо із 
професійним святом  Літвінову професійним святом  Літвінову 
Марину Миколаївну, Кравченко Марину Миколаївну, Кравченко 
Лесю Григорівну, Коваль Наталію Лесю Григорівну, Коваль Наталію 

Іванівну,  Дудку Олену Іванівну,  Дудку Олену 
Олександрівну!Олександрівну!

Від  вас багато в чому залежить Від  вас багато в чому залежить 
настрій людей, їхні усмішки і настрій людей, їхні усмішки і 

повсякденний комфорт, адже саме повсякденний комфорт, адже саме 
ви несете в наші  домівки затишок і ви несете в наші  домівки затишок і 

життєво необхідні зручності.життєво необхідні зручності.
Бажаємо вам здоров’я  і наснаги, Бажаємо вам здоров’я  і наснаги, 
добробуту і родинного затишку.добробуту і родинного затишку.

З повагою мешканці будинку З повагою мешканці будинку 
    на вул. Френкеля, 1    на вул. Френкеля, 1

Бажаємо вам міцного здоров’я, Бажаємо вам міцного здоров’я, 
взаєморозуміння та затишку в взаєморозуміння та затишку в 

родинах, добробуту та родинах, добробуту та 
благополуччя.благополуччя.

Хай доля дає вам багато Хай доля дає вам багато 
щасливих квітучих літ!щасливих квітучих літ!

З великою вдячністю за З великою вдячністю за 
професіоналізм та копітку щоденну професіоналізм та копітку щоденну 
працю сердечно вітаємо колектив працю сердечно вітаємо колектив 
КП ВКГ «Бориспільводоканал» КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

з Днем працівників житлово-з Днем працівників житлово-
комунального господарства!комунального господарства!

З великою вдячністю за З великою вдячністю за 
професіоналізм та копітку щоденну професіоналізм та копітку щоденну 
працю сердечно вітаємо колектив працю сердечно вітаємо колектив 
КП ВКГ «Бориспільводоканал» КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

з Днем працівників житлово-з Днем працівників житлово-
комунального господарства!комунального господарства!

Адміністрація та профспілковий комітет Адміністрація та профспілковий комітет 
КП ВКГ «Бориспільводоканал»КП ВКГ «Бориспільводоканал»

Олександр МАТВІЄНКО

— Олександре Миколайовичу, 
розкажіть про очолюване Вами 
підприємство.

— На сьогодні у ВУЖКГ працює 
102 особи. Цифра ця не постійна, 
адже одні влаштовуються на ро-
боту, інші звільняються. Хоча нині 
плинність кадрів невелика. Маємо 
три комплексні бригади, які пра-
цюють за територіальним принци-
пом: Центр-1, Центр-2, Спаська Ле-
вада. У кожній бригаді майстер, 3-4 
сантехніки, а також двірники та бу-
дівельники (теслі, маляри, штука-
тури, покрівельники, пічники з об-
слуговування димовентканалів). 
Цілодобово працює АДС, в яку вхо-
дять водії та сантехніки. За потре-
би на заявки виїжджають й елек-
трики. Виконуємо всі види сантех-
нічних робіт, ремонт під’їздів, при-
бирання прибудинкової території, 
ремонт покрівель та панельних 
швів. Правда, до двох останніх ви-
дів робіт залучаємо підрядників.

— Завдяки чому Вам та ко-
лективу вдалося досягти та-
ких успіхів?

— Я зміг доволі швидко увійти 
в курс справ, працюючи інжене-
ром. Не соромився питати порад у 
досвідчених робітників, виїжджав 
із ними на заявки. Тим більше, що 

базові будівельні знання в мене 
були. Крім того, я завдячую зла-
годженій роботі колективу, під-
тримці міського голови, заступ-
ників, виконавчої влади та депу-
татського корпусу. На сьогодні 
ВУЖКГ — повністю госпрозрахун-
кове підприємство, яке коштів із 
бюджету не отримує, тож дово-
диться рахувати та раціонально 
використовувати кожну копійку. 
Кошти в першу чергу спрямовува-
лися на ті проблеми, які потребу-
вали негайного реагування.

Я вважаю, що керівник мусить 
бути вимогливим, інакше колек-
тив не зможе виконувати постав-
лені перед ним завдання. Про-
те намагаюся поєднувати вимог-
ливість із демократизмом. Ад-
же кожна людина має якісь свої 
проблеми, тож я намагаюся ста-
витися до своїх працівників із 
розумінням.

— Як здійснюватиметься об-
слуговування багатоквартир-
них будинків після 1 липня 2017 
року?

— Згідно із Законом України 
«Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному бу-
динку» №417, до 1 липня мешканці 
багатоповерхівок повинні визначи-
тися, чи вони самі створюють ОСББ 
(до слова, система створення ОСББ 

нині значно спрощена), чи визна-
чаються з компанією-управителем. 
Якщо вони не зроблять ні того, ні 
другого, управителя їм призначить 
міська рада на основі проведеного 
конкурсу.

— Чи зареєстровані вже в Пе-
реяславі компанії-управителі?

— Наскільки я знаю, так. Мало 
того, є неофіційна інформація, що 
в Переяслав хочуть зайти управи-
телі і з інших міст.

— Що буде із ЖЕКами чи, як у 
нашому випадку, з ВУЖКГ?

— На сьогодні уряд проводить 
низку реформ, у тому числі й у га-
лузі житлово-комунального госпо-
дарства. З 1 липня комунальні ЖЕКи 
припинять своє існування. Майно 
цих організацій, як і нашої, перебу-
ває у власності територіальної гро-
мади міста, тут воно й залишиться. 
Не виключено, що якась компанія
-управитель з дозволу ради орен-
дуватиме в громади це майно. Про-
те жоден управитель не може бу-
ти правонаступником комунально-
го підприємства. Можливо, якийсь 
управитель у майбутньому запро-
сить мене з колективом у свою 
компанію. Але на сьогодні в роботі 
ВУЖКГ поки що змін немає ніяких, 
ми працюємо і виконуємо свої 
обов’язки, як і раніше. Хотілось би, 
щоб перехід до нових форм об-
слуговування житла пройшов без-
болісно, щоб ті напрацювання, до 
яких має відношення кілька поко-
лінь житловиків, а також які розпо-
чав я з колективом, знадобилися в 
майбутньому. Це стосується як дос-
віду роботи, так і конкретних справ. 
Наприклад, по місту залишило-
ся замінити всього близько десяти 
дверей на металеві з кодовими зам-
ками. Хотілось би встигнути заміни-
ти всі… Хочеться зберегти досвід-
чений, згуртований колектив.

— Скільки ОСББ вже зареє-
стровані в нашому місті?

— Одинадцять. Останнє об’єд-
нання було створене зовсім недав-
но — це ОСББ «Дружні», будинок 
№36 на вул. Сухомлинського, біля 
педуніверситету. До слова, саме з 
ним ми уклали договір на послуги 
аварійно-диспетчерської служби. 
Вартість таких послуг — близько 
2300 грн на місяць, що значно мен-
ше від тих сум, які платило б ОСББ 
за фактично виконані роботи, не 
має значення, нам чи комусь іншо-
му. Адже ми маємо право надавати 
й разові послуги, перелік цін на які 
затверджений виконкомом.

— Наша розмова відбува-
ється з нагоди Дня працівників 
житлово-комунального госпо-
дарства і побутового обслуго-
вування населення. Кого зі своїх 
колег Ви б хотіли відзначити?

— Найтепліших слів за свою ро-
боту заслужили двірники Оксана 
Татаровська, яка обслуговує бу-
динки №№4 та 6 на вул. Набереж-
ній, Галина Удала (Б. Хмельниць-
кого, 78, Миру, 4), водій Володи-
мир Вакуленко, слюсар-сантехнік 
Валентин Смірнов, покрівельник 
Микола Корж. 15 років працюють 
на нашому підприємстві головний 
бухгалтер Тетяна Сущук та бухгал-
тер абонентського відділу Тетяна 
Романенко. Майже 20 років пра-
цює бухгалтер абонентського від-
ділу Лідія Малишко, майже 30 — 
тракторист Анатолій Мисан. Та й 
інші працівники ВУЖКГ гідні щи-
рої подяки.

— Що б Ви побажали праців-
никам очолюваної Вами житло-
во-комунальної організації?

— Терпіння, невпинної роботи 
над поліпшенням якості послуг, здо-
ров’я, сімейного затишку, матеріаль-
ного достатку, віри в майбутнє.

«ПРАГНУ ЗБЕРЕГТИ 
ДОСВІДЧЕНИЙ 
КОЛЕКТИВ»

Начальник Переяслав-Хмельницького ВУЖКГ

Олександр Слюсар:

 Нині в нашій державі проводяться непопуляр-
ні, часом болісні реформи. Реформується і сфера 
житлово-комунального  господарства. КП «Пере-
яслав-Хмельницьке виробниче управління житло-
во-комунального господарства» зустрічає профе-
сійне свято з тривогою, але і з надією. Про це і не 
тільки наша розмова з начальником ВУЖКГ 
Олександром Слюсарем.

ОРДЕН 
ДЛЯ ГЕРОЯ

Валерій ГІРЧЕНКО

У Яготинському райвійськ-
коматі відбулося нагоро-
дження бойовим орденом 
«За мужність» III ступеня учас-
ника бойових дій у зоні АТО, 
голови ГО «Асоціація учасни-
ків АТО» яготинця Юрія П’я-
ти. Державну нагороду, згід-
но з Указом Президента Укра-
їни «Про відзначення держав-
ними нагородами України», 
вручив тимчасово виконую-
чий обов'язки військового ко-
місара, майор Олег Мізюра. 
Зазначимо, що орденом «За 
мужність» відзначають за 
особисту мужність і само-
відданість, виявлену у захи-
сті державного суверенітету 
та територіальної цілісності 
України, вірність військовій 
присязі.

Юрія П’яту мобілізували до 
лав Збройних сил України 14 
травня 2014 року. Він брав 
участь у проведенні АТО на 
Сході нашої держави. Служив 
у складі військової частини 
№ 2262, 11 батальйону «Ки-
ївська Русь» зі своїми земля-
ками-побратимами Віктором 
Павлушенком і Дмитром Вед-
мідьом. Брав участь у боях за 
Чернухіне, Нікішине, Шахту 
Бутівка, Зеніт. Разом з військо-
вослужбовцями Дмитром Мі-
найчевим, Русланом Базілем 
та Олександром Опімахом по-
вернулись до рідного Яготи-
на. До слова, вони також були 
присутні при врученні держав-
ної нагороди. Зараз пан Юрій є 
головою правління «Асоціації 
учасників АТО» на Яготинщині.

Приєдналась до вітань та 
вручила подяку міськради 
і мер Яготина Наталія Дзю-
ба. Крім того, вона від щирого 
серця подякувала мамі Юрія 
Олександровича, Вірі Григо-
рівні П'яті за чудового сина, 
вірного побратима та справж-
нього українця, який оборо-
няв Україну на Сході нашої Ві-
тчизни. Вітав Героя з високою 
нагородою і депутат Київської 
обласної ради, голова правлін-
ня ПАТ «Яготинський маслоза-
вод» Олександр Сіренко.
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Правоохоронці 
інформують

28 лютого зупинили по 
вул. Шевченка «Range Rover». 
Виявилося, що свідоцтво про 
реєстрацію має ознаки підроб-
ки, а за цим номерним знаком 
та номером свідоцтва зареє-
стровано старий Ford Sierra.

• • •
28 лютого на вул.К.Шлях па-

трульні зупинили «КамАЗ», що 
перевозив деревину без необ-
хідних документів на вантаж, а 
супровідна відомість видана на 
інше авто.

• • •
2 березня надійшов виклик, 

що невідомі здійснили крадіж-
ку металевих перил з недобу-
дови. Протягом кількох хвилин 
патрульні виявили двох чолові-
ків з перилами. Обидва — п’яні 
бориспільці 1990 р.н. Вони по-
відомили, що збирались здати 
перила на металобрухт.

• • •
4 березня виявили п’яну 

жінку 1973 р.н., яка почала чі-
плятись до патрульних і на за-
уваження не реагувала. Бу-
ло прийнято рішення доста-
вити її до Бориспільського ВП 
для оформлення адмінмате-
ріалу за ст.178 КУпАП (розпи-
вання пива, алкогольних, сла-
боалкогольних напоїв...). Але 
при спілкуванні жінка зізнала-
ся, що у минулому році скоїла 
вбивство, підпаливши будинок 
з особами ромської національ-
ності всередині. За фактом пра-
цюють слідчі.

• • •
5 березня помітили скутер 

«Фада», водій якого був п’яний. 
На вимогу про зупинку він не 
відреагував, не впорався з ке-
руванням та здійснив наїзд на 
перешкоду. Після цього чоло-
вік побіг, але поліцейські йо-
го наздогнали. На нього були 
оформлені адмінматеріали за 
ст.130, 124, 122-2 та 126 КУпАП.

• • •
10 березня на вул. Робочій 

патрульні звернули увагу на 
жінку, яка спробувала невдало 
втекти від поліції. У неї виявили 
три металеві пробки з метадо-
ном. На місце викликали СОГ. 

• • •
11 березня патрульні за-

ймалися відпрацюванням ви-
клику щодо угону авто BMW. 
Поліцейські виявили, що ін-
формація виявилась завідо-
мо неправдивою, а машина 
— двійником з підробленим  
свідоцтвом на реєстрацію. 
Авто доставили на штраф-
майданчик Бориспільського 
ВП для з’ясування обставин, 
працюють слідчі. На заявни-
цю оформлено адмінматеріал 
за ст.183 КУпАП (завідомо не-
правдивий виклик спеціаль-
них служб).

• • •
Вночі 13 березня було по-

мічено пожежу на вул. Камін-
ського. Горів гараж на подвір’ї. 
Патрульні викликали пожеж-
ну службу, відігнали припарко-
ване поряд авто і евакуювали 
мешканців будинку через мож-
ливість його займання. Пожежу 
ліквідовано силами пожежної 
бригади. Оскільки гараж був 
без електрики, є ймовірність 
підпалу. Викликано СОГ.

 КОРОТКО  ДОСВІД НА ФРОНТ

 ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Ірина КОСТЕНКО 

Серед команди бійців, яка 14 
березня 2017 року вирушала 
на передову, щоб влитися у ла-
ви батальйону «Київська Русь», 
мешканців Борисполя не було. 
Але цей батальйон поріднився 
з Борисполем від самого почат-
ку війни. У його лавах служили і 
служать дуже багато наших зем-
ляків. І бійці батальйону постій-
но відчувають опіку і підтримку 
Борисполя.

Хлопці заїхали до нашого міста 
дорогою на передову, щоб подя-
кувати за допомогу. А Бориспіль 
скористався нагодою, щоб ска-
зати спасибі і привітати наших 
захисників.

Зустріч планувалося провести 
біля приміщення мерії, щоб меш-
канці Борисполя могли побачити і 
приєднатися до вітань. Але дощо-
ва погода змусила усіх перебазу-
ватися до залу міської ради.

Гостей представила бориспіль-
ський волонтер Надія Литвинен-
ко, яку бійці 25 батальйону тепло 
називають мамою Надею. Приві-
тати бійців прийшли Бориспіль-
ський міський голова Анатолій 
Федорчук, секретар міської ради 
Ярослав Годунок, заступник місь-
кого голови Людмила Пасенко.

Вітальна промова Анатолія Фе-
дорчука була чи не найкоротшою 
із його промов:

— Повертайтеся живими і яко-
мога скоріше!

Від міської ради бійці отримали 
у подарунок прапори: прапор Бо-
рисполя та прапор України.

Голова асоціації воїнів АТО «Ки-
ївська Русь» Олександр Чекмаз 
(позивний «Йожик»), який очолює 
групу, скористався нагодою, щоб 
привітати бойового побратима. 
Він вручив прапорщику Юрію Ми-
колайовичу Семченку, який слу-
жив у 25 батальйоні, демобілізу-
вався і нині проживає у Бориспо-
лі, нагрудний знак «25 батальйон 
«Київська Русь».

У батальйоні існує традиція бо-
йових побратимів нагороджува-
ти батальйонною бойовою від-
знакою. Але Юрій Семченко не 
встиг отримати цю відзнаку під 
час служби.

Бійців, які відправляються на 
фронт, привітали і школярі Бо-
рисполя. Учні загальноосвітньої 
школи №7 вручили бійцям паку-
нок із маскувальною сіткою та ли-
стами і малюнками дітей. А вихо-
ванці спеціалізованої школи №5, 
окрім листів і малюнків, підготу-
вали браслети та лялечки-обере-
ги. Серед малюнків була і робота 
Анастасії Камінської, дочки льот-
чика Сергія Камінського, який за-
гинув на початку війни.

Музичне вітання хлопцям підго-
тував народний хор «Червона ка-
лина», де Надія Литвиненко є од-
ним із солістів.

Кілька слів про себе і свою ко-
манду розповів представникам ЗМІ 
командир загону Олександр Чек-
маз. Він уже відслужив у 25 баталь-
йоні командиром протитанкового 
взводу. Пройшов із побратимами 
Вуглегірськ, Дебальцеве, Попасну. 
Рік відпочивав після демобілізації.

ПОВЕРТАЙТЕСЯ 
З ПЕРЕМОГОЮ!

 Бориспіль провод-
жав на фронт попов-
нення для 25 батальйо-
ну «Київська Русь»

ПРО ЯГОТИНЦІВ 
ТЕПЕР ЗНАТИМУТЬ 
У ФРАНЦІЇ

Валерій ГІРЧЕНКО

До волонтерського центру, 
що базується в Яготині на ву-
лиці Каштанова Алея, неочі-
кувано в супроводі колег із 
каналу СТБ приїхали інозем-
ні гості: дві французькі сту-
дентки, майбутні журналіст-
ки. Вони приїхали до нас, 
аби розповісти у Франції про 
Україну. Три десятки майбут-
ніх журналістів, студентів 
Сорбонського університе-
ту, прилетіли на практику до 
Києво-Могилянської акаде-
мії. Для них усе тут удивови-
жу: і життя української пери-
ферії, і робота волонтерів.

На Яготинщині французи ви-
явили бажання поспостерігати 
за тим, як у селі Сотниківка про-
ходить збирання благодійної до-
помоги для бійців Української 
армії, які воюють на Донбасі. Їх 
також супроводжувала відома 
київська волонтерка і журналіст-
ка Олена Єлінова та перекладач. 
У Сотниківці було зібрано близь-
ко десяти тонн картоплі, консер-
вації, овочів, а також теплі речі. 
Для того, щоб все це перевезти 
до волонтерського центру, зна-
добилось аж чотири транспорт-
ні одиниці — автомобілі Олек-
сандра Сколоти, Ігоря Чорнобая, 
Сергія Корнієнка та вантажівка 
Яготинського маслозаводу. Все 
зібране відразу було розфасова-
но, запаковано і кількома волон-
терськими екіпажами відправле-
но на фронт.

Один  із учасників цього рей-
су Роман Ситіков, який за день до 
цього повернувся з передової, де 
протистояв сепаратистам у скла-
ді військового підрозділу «Пра-
вого сектору», розповів  гостям 
із Франції про бойову і волонтер-
ську місію своїх побратимів.

Відомий яготинський волон-
тер, депутат Київської обласної 
ради Армен Шахар’янц та його 
друзі щиро дякували жителям 
Сотниківки та мешканцям вулиці 
Перемоги за щедру і добросер-
дечну допомогу захисникам на-
шої Вітчизни. А ось думка про по-
їздку на Яготинщину  майбутньої  
французької журналістки Ната-
лі Рібейро: «Ми багато чули про 
події, які відбуваються в Україні. 
І ось, нарешті, нам випала нагода 
побувати у вашій країні. На влас-
ні очі побачили роботу україн-
ських волонтерів, почули багато 
розповідей про війну на Донбасі. 
Українці — це мужня, героїчна та 
інтелектуальна нація! Думаю, що 
ви здолаєте всі негаразди і біди. 
В Україну повинні прийти мир і 
стабільність, ваша країна заслу-
говує бути рівноправним членом 
європейського співтовариства.»

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

Мар'яна СОНЯЧНА

Хоча процес може розтягну-
тися на роки, але має закінчити-
ся логічним вироком — зупини-
ти агресію Росії проти України. 

Днями у Міжнародному су-
ді ООН у Гаазі нарешті відбулися 
перші слухання за позовом Укра-
їни до Росії про порушення кон-
венцій ООН про протидію фінан-
суванню тероризму та про лік-
відацію всіх форм расової дис-
кримінації. Коментуючи реалії та 
перспективи цієї справи, україн-
ські політики та правознавці за-
уважують, що процедура розгля-
ду надзвичайно складна, тому мо-
же тривати не один рік, але все 
ж має закінчитися логічним ви-
роком — зупинити агресію Росії 
проти України.

Нагадаємо, у своєму позові 
МЗС України доводить, що Росій-
ська Федерація порушує дві між-
народні Конвенції. Перша — про 
боротьбу з фінансуванням теро-
ризму. Україна вважає, що це від-
бувається шляхом надання зброї 
та інших видів допомоги незакон-
ним збройним формуванням, се-
ред яких називає «ДНР» та «ЛНР», 

які вчинили низку актів терориз-
му на території України. Друга 
Конвенція — про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації. Тоб-
то, йдеться про те, що Росія при-
четна до дискримінації неросій-
ських громад, які проживають на 
окупованій території Криму, зо-
крема, спільнот етнічних україн-
ців і кримських татар.

Російське зовнішньополітич-
не відомство всіляко заперечува-
ло висунуті Україною звинувачен-
ня. Також у МНС Росії заявили, що 
Російська Федерація щиро намага-
лася розібратися в суті претензій 
української сторони, сумлінно пе-
ревіряючи її заяви, однак зіткнула-
ся зі стійким небажанням україн-
ських відомств вести предметний 
діалог. При цьому також варто на-
голосити, що керівництво Росії ще 
з самого початку заперечує всі зви-
нувачення у причетності до кон-
флікту на Cході, що їх висуває Украї-
на, а також називає законною анек-
сію Криму. Щоб більше переконати 
суддів у тому, що Росія лукавить, в 
тому числі зауважуючи, що жодних 
конкретних порушень Україна рані-
ше не озвучувала, українське МНС 
передало весь пакет листування, 
яке Україна веде з російським ди-

пломатичним відомством від по-
чатку агресії в 2014 році, чим фак-
тажно підкріпить, що Москва таки 
порушує міжнародні конвенції. 

Наш колега — журналіст кана-
лу «ICTV» Тарас Корніюк, саме пе-
ребуваючи на слуханнях у Нідер-
ландах, звідти на своїй сторінці у 
ФБ написав так: «Кремль обрав по-
зицію ігнору щодо позову України. 
Сюди не приїхав жоден журналіст 
федерального каналу. Для вну-
трішнього споживача вже давно 
розставлені акценти російською 
пропагандою: МН17 збили укро-
пи, зброя знайдена ополченця-
ми в шахтах або віджата, Крим — 
наш законно тощо. Суду в Гаазі для 
Кремля немає, як свого часу не бу-
ло в Криму його армії, як на Донба-
сі немає кадрових бурятів і т.д. Так-
тика російської делегації в Гаазі — 
відповідати на наші факти відвер-
тою брехнею та перекручуванням 
подій. Власне нічого нового.»

Справу по суті, вивчивши всі ар-
гументи від обох сторін конфлікту, 
розглядатимуть уже найближчим 
часом, і згодом судді мають вине-
сти рішення, чи задовольнити по-
зов України, ухваливши при цьо-
му і тимчасові заходи проти Мо-
скви (або їх відсутність).

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН

СОЦІУМ
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Лариса ГРОМАДСЬКА

— Ярославе Миколайови-
чу, ми з Вами їли борщ на Ща-
сливському майдані, допомага-
ли відстоювати свої права па-
йовикам КСП «Бориспільське», 
були учасниками Майданів… 
Ярослав Годунок — організатор 
боротьби з тітушками під час 
Революції Гідності у Борисполі, 
в авангарді мешканців міста, 
які виступали проти ходи цер-
кви Московського патріархату 
центром нашого міста. Очо-
лював акції бориспільців проти 
минулої і теперішньої влади. А 
сьогодні, неочікувано для бага-
тьох — сам при владі. Зізнайте-
ся — купили?

— Мене купив народ. Скільки 
можна бігати і кричати? Я побачив, 
що мене влада не чує! Тому для то-
го, аби щось змінити, треба стати 
владою. І чому зразу «купили»? Ду-
маю, багато хто знає, що міський 
голова не у захваті від того, що де-
путати мене запропонували на 
посаду секретаря міськради.  До-
дам, що я не збираюся до міської 
ради приводити когось з родичів 
чи кумів…

В усіх ототожнення посади се-
кретаря з чиновником. Я прийшов 

для того, аби розбити стереотип 
цієї посади вщент. Я хочу, щоб лю-
ди сприймали мене так, як і рані-
ше. Сидіти у кабінеті я буду не біль-
ше як півдня. Цей час я присвя-
чу роботі з депутатами, прийому 
відвідувачів. А решту півдня я буду 
спілкуватися з бориспільцями.

Свій перший робочий день я 
почав з виїзду на об’їзну дорогу, 
яку ми повинні побудувати біля 

залізничного вокзалу. Другий мій 
візит був до дитсадка на свято вес-
ни. Тож щодня я буду відвідувати 
комунальні чи державні установи, 
аби бачити нагальні проблеми, які 
хвилюють людей, що першочерго-
во треба вирішити.

— Чи зможете тепер бути 
в авангарді? Адже тепер Ви на 
державній службі. І як очолю-
вати людей проти влади, коли 
сам є частиною влади?

— Буду робити все, що потріб-
но, втілювати здорові ідеї на цій 
посаді. Тепер, звичайно, уже кри-
чати не буду, а виборювати, аргу-
ментовано доводити волю бори-
спільців на нарадах. От на першо-
му засіданні виконавчого комітету 
замість того, щоб сваритися (бо я 
проти подорожчання проїзду по 
місту), ми вже з міським головою 
дійшли згоди винести дві пропо-
зиції: 4 і 4,50 грн за проїзд у місь-
кому транспорті, але з певними 
умовами для пільгових категорій, 
дітей тощо.

Звичайно, я чую і читаю у соці-
альних мережах більше негативу, 
аніж позитиву стосовно того, що 
«продався»… 

Та я як їздив у зону АТО, так і буду 
їздити. Я буду секретарем не місь-
кого голови, а секретарем місь-
кої ради і громади. Я хочу, щоб лю-

ди зрозуміли, що секретар — це та 
людина, яка повинна, як і мер, спіл-
куватися з людьми, наводити лад 
у місті, а не лише сидіти в кабіне-
ті. А ще — підтримувати людей на 
Майдані, у суді, у земельних ресур-
сах, в архітектурі… Тобто скрізь, де 
я зможу вийти і допомогти людям, 
я буду це робити. Мене на посаду 
секретаря обрали за ініціативою 
депутатів, які вирішили, що треба 
щось змінювати у місті.

— Ваші перші радикальні дії 
на посаді секретаря Бориспіль-
ської міської ради?

— Я вже говорив про зміну сте-
реотипу цієї чиновницької поса-
ди. Друге — я з усіма вами сто-
яв на Майдані, тому хочу змінити 
щось на краще. І почну ці зміни із-
середини влади. Я повторюю: ди-
віться на мої дії і вчинки. Звичай-
но, є люди, які критикують за все, 
що б ти не зробив. Та, думаю, що 
кожна розумна людина судитиме 
мене, як і інших, за роботою.

— Ми звикли бачити Яросла-
ва Годунка у спортивній курт-
ці, у зручному одязі. А тепер — 
краватка. Не тисне?

— Тисне. Хоча я колись і пра-
цював у Верховній Раді. Дехто на-
магається мені вчинити провока-
ції… Якщо є якісь підслушки — 
хай слухають із задоволенням. Ха-
барів брати не буду.

— Для більшості людей, а це 
різна вікова категорія: від під-
літків до людей літнього віку — 
ти був просто «Ярослав», те-
пер — «Ярослав Миколайович».

— Я не ображатимуся, коли до 
мене звертатимуться на «ти» і про-
сто на ім’я без по  батькові. Головне, 
якщо критика — то конструктив-

на, якщо пропозиції — то розумні. 
Думаю, мене і сьогодні нескладно 
знайти, я так само щиро йду на кон-
такт з мешканцями міста.

— У відомого українського 
письменника Мирослава Дочин-
ця я прочитала цитату Рожде-
ственського: «Не дай мені, Бо-
же, вляпатися у владу». Ти не 
боїшся «вляпатися» у владу, за-
плямувати свою репутацію?

— Я думаю, що саме на це роз-
раховують мої недруги, щоб 
я прийшов сюди і «вляпався». 
Хтось, може, думає, що я прийду 
сюди і стану падлюкою, як бага-
то хто при владі. Я скажу більше. 
Коли я мамі зателефонував, то во-
на сказала, що не радіє моїй но-
вій посаді, бо це велика відпові-
дальність. І мама мені сказала, що 
я повинен робити так, щоб мене 
люди шанували.

Я, представник опозиції, пішов 
на державну службу, щоб щось 
зробити позитивне. Особливо че-
кає змін молодь, нове покоління. 
Адже саме за зміни на краще за-
гинули на Майдані Герої Небес-
ної Сотні, саме за зміни гинуть на-
ші побратими у зоні АТО. Тому я ві-
рю у зміни на краще і в Борисполі, 
і в Україні.

Ярослав Годунок: 
«Я БУДУ СЕКРЕТАРЕМ 
ГРОМАДИ»

 Обрання Ярослава Годунка на посаду секретаря 
Бориспільської міської ради викликало жваве об-
говорення. Чому одні вірять молодому чиновнику, 
а інші — навпаки? Ми вирішили поставити йому 
провокативні запитання від виборців.

 ПРИЗНАЧЕННЯ

 ДОСЯГНЕННЯ

Біля кабінету новообраного секретаря Бориспільської місь-
кої ради Ярослава Годунка літній чоловік, який чекав своєї 
черги, щоб поспілкуватися з новообраним чиновником, 
подивився на двері і сказав: «Ім’я написане його, а робота 
не його». Люди звикли, що Ярослав завжди відкритий у 
спілкуванні, легко його знайти чи зателефонувати йому.

Валерій ГІРЧЕНКО

Три роки поспіль Володимир 
Білаш, голова «Спілки пасічни-
ків Яготинщини», бере участь у 
Всеукраїнському конкурсі «Пит-

ні меди» і щоразу привозить 
відзнаки. Цьогоріч до портфо-
ліо яготинського пасічника і 
медовара, окрім чотирьох ме-
далей («срібло» і «бронза»), до-
далося «золото» за оформлен-

ня продукції. Про перше місце 
у цій номінації пан Володимир 
мріяв давно. Адже відомо, що 
привабливий дизайн етикетки 
— один із елементів маркетин-
гу. І ось старання майстра вина-
городилися! Хоча смачної й по-
живної продукції ще не зустрі-
неш у магазинах (вона поки що 
є розрахунковою валютою її ви-
робника), він вірить, що омрія-
ний час не за горами. Над ство-
ренням етикетки за ідеєю Воло-
димира Білаша, який, до слова, 
очолює комунальне підприєм-
ство «Міськсвітло», працювали 
друзі, коригував син.

— Участь у таких конкурсах, пе-
редусім, потрібна мені самому, 
— розповідає медовар. — Затра-
ти нічого не варті у порівнянні з 
драйвом, який мене охоплює під 
час визначення переможців. Осо-
бливо, якщо часто звучить слово 
«яготинський». У цьому році (як і 

в минулому) зі мною був молодий 
пасічник Володимир Литвиненко, 
тож це слово з вуст голови журі 
звучало частіше. Мій молодий ко-
лега взяв друге місце за меди, ва-
рені з додаванням лимону.

Зазначимо, що Володимир Бі-
лаш і Володимир Литвиненко по-
трапили на змагання поза конкур-
сом (відбірних кущових не прово-
дили), оскільки були переможця-
ми кількох номінацій у 2016 році. 
Серед 52-х учасників з усіх регіо-
нів України яготинська продукція 
змагалася серед 119 зразків. 

— У питанні бджільництва у нас, 
пасічників, таємниць один від од-
ного жодних, — продовжує Во-
лодимир Білаш. А ось щодо виго-
товлення питних медів, то якусь 
дещицю знань, досвіду прибері-
гаємо. Виготовляти цілющі медо-
ві напої вміли ще наші далекі пра-
щури, нині забуті дідівські рецеп-
ти знову набувають популярності. 
Медові напої, зазвичай, роблять 

невеликими партіями, вони дово-
лі недешеві. Пов’язано це як з до-
роговизною самого натурально-
го меду, так із тим, що процес ви-
готовлення займає тривалий час, 
адже продукт має спочатку «пере-
бродити». Чим довше він бродить, 
тим стає смачнішим.

За словами пана Володимира, 
лауреати першої та другої премії 
конкурсу «Питні меди» запрошу-
ються на з’їзд Апімондії, що про-
ходитиме цього року в Туреччині. 
Апімондія — це міжнародна феде-
рація бджільницьких об'єднань, 
до якої входять вчені, підприєм-
ці, громадські діячі, які займають-
ся «солодкою» справою. Вже по-
над сто років конгреси бджоля-
рів проводяться у різних містах 
світу. Тож учасники Апімондії ма-
ють перспективу познайомитися з 
продукцією яготинських медова-
рів, якщо ті матимуть можливість 
і виявлять бажання представляти 
її світовому загалу.

«СОЛОДКІ» ПЕРЕМОГИ ЯГОТИНСЬКОГО МЕДОВАРА
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Сергій КРУЧИНІН, фото автора 

Автори працювали над новим 
романом чотири роки. Один їх-
ній дід воював у Червоній армії, 
а інший був ворогом народу. Во-
ни вирішили у цьому розібрати-
ся, а «найкращий спосіб розібра-
тися — написати книжку». Дмитро 
Віталійович та Віталій Віталійович 
стверджують, що такий історич-
ний феномен властивий багатьом 
українським родинам, і заклика-
ють кожного в своїй хаті шукати іс-
торичної правди — тоді нам ніхто 
не буде страшний.

Забудь-річка — це образ річки, 
яка протікає між світом живих та 
мертвих. Коли душа людини пере-
ходить з одного світу в інший, вона 
пролітає над річкою і все забуває.

Капранови жваво й цікаво роз-
повідали про роботу з історични-
ми і мемуарними джерелами і про 
важливість точних побутових де-
талей у історичному романі. 

Сюжет — це поєднання воєнних 
пригод і кохання, що має однако-
во зацікавити чоловіків та жінок.

Автори — гарні маркетологи і 
чітко уявляють, що і для кого пи-
шуть. Так само вони привезли свій 
роман «Кобзар 2000», що витримав 
уже шість перевидань. Книга існує 
у двох версіях — чоловічій «хард» 
і жіночій «софт». Це — містичний 
зріз сучасної України, де справам 
відьом, вовкулак та русалок не за-
важає існування мобілок і машин.

Якщо з романами все ясно — їх 
просто читають на дозвіллі, то дві 
інші книги претендують на те, щоб 
стати настільними в українському 
домі.

«Мальована історія 
незалежності України»

Ваша дитина погано орієнтуєть-
ся в історії? Нічого дивного — са-
мі почитайте шкільні підручники. 

«Підійшов до нас якось син, 
який готувався до ЗНО з історії, і 
спитав: «Як усе це запам’ятати?» І 
ми не знайшли відповіді. Бо що та-
ке українська історія? Список кня-
зів, потім список гетьманів, потім 

список письменників, а між ними 
чорні діри у сотні років, а між ни-
ми білі плями на цілі регіони». Не-
велика книга енциклопедичного 
формату побудована спеціально 

для покоління, яке сприймає візу-
альну інформацію і не любить ба-
гато читати. Кожен розворот при-
свячено певному історичному пе-
ріоду чи явищу. На ньому вміщено 

портрет історичного героя, який 
персоналізує епоху і яскраво врі-
зається в пам’ять як символ до-
би, стислий текст, невеликий іс-
торичний комікс та карту з конту-

ром сучасних кордонів — одна-
кового масштабу і в одному місці, 
що дозволяє легко порівнювати 
і аналізувати історичні зміни. Ав-
тори розповідають читачеві істо-
рію державних формацій, що бу-
ли предками сучасної незалежної 
України. Умова — українська ад-
міністрація та столиця на терито-
рії сучасної України. «Це книжка 
для дорослих, щоб вони читали її 
дітям і для дітей, щоб вони могли 
проконсультувати дорослих».

Однотипна з «Мальованою іс-
торією» книжка «Веселих свят! 
Український рік» теж сподобаєть-
ся не лише дітям, а й усім дорос-
лим. Історія свят, традиції святку-
вання, святкові страви, ігри, піс-
ні з нотами та традиційні рукоді-
лля — є все! Ви навчитеся робити 
плетений батіг, купальський ві-
нок, ляльку-мотанку, гудок з де-
рева, витинанку, колядницьку 
торбу, різдвяного павука та без-
ліч інших гаджетів наших пред-
ків. «Ми говоримо своєю мовою, 
віримо у свою правду, святкуємо 
свої свята — саме тому українці 
залишаються самобутніми й уні-
кальними на тлі все більш «глоба-
лізованих» націй. Тож святкуймо 
по-українськи, бо ми того варті!» 
— закликають брати.

На зустріч з письменниками в 
інформаційному залі бібліотеки зі-
бралося більше шістдесяти людей. 
Це свідчить про зацікавленість бо-
риспільців сучасною книгою. Ті, 
хто прийшов на презентацію, ма-
ли можливість придбати всі п’ять 
книг за видавничою ціною і отри-
мати автограф та фото з авторами. 
Для власне бібліотек міста комп-
лект презентованих видань при-
дбав Валерій Мартишко.

Письменники поїхали, а книгу 
встигли купити не всі бажаючі. То-
му, на прохання бориспільців, на-
ступного тижня брати Капрано-
ви прислали ще невелику партію, 
що важливо для Борисполя в умо-
вах відсутності в 60-тисячному мі-
сті книжкового магазину. Звертай-
теся до центральної бібліотеки 
— вул.Європейська,6, тел.: (4595) 
6-10-24 (дитячі книги коштують по 
50 грн, романи — по 100).

ЗАБУДЬ-РІЧКА ТА 
ЗРОЗУМІЛА ІСТОРІЯ 
УКРАЇНИ

 Другого березня до Бориспільської центральної бібліотеки завітали пись-
менники та видавці брати Дмитро та Віталій Капранови з презентацією свого 
нового історичного роману «Забудь-річка».

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 ЗУСТРІЧ

Сергій КРУЧИНІН, 
фото Олександра ПОГРЕБНЯКА

У рамках Шевченківських 
днів у Борисполі у сесійній за-
лі Бориспільської міської ради 
пройшла зустріч з письменни-
ком, журналістом і видавцем 
Мирославом Івановичем До-
чинцем, який приїхав до нас на 
запрошення Анатолія Соловйо-
вича Федорчука.

Себе письменник характери-
зує як спостерігача, того, хто спо-
стерігає світ, у тому числі й світ 
людей. Про свою творчість Дочи-
нець каже: «Кожного разу, почи-
наючи книгу, до кінця я навіть не 
знаю, чим вона закінчиться. Я жи-
ву серед своїх героїв, вони ведуть 
мене за собою та щоразу чогось 
вчать. Тобто кожен роман — це 

конспект певного духовного під-
несення».

«Бог не знайшов іншого інстру-
менту, як дати нам свої знання че-
рез слово». Шевченка він називає 
не стільки поетом, скільки провід-
ником Слова.

«Кожен має займатися своєю 
справою», — стверджує літера-
тор. Письменник — писати і боро-
тися Словом. У його книгах бага-
то діалогів, вони легко читаються 
і сповнені містицизму, який сьо-
годні вкрай затребуваний україн-
цями. Кожен його герой йде сво-
їм шляхом зі своєю філософією, 
тут немає хороших і поганих. Ча-
сом все це «упаковано» у захопли-
ві детективні сюжети, як у новому 
романі «Мафтей»: дія відбуваєть-
ся у 1852 році у містечку Мукаче-
ві, де упродовж року зникло вось-
меро дівчат, і місцева жандарме-

рія та столичні детективи не мо-
жуть знайти жодних слідів. Тоді 
громада звертається по допомо-
гу до відомого знатника Мафтея 
Просвирника.

Про вже добре відомий читачам 
«Вічник» автор говорить, що це 
більше, ніж література. Це — спо-
відь великої душі, документ мудро-
го серця. Це не просто опис винят-
кової долі незвичної людини. Це — 
подарунок долі для того, хто запи-
тує себе: «Хто я, звідки я, для чого 
я? І куди йду?» Це письмо допомо-
же віднайти себе й укріпити у вели-
кому Переході з нічого у щось.

Істина, як відомо, не в рядках, а 
між ними. Читай і не запитуй — бо 
все, що належиться на щодень, тут 
є. Читай і не суди — бо сповіді ду-
ші не судять.

І бориспільці читають — 9 бе-
резня зібрався повний зал, гості 

ставили питання, дуже цікавили-
ся особистістю автора, його садом 
і господарством.

Мирослав Іванович привіз із со-
бою більше двадцяти різних ви-
дань своїх книг за видавничою ці-
ною — розкупили абсолютно все.

Протягом тижня у нашо-
му місті пройшли дві зустрічі з 

письменниками всеукраїнського 
масштабу — братами Капрано-
вими та Мирославом Дочинцем. 
В обох випадках вільних місць не 
було, а привезені книги були пов-
ністю розпродані. Бориспільці 
читають і мають потребу в су-
часній українській книзі та спіл-
куванні з цікавими людьми, які ці 
книги пишуть.

«ТЕ, ЩО ТИ ШУКАЄШ, 
ЗНАХОДИТЬ ТЕБЕ»

ЛІТХВИЛИНКА
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ПОТУЖНИЙ ПОМІЧНИК 
У КИШЕНІ

 Що найбільше б зди-
вувало людину з мину-
лого століття у наш час? 
Мабуть те, що у кожного 
в кишені лежить прилад, 
що відкриває доступ до 
знань всього людства, 
а його використовують, 
аби фоткати їжу та лай-
кати зображення.

Сергій КРУЧИНІН

Правдивий анекдот нагадує 
нам, що сучасний смартфон — не 
лише статусна річ (для багатьох), 
а й корисний прилад, що здатен 
зробити наше життя десь прості-
шим, а десь — цікавішим. Смарт-
фон легко може бути вірним по-
мічником людини, яка хоче вчити-
ся і пізнавати нове. А може зали-
шитися просто дорогою іграшкою. 
Сьогодні мова піде про кілька ко-
рисних мобільних додатків для 
смартфонів і планшетів з опера-
ційною системою Android. Деякі 
мають версії і для iPhone.

Як встановити 
додаток?

На всіх Android-приладах є «за-
водський» додаток Google Play 
Market. Правда, тепер деякі китай-
ські виробники відмовляються від 
прив’язки до Гугл на користь влас-
них аналогів, чим створюють влас-
никам багато незручностей.

Play Market — офіційний «ма-
газин», звідки можна встанови-
ти тисячі програм: безкоштов-
них і платних. Отже, відкриваєте 
Play Market і зверху у пошуково-
му рядку пишете, що шукаєте, за-
ходите на сторінку обраного до-
датка і натискаєте «встановити», 
прийнявши при цьому необхідні 
«дозволи». Робити це краще з на-
явною мережею wi-fi , щоб не ви-
користовувати дорогий мобіль-
ний інтернет. Якщо на сторінці 
додатку написано «можуть зніма-
тися кошти», то не треба боятися, 
так просто вони не знімуться — 
для цього необхідно попередньо 
дозволити використання своєї 
банківської карти для покупок в 
Інтернеті та підключити її до Play 
Market у налаштуваннях При-
ват24, або вказати необхідні дані 
банківської картки прямо в Play 
Market. Жодного відношення до 
грошей на рахунку мобільного 
оператора оплата в Play Market 
не має.

Всі додатки, про які йтиметься,  
безкоштовні — принаймні, у своїй 
базовій версії.

Карти — MAPS.ME та 
Google Maps

Потужна детальна карта у кише-
ні ніколи не завадить — знайти ву-
лицю, адресу, кафе чи магазин.

Сучасні додатки — це потужні ін-
тегровані платформи, що не про-
сто допоможуть знайти певний, на-
приклад, ресторан чи крамницю, а 
й переглянути фото, панорами, по-
читати відгуки людей. Схеми буді-
вель допоможуть орієнтуватися в 
аеропортах та великих торгівель-
них центрах. Карти поєднано з на-
вігацією для автомобільних, вело-
сипедних та пішохідних маршрутів.

Ще рік тому головною перева-
гою MAPS.ME над Google Maps бу-
ла автономність від Інтернету. Те-
пер і в Гугл-картах є оффлайн ре-
жим. Для цього попередньо не-
обхідно виділити і завантажити 
потрібну частину карти (пункт «за-
вантажені області» у меню).

Facebook lite
«Легка» офіційна версія Facebook. 

Facebook стрімко набуває популяр-
ності у бориспільців — там і нови-
ни, і плітки, гострі коментарі, прико-
ли і фото друзів. «Лайт» займає в те-
лефоні в десятки разів менше місця, 
ніж «великий» Facebook. Додаток 
було розроблено для регіонів з по-
ганим Інтернетом. Він швидко ван-
тажиться і економить інтернет-тра-
фік, читай, гроші. Тут так само мож-
на писати повідомлення, ділитися 
новинами і фото.

Варто пам’ятати, що Фейсбук та 
Вконтакті мають мобільні версії 
сайтів. Це означає, що взагалі не 
обов’язково встановлювати спе-
ціальну програму, а можна просто 
через інтернет-браузер телефона 
заходити на сайт, як з комп’ютера.

Snapseed — для 
роботи з фото

Програму розробили фахівці і во-
на вийшла настільки вдалою, що 
Гугл одразу її купив. У «снепсід» є ав-
томатична корекція зображення і 
фільтри, рамки і «обличчя», але го-
ловна перевага — у можливості на-
лаштувати фото вручну. Світлину 
можна не лише обрізати, поверта-
ти чи робити більш контрастною, а 
й тонко налаштовувати експозицію, 
використовувати кольорові філь-
три для ч/б, коригувати перспек-
тивні викривлення, налаштовувати 
баланс білого і працювати з виділе-
ною областю зображення. Ще дода-
вати написи модними шрифтами.

Незамінна програма для фотоа-
матора і професіонала.

SoundHound — 
музичний пошук

Бувало, їдеш у попутці з Києва, 
а по радіо грає пісня — і дуже хо-

четься дізнатися, як вона назива-
ється чи хто її виконує. Не було то-
ді «саунд-хаунд»! Тепер натискаєш 
помаранчеву кнопку, і за кілька се-
кунд програма видає не лише наз-
ву композиції і виконавця, а й про-
понує знайти слова чи кліп. Про-
грама велика — тут є плейлисти, 
хітпаради, біографічна інформа-
ція про музикантів і т.д. Та голов-
не — вона, дійсно, знаходить на 
слух навіть рідкісні речі. Працює з 
інтернет-з’єднанням.

Goggles
Щось на зразок SoundHound, 

але для ідентифікації картинок і 
предметів. Треба навести камеру 
на об’єкт. Найкраще «гоглс» шукає 
картини, визначні об’єкти, штрих- 
та QR-коди, книги та упаковки то-
варів. Ідея цікава, але поки пра-
цює через раз.

Google Фото
Ця програма допоможе зберег-

ти необмежену кількість фото і ві-
део онлайн. Повертаєшся додо-
му, де є wi-fi , і включаєш програ-
му — вона завантажить нові фото 
на особистий віртуальний гугл-

диск. Тепер ними можна легко ді-
литися з іншими та мати доступ з 
будь-якого приладу, увійшовши у 
свій обліковий запис Гугл. Переко-
навшись, що матеріали завантаже-
но, їх можна видалити з пам’яті те-
лефона, звільнивши місце для но-
вих шедеврів.

Обліковий запис Гугл — це ва-
ша пошта @gmail.com. Реєстрація 
відкриває доступ до всіх сервісів 
Гугл, серед яких популярний віде-
осервіс YouTube та соціальна ме-
режа Google+.

Google Disc 
та Google Docs

Google Disc — це місце для збе-
рігання файлів онлайн. Дозволяє 
мати до них доступ з усіх приладів 
і комп’ютерів через свій обліко-
вий запис Гугл. Наприклад, на ро-
боті закинув таблицю чи файл на 
Диск і можна проглянути прямо з 
телефона чи продовжити працю-
вати вдома.

Google Документи — якраз до-
даток для роботи з файлами. Мож-
на створювати і редагувати доку-
менти, файли Microsoft Word. Всі 
вони автоматично зберігаються 

онлайн і завдяки цьому можна за-
бути про флешки, які весь час десь 
губляться і заражаються вірусами.

Google Перекладач
Вміє не лише перекладати вве-

дений текст 103 мовами, а й пе-
рекладати текст прямо з каме-
ри і перекладати з голосу у ре-
жимі розмови. Працює з наявним 
інтернет-з’єднанням, але «мовні 
пакети» можна завантажити на те-
лефон і тоді працювати офлайн.

SHAREit
Пам’ятаєте, як ще недавно пере-

давали улюблену пісню другу че-
рез інфрачервоний порт, підніс-
ши два телефони близько один 
до одного? Потім для цього ви-
користовувався Bluetooth. Так от, 
«Шеер-іт» так само готовий пере-
дати будь-які файли з телефона на 
телефон чи комп’ютер. Для цьо-
го необхідно, щоб програма була 
встановлена на обох пристроях. 
Для передачі файла додаток вико-
ристовує антену wi-fi , завдяки чо-
му навіть великий кінофільм пере-
дається за лічені секунди, в сто ра-
зів швидше, ніж через «блютус».

МОБІЛІЗУЙСЯ!
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Колектив і адміністрація ПП «Елегант-Бориспіль»Колектив і адміністрація ПП «Елегант-Бориспіль»
щиро вітає МПП Гостинний двір «Галант» з нагоди 25-ї річниці!щиро вітає МПП Гостинний двір «Галант» з нагоди 25-ї річниці!

Колектив і адміністрація ПП «Елегант-Бориспіль»Колектив і адміністрація ПП «Елегант-Бориспіль»
щиро вітає МПП Гостинний двір «Галант» з нагоди 25-ї річниці!щиро вітає МПП Гостинний двір «Галант» з нагоди 25-ї річниці!

Дозвольте з ювілеєм привітатиДозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душіІ побажати від душі
Багато щастя і добра багато.Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті,Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.І словом добрим Вас завжди вітають.
Натхнення Вам та професійних досягнень.Натхнення Вам та професійних досягнень.
Нехай минають завжди всі турботи,Нехай минають завжди всі турботи,

І хай приносить радість кожний день!І хай приносить радість кожний день!

95 років
Магеровська Ірина МиколаївнаМагеровська Ірина Миколаївна
Мовенко Софія ІванівнаМовенко Софія Іванівна
Чала Олександра КорніївнаЧала Олександра Корніївна

90 років90 років
Бесселовська Ольга СергіївнаБесселовська Ольга Сергіївна
Бордюжан Меланія СеменівнаБордюжан Меланія Семенівна
Герасименко Євдокія ФедорівнаГерасименко Євдокія Федорівна

85 років85 років
Наконечна Надія СеменівнаНаконечна Надія Семенівна
Карамишева Валентина МиколаївнаКарамишева Валентина Миколаївна

80 років80 років
Ткаленко Степан ФедоровичТкаленко Степан Федорович
Тютюн Марія ІванівнаТютюн Марія Іванівна
Манікало Лідія ГригорівнаМанікало Лідія Григорівна
Яцюта Надія ГнатівнаЯцюта Надія Гнатівна
Вербицький Анатолій МиколайовичВербицький Анатолій Миколайович
Дибко Микола ДмитровичДибко Микола Дмитрович
Каширіна Раїса АндріївнаКаширіна Раїса Андріївна
Сіренко Ольга ГригорівнаСіренко Ольга Григорівна
Верещак Лідія СеменівнаВерещак Лідія Семенівна
Малиновська Лідія ІванівнаМалиновська Лідія Іванівна
Кубрак Олена КузьмівнаКубрак Олена Кузьмівна
Бурбело Марія ВасилівнаБурбело Марія Василівна
Ралко Володимир ІвановичРалко Володимир Іванович
Шинкарьова Лариса ЛеонідівнаШинкарьова Лариса Леонідівна
Карнаушкіна Тамара ВолодимирівнаКарнаушкіна Тамара Володимирівна

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

Шановні ювіляри! Прийміть від нас вітання щирі, хай Шановні ювіляри! Прийміть від нас вітання щирі, хай 
обминає Вас журба, хай кожен день несе лиш щастя, обминає Вас журба, хай кожен день несе лиш щастя, 
мир і добро. Хай доля шле здоров’я міцне, море благ мир і добро. Хай доля шле здоров’я міцне, море благ 
земних, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, ще дуже земних, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, ще дуже 

довго стеляться до ніг! Зичимо щиро ласки від Бога, від довго стеляться до ніг! Зичимо щиро ласки від Бога, від 
людей добра на многії й щасливії літа!людей добра на многії й щасливії літа!

ВІТАЄМО
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ДОВІДКА

ПОНЕДІЛОК, 20 БЕРЕЗНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 11.50 16.45 23.30 

00.15 Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 

Мас-старт 12,5км. (жінки)
09.55 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 

Мас-старт 15км. (чоловіки)
11.00 Д/ф "Приватний лист світові"
12.00 Орегонський путівник
12.30 Суспільний університет
13.15 Борхес
13.55 Д/ф "Секрети Вільнюса"
15.20 Фольк-music
16.30 Твій дім-2
16.50 Д/с "Національні парки Америки"
17.50 04.20 Вікно в Америку
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
22.50 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф "Воскові крила Ікара"
02.40 Чоловічий клуб. Спорт
03.45 Чоловічий клуб

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.10 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.50 13.50 "Мольфар"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Життя після життя" (16+)
22.00 "Гроші"
23.15 01.25 Х/ф "Центуріон" (16+)
04.25 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Х/ф "Бідна Liz" (16+)
11.10 Х/ф "Навмисно не придумаєш" 

1с.(16+)
12.00 Новини
12.25 Х/ф "Навмисно не придумаєш" 

2с. Заключна (16+)
13.40 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.20 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
00.00 Т/с "Територія краси"
01.35 "Подробиці"
02.20 Х/ф "Дитина на листопад"
03.50 "Готуємо разом"
04.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
05.05 18.00 Абзац
06.03 07.19 Kids Time
06.05 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.40 М/с "Історії Тома і Джеррі"
07.20 Т/с "Бібліотекарі 3" 16+
11.50 Х/ф "Дуже погані матусі" 16+
13.50 Х/ф "Ми - Міллери" 16+
16.00 19.00 Ревізор Спешл
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. Пост-шоу
00.00 Х/ф "Принцеса в злидар"
02.00 Х/ф "Яма" 16+

06.50 Ранок з Україною
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф "Сріблястий дзвін струмка" 

(мелодрама) 16+
13.45 Т/с "Берег надії" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Берег надії" (закл. cерии) 

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

(50 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анжеліка" (1,2 серії) 

(мелодрама)
23.00 Сьогодні
23.30 Х/ф "Контрабанда" 

(фантастичний бойовик) (Мегахіт 
щопонеділка) 16+

01.40 Сьогодні
02.30 Ток-шоу "Говорить Україна"
03.30 Зірковий шлях
05.20 Реальна містика

06.00 Мультфільми
08.00 "Відеобімба"
09.40 Т/с "Загублений світ"
13.10 Х/ф "Ураган 500 миль на годину" 

(16+)
14.55 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.45 Х/ф "Супер циклон" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 20.15 Т/с "Команда" (16+)
21.15 Х/ф "Зубастий торнадо 2" (16+)
23.05 Х/ф "Відкрите море: Нові 

жертви" (16+)
00.45 Х/ф "Планета жаху" (18+)
02.25 Х/ф "Лісова пісня"

05.00 Дивитись усім!
05.50 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
06.40 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. Дайджест
12.45 Факти. День
13.10 "Останній кіногерой". Художній 

фільм 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Форсаж-6". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Більше ніж правда
21.00 Факти. Вечір
21.20 "Майор і магія". Прем'єра. 

Сериал 16+
22.20 Свобода слова
00.25 "Мерзенна вісімка". Художній 

фільм 16+
03.15 Стоп-10
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

06.05 Останній шанс побачити
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.45 Завтра-сьогодні
11.55 Євромакс
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Вітольд Фокін, 6 ч.
19.55 Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
21.15 "Погода"
21.35 Вікно в Європу Михайла 

Поплавського
22.00 DW - Візерунок дня
22.05 Заклинач акул
23.10 Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
00.15 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Цивілізація Incognita"
04.35 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
05.00 DW - Візерунок дня
05.10 Заклинач акул
05.35 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.50 16.00 "Все буде добре!"
08.50 "Все буде смачно!"
10.45 18.30 "За живе!"
12.05 Х/ф "Аварія - дочка мента"
14.00 "Битва екстрасенсів 16"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
19.55 22.35 01.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.35 "Давай поговоримо про секс 3"

04.30 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
10.20 Т/с "Детективи" (16+)
11.50 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.45 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
15.45 Т/с "Грейспойнт" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Під куполом - 3" (16+)
00.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.20 "Свідок"
02.50 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.25 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Лис Микита"
07.50 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
10.05 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.35 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
11.25 Панянка-селянка
13.25 Казки У Кіно
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Віталька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Казки У Кіно
01.25 Серіал "Спліт. Таємниця крові" 

(16+)
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 М/с "Сейлор Мун"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.40 "Мультфільми"
10.00 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 Х/ф "Весільний переполох"
00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.35 "Вечірній квартал"
03.00 "Нічне життя"

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 23.20 "Сміхопанорама"
10.35 Х/ф "Хід конем"
12.00 Х/ф "Сім няньок"
13.25 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.15 Х/ф "В останню чергу"
16.55 Х/ф "Шукайте жінку"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.20 Х/ф "Посмішка Бога, або Суто 

одеська історія"
02.35 Х/ф "Повторення пройденого"
04.05 Кіноляпи
04.40 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Довідник дикої природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Довідник дикої природи"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Служба порятунку"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 20 — 26 БЕРЕЗНЯ

ВІВТОРОК, 21 БЕРЕЗНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 23.30 00.15 Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с "Аристократи"
10.30 16.30 Т/с "Лінія захисту"
11.15 Д/ф "Бути сама собі ціллю. Ольга 

Кобилянська"
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 04.15 Уряд на зв'язку з 

громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральні сезони
15.45 Спогади
16.10 Мистецькі історії
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с "Гон" 8,9с.
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Борис Мозолевський. Знак 

Скіфії"
19.55 Наші гроші
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
22.50 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф "Після прем"єри - розстріл"
03.00 Д/ф "Секрети Вільнюса"
03.55 Д/ф "Формула життя Олександра 

Палладіна"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.40 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.50 13.50 "Мольфар"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Життя після життя" (16+)
22.00 "На ножах"
23.35 01.55 Х/ф "Тринадцятий воїн"
05.05 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Заради кохання я все 

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

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
00.00 Т/с "Територія краси"
01.35 "Подробиці"
02.25 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
03.50 "Готуємо разом"
04.25 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

03.55 Служба розшуку дітей
04.00 Зона ночі
05.15 08.00 Т/с "Друзі"
05.45 18.00 Абзац
06.40 07.55 Kids Time
06.45 М/с "Історії Тома і Джеррі"
10.50 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Серця трьох
20.50 Х/ф "Сутінки" 16+
23.10 Х/ф "Ідеальний незнайомець" 

16+
01.20 Х/ф "Принцеса в злидар"

06.10 Реальна містика
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Прем'єра! Т/с "Черговий лікар 2" 

(медична драма) 12+
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Черговий лікар" (медична 

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

(51 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анжеліка" (3,4 серії) 

(мелодрама)
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Анжеліка" (5 серія) 

(мелодрама)
00.20 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
01.50 Х/ф "Контрабанда" 

(фантастичний бойовик) 16+
03.30 Сьогодні
04.15 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 Д/п "Помста природи"
11.00 "ШОУМУХОСЛОН"
11.30 "Облом.UA."
15.00 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.50 Х/ф "Природжений гонщик" 

(16+)
19.20 20.15 Т/с "Команда" (16+)
21.15 Х/ф "Заручник" (16+)
23.25 Х/ф "Тормоз" (16+)
01.00 Т/с "Секта" (16+)
01.50 Х/ф "Ярослав Мудрий"

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
09.55 Більше ніж правда
11.40 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
12.35 "Останній кіногерой". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.10 "Останній кіногерой". Художній 

фільм 16+
15.30 "Майор і магія". Сериал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Майор і магія". Сериал 16+
17.45 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Майор і магія". Прем'єра. 

Сериал 16+
23.20 "Людина, що біжить". Художній 

фільм 16+
01.15 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
02.40 Стоп-10
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!

05.50 Щоденники Другої світової 
війни: день за днем

06.55 DW - Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.45 Teen-клуб
11.50 "Соціальний статус"
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Альфред Кох, 1 ч.
20.10 Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
21.20 "Відлуння"
21.50 "Погода"
22.00 DW - Візерунок дня
22.15 Заклинач акул
22.50 Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.30 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+
04.00 "Світські хроніки"
04.25 "Цивілізація Incognita"
04.40 "Відлуння"
05.10 DW - Візерунок дня
05.25 Rock Time з Петром Полтарєвим

07.10 16.00 "Все буде добре!"

09.10 "Все буде смачно!"

10.10 18.30 "За живе!"

11.25 "МастерШеф - 3"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

23.25 Т/с "Коли ми вдома"

01.00 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.30 "Правда життя. Професії"
05.00 Х/ф "Сто грамів" для 

хоробрості..."
06.10 Х/ф "Акселератка"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.45 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
15.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Під куполом - 3" (16+)
00.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.20 "Свідок"
02.50 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"

06.00 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Лис Микита"
07.50 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
10.05 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.35 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
11.25 Панянка-селянка
12.25 Найгірший водій країни
13.25 Казки У Кіно
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Віталька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Казки У Кіно
01.25 Серіал "Спліт. Таємниця крові" 

(16+)
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 М/с "Сейлор Мун"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.40 "Мультфільми"
10.00 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.20 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.20 23.20 "Сміхопанорама"
11.30 Х/ф "Повість про перше кохання"
13.05 Х/ф "Молоді"
14.40 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.30 Х/ф "Будні карного розшуку"
18.05 Х/ф "Інспектор карного розшуку"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.20 Х/ф "Імпотент" (16+)
01.45 Х/ф "Повторення пройденого"
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Довідник дикої природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Довідник дикої природи"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Київські історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.55 "Столичні телевізійні новини"
04.15 "Мультляндія"
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СЕРЕДА, 22 БЕРЕЗНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 23.30 00.15 Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с "Аристократи"
10.30 Д/ф "Борис Мозолевський. Знак 

Скіфії"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.20 Світло
16.05 На пам'ять
16.30 Т/с "Лінія захисту"
17.20 Хочу бути
17.40 М/с "Гон"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Дворянин Микола Лисенко"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф "Іван Драч. Крізь час і 

слово"
03.05 Д/с "Національні парки Америки"
03.55 Д/ф "Приватний лист світові"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 02.00 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.50 13.50 "Мольфар"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Життя після життя" (16+)
22.00 "Одруження наосліп 3"
23.30 02.15 Х/ф у драмі "Великі надії" 

(16+)

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Заради кохання я все 

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

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
00.00 Т/с "Територія краси"
01.40 "Подробиці"
02.30 Х/ф "Дідька лисиго" (16+)
03.50 "Готуємо разом"
04.25 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

03.15 Зона ночі
05.05 07.55 Т/с "Друзі"
05.40 18.00 Абзац
06.35 07.53 Kids Time
06.40 М/с "Історії Тома і Джеррі"
10.40 Т/с "СашаТаня" 16+
15.45 19.00 Від пацанки до панянки
21.10 Х/ф "Сутінки. Сага. Новолуння" 

16+
23.45 Х/ф "Спокуса" 16+
02.00 Х/ф "Ідеальний незнайомець" 

16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Прем'єра! Т/с "Черговий лікар 2" 

(медична драма) 12+
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Черговий лікар" (медична 

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

(52 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анжеліка" (6,7 серії) 

(мелодрама)
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Анжеліка" (8 серія) 

(мелодрама)
00.20 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
02.40 Сьогодні
03.30 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Секретні матеріали"
11.00 "ШОУМУХОСЛОН"
11.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
14.55 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.45 Х/ф "Тормоз" (16+)
19.20 20.15 Т/с "Команда" (16+)
21.15 Х/ф "На одного менше" (16+)
23.25 Х/ф "Ліфт" (16+)
01.05 Т/с "Секта" (16+)
01.55 Х/ф "Ярослав Мудрий"

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Громадянська оборона
11.05 Більше ніж правда
12.00 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Людина, що біжить". Художній 

фільм 16+
15.25 "Майор і магія". Сериал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Майор і магія". Сериал 16+
17.45 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Майор і магія". Прем'єра. 

Сериал 16+
23.15 "Без компромісів". Художній 

фільм 16+
01.20 "Лас-Вегас-4". Серіал 16+
02.40 Стоп-10
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!

06.15 Заклинач акул
06.45 DW - Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.45 "Цивілізація Incognita"
10.40 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.15 "Кумири"
12.00 "Зимою і літом мандруємо 

світом. Греція"
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Альфред Кох, 2 ч.
20.00 Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
21.15 "Погода"
21.30 Глобал-3000
22.00 DW - Візерунок дня
22.10 Заклинач акул
22.45 Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
23.55 "Натхнення"
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.25 "Цивілізація Incognita"
04.40 DW - Візерунок дня

06.55 16.00 "Все буде добре!"

08.55 "Все буде смачно!"

09.55 18.30 "За живе!"

11.10 "МастерШеф - 3"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

23.15 Т/с "Коли ми вдома"

00.50 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.15 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
07.50 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.45 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
15.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Під куполом - 3" (16+)
00.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.15 "Свідок"
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Лис Микита"
07.50 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
10.05 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.35 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
11.25 Панянка-селянка
12.25 Найгірший водій країни
13.25 Казки У Кіно
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Віталька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Казки У Кіно
01.25 Серіал "Спліт. Таємниця крові" 

(16+)
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 М/с "Сейлор Мун"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.40 "Мультфільми"
10.00 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.30 23.20 "Сміхопанорама"
11.40 Х/ф "Сім няньок"
13.00 Х/ф "Біля тихої пристані"
14.20 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.10 Х/ф "Повернення немає"
18.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
19.40 02.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.20 Х/ф "Звільнення на берег"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Довідник дикої природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Довідник дикої природи"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Місто добра"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

ЧЕТВЕР, 23 БЕРЕЗНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 13.40 18.00 23.30 

00.15 Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с "Площа Берклі"
10.30 16.30 Т/с "Лінія захисту"
11.15 04.05 Д/ф "Дворянин Микола 

Лисенко"
11.45 Мистецький пульс Америки
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Д/ф "Світ Максима"
15.20 Надвечір'я. Долі
16.15 Д/с "Південна Корея сьогодні"
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 Школа Мері Поппінс
18.05 Voxcheck
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Клоун іде на манеж. М.

Яковченко"
19.55 "Схеми" з Наталією Седлецькою
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
22.50 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф "Сергій Данченко і сто 

лицарів навколо круглого столу"
03.00 Телевистава "Назар Стодоля"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.50 13.50 "Мольфар"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Життя після життя" (16+)
22.00 "Чотири весілля 6"
23.00 "Право на владу 2017"
00.45 02.40 Х/ф "Одержимість" (16+)

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.05 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Заради кохання я все 

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

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!" Заключна серія
00.00 Т/с "Територія краси"
01.35 "Подробиці"
02.25 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись..."
03.50 "Готуємо разом"
04.25 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

03.55 Служба розшуку дітей
04.00 Зона ночі
05.10 08.00 Т/с "Друзі"
05.40 18.00 Абзац
06.39 07.55 Kids Time
06.40 М/с "Історії Тома і Джеррі"
10.50 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Затемнення" 

16+
23.10 Х/ф "Вовки" 16+
01.00 Х/ф "Спокуса" 16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Прем'єра! Т/с "Черговий лікар 2" 

(медична драма) 12+
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Черговий лікар" (медична 

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

(53 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анжеліка" (9,10 серії) 

(мелодрама)
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Анжеліка" (закл. серії) 

(мелодрама)
00.20 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
02.40 Сьогодні
03.30 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Люстратор"
11.00 "ШОУМУХОСЛОН"
11.30 "Відеобімба"
14.20 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.10 Х/ф "На одного менше" (16+)
19.20 20.15 Т/с "Команда" (16+)
21.15 Х/ф "Нокаут" (16+)
23.05 Х/ф "Самоволка" (16+)
01.05 Т/с "Секта" (16+)
01.55 Х/ф "Страчені світанки"

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.05 Більше ніж правда
12.00 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Без компромісів". Художній 

фільм 16+
15.30 "Майор і магія". Сериал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Майор і магія". Сериал 16+
17.50 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Майор і магія". Прем'єра. 

Сериал 16+
23.15 "Відшкодування збитків". 

Художній фільм 16+
01.20 "Лас-Вегас-4". Серіал 16+
02.40 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

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

Новицькою"
11.50 "Соціальний статус"
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Юлій 

Кім, 1 ч.
20.05 Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
21.20 "Відлуння"
21.50 "Погода"
22.00 DW - Візерунок дня
22.15 Заклинач акул
22.55 Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.30 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+
04.05 "Світські хроніки"
04.30 "Цивілізація Incognita"
04.45 "Відлуння"
05.15 DW - Візерунок дня
05.30 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.55 16.00 "Все буде добре!"

08.55 "Все буде смачно!"

09.50 18.30 "За живе!"

11.10 "МастерШеф - 3"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "Я соромлюсь свого тіла 4"

00.00 "Один за всіх"

01.10 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.30 "Правда життя. Професії"
05.00 Х/ф "Звинувачується весілля"
06.15 Х/ф "Корупція"
07.50 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.45 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
15.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно" (16+)
00.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.20 "Свідок"
02.50 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Лис Микита"
07.50 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
10.05 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.35 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
11.25 Панянка-селянка
12.25 Найгірший водій країни
13.25 Казки У Кіно
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Віталька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Казки У Кіно
01.25 Серіал "Спліт. Таємниця крові" 

(16+)
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 М/с "Сейлор Мун"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.40 "Мультфільми"
10.00 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.35 "Сміхопанорама"
11.45 Х/ф "Звільнення на берег"
13.15 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
15.05 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.55 Х/ф "Перевесниці"
18.20 Х/ф "Біля тихої пристані"
19.40 02.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 "Весняний жарт з..."
00.20 Х/ф "Повість про перше кохання"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Довідник дикої природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Довідник дикої природи"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Прогулянки містом"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.15 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"
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Терміново! ПОТРІБНІ

ШВАЧКИ та 
РОЗКРІЙНИКИ

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

П’ЯТНИЦЯ, 24 БЕРЕЗНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 13.40 22.45 23.30 

00.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/ф "Суші на 

експорт"
09.35 Т/с "Площа Берклі"
10.30 16.30 Т/с "Лінія захисту"
11.15 Д/ф "Клоун іде на манеж. М.

Яковченко"
11.45 Мистецький пульс Америки
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.15 Схеми
14.05 Д/ф "Винниченко без брому"
15.20 Віра. Надія. Любов
16.15 Д/с "Південна Корея сьогодні"
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с "Гон"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20 04.35 Про головне
21.50 Богатирські ігри
22.40 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
02.10 Музичне турне
03.10 Надвечір'я. Долі
04.00 Д/ф "Щедрик, щедрик..."

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.50 13.50 "Мольфар"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.15 01.50 "Розсміши коміка. Діти 2"
21.45 "Вечірній квартал"
23.45 Х/ф "Закони привабливості"
03.10 "Секретні матеріали"

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!" Заключна серія
14.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.00 Х/ф "Рецепт її молодості"
00.50 Х/ф "Жінка для всіх"
02.15 "Подробиці"
03.05 Х/ф "Без року тиждень"
04.15 "Жди меня"

03.10 Служба розшуку дітей
03.15 Зона ночі
04.55 08.05 Т/с "Друзі"
05.45 18.00 Абзац
06.43 08.03 Kids Time
06.45 М/с "Історії Тома і Джеррі"
14.15 Серця трьох
16.10 Х/ф "Вовки" 16+
19.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок 1" 

16+
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок 2" 

16+
23.10 Х/ф "Яма" 16+
01.10 Х/ф "Трикутник"

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Прем'єра! Т/с "Черговий лікар 2" 

(медична драма) 12+
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Черговий лікар" (медична 

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

(54 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС-2018. 

Хорватія - Україна
23.50 Сьогодні
00.10 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
03.00 Сьогодні
03.50 Реальна містика
05.30 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 Бушидо
11.00 "ШОУМУХОСЛОН"
11.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
14.55 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.45 Х/ф "Нокаут" (16+)
19.20 Х/ф "Самоволка" (16+)
21.25 Х/ф "Списаний" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.20 Т/с "Секта" (16+)
02.10 "Роби бізнес"
02.40 "Секретні матеріали"
03.30 Х/ф "Чорна долина"

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Інсайдер
11.05 Більше ніж правда
11.55 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відшкодування збитків". 

Художній фільм 16+
15.30 "Майор і магія". Сериал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Майор і магія". Сериал 16+
17.45 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.35 "Саботаж". Художній фільм 18+
01.40 "Лас-Вегас-4". Серіал 16+
03.00 Стоп-10
04.30 Факти
04.50 БОНДІАНА: "Тільки для твоїх 

очей". Художній фільм 16+

06.15 Заклинач акул
06.45 DW - Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
10.35 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.10 "Будьте здорові!"
11.55 Teen-клуб
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Юлій 

Кім, 2 ч.
20.05 Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
21.20 "Відлуння"
22.00 DW - Візерунок дня
22.10 "Погода"
22.15 Х/ф "Шляхетний венеціанець"
00.20 "Ніч чорних краваток" 18+
02.10 "Життя на Вершині" 18+
03.10 "Вихідний, після опівночі" 18+
04.00 "Світські хроніки"
04.25 "Відлуння"
05.00 DW - Візерунок дня
05.15 Rock Time з Петром Полтарєвим

08.45 Х/ф "Екіпаж"

11.15 Х/ф "Мати й мачуха"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Холостяк - 7"

01.00 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.50 Х/ф "Дикий пляж"
05.55 Х/ф "Свавілля" (16+)
07.50 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.45 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" (16+)
15.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно" (16+)
00.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.15 "Свідок"
02.45 "Випадковий свідок"
02.50 "Речовий доказ"
03.40 "Легенди бандитської Одеси"
04.25 "Правда життя. Професії"

06.00 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Лис Микита"
07.50 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.35 Х/ф "Рам і Ліла"
12.25 Найгірший водій країни
13.25 Казки У Кіно
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Х/ф "Діти шпигунів 2: Острів 

утрачених мрій"
21.50 Х/ф "Агент під прикриттям"
23.25 Х/ф "Як утратити друзів і 

примусити всіх тебе ненавидіти" 
(16+)

01.25 Х/ф "День переможених" (16+)
03.00 Країна У
04.15 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 М/с "Сейлор Мун"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.40 "Мультфільми"
10.00 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
01.10 "Розсміши коміка"
02.40 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.15 "Весняний жарт з..."
11.15 Х/ф "Перевесниці"
12.45 Х/ф "Повернення немає"
14.30 Х/ф "Салон краси"
16.10 Х/ф "За вітриною універмагу"
17.55 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
19.40 03.10 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Готель "У загиблого 

альпініста"
00.55 Х/ф "Останній раз, коли я бачив 

Париж" (16+)
04.50 Кіноляпи
05.10 Саундтреки
05.25 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Довідник дикої природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Королева левів"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Незвичайна наука"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.55 "Столичні телевізійні новини"
04.15 "Королева левів"
05.00 "Мультляндія"
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НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 14.25 22.45 23.20 

00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 00.00 Золотий гусак
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.30 Т/с "Площа Берклі"
14.35 Книга.ua
15.05 Український корт
15.35 Чоловічий клуб
16.15 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Богатирські ігри
18.45 Х/ф "Шопен. Бажання любові"
21.00 05.35 Новини
21.30 Концертна програма
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
02.00 ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС
02.20 Світло
04.00 Х/ф "Наталка - Полтавка"

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.05 20.15 23.15 00.15 

Погода
06.35 На слуху
07.05 23.30 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Воїни миру. Рустам Хамраєв
09.35 Х/ф "Хоча зі мною ніхто не йде"
11.35 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.35 Х/ф "Кохання. Це слово із семи 

букв"
14.15 Мистецькі історії
14.35 Фольк-music
15.40 Перший на селі
16.05 Твій дім-2
16.30 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
20.30 Перша шпальта
21.00 05.35 Новини
21.25 Д/с "Розповіді про Хансік"
21.50 Що там з Євробаченням?
22.20 Д/ф "Марія Левитська. 

Театральний роман"
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф "Сімдесятники. Микола 

Вінграновський. Український 
Орфей"

02.40 Віра. Надія. Любов
03.30 Х/ф "Суперник"

06.00 19.30 02.15 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний",
10.00 "Таємний код Віри"
10.50 23.10 "Світське життя"
11.50 "Одруження наосліп 3"
13.25 "Голос країни 7"
16.30 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал 2017"
00.10 "Вечірній Київ "
05.15 Х/ф "Закони привабливості"

07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний",
09.00 Лотерея "Лото-забава"
09.40 Маріччин кінозал. М/ф "Маша і 

ведмідь"
09.50 ТСН: "Телевізійна служба новин"
10.50 12.00 "Світ навиворіт - 3: 

Танзанія"
13.25 14.30 "Світ навиворіт - 4: 

В'єтнам"
15.35 Т/с "Життя після життя" (16+)
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 7"
23.30 "Viva! найкрасивіші 2017"
01.25 "Аргумент кiно"
02.05 "Світське життя"
02.55 "Таємний код Віри"

06.00 "Подробиці"

06.55 Мультфільм

07.15 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"

09.00 "Україна вражає"

10.00 Док.проект "Бомби, які підірвали 

світ" Прем’єра

10.45 Х/ф "Вокзал для двох"

13.50 Т/с "Одну тебе кохаю" (16+)

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Одну тебе кохаю" (16+)

22.30 Х/ф "Кохати не можна забути" 

(16+)

00.20 Х/ф "Полювання Ханта" (16+)

02.15 Док.проект "Бомби, які підірвали 

світ"

04.00 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"

05.20 "Подробиці"

05.50 "Мультфільм"

06.15 Х/ф "Рецепт її молодості"

08.00 "уДачний проект"

09.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"

11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"

12.00 Х/ф "Кохати не можна забути" 

(16+)

13.50 Т/с "Одну тебе кохаю" (16+)

20.00 "Подробиці тижня"

21.30 Т/с "Одну тебе кохаю" Заключна 

серія (16+)

23.40 Х/ф "Вокзал для двох"

03.05 Служба розшуку дітей
03.10 01.15 02.00 Зона ночі
05.49 07.09 Kids Time
05.50 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.10 Ревізор Спешл
09.05 Таємний агент
10.10 Таємний агент. Пост-шоу
12.10 Від пацанки до панянки
14.20 Хто зверху?
16.20 М/ф "Шрек назавжди"
18.00 Х/ф "Дивергент" 16+
21.00 Х/ф "Інсургент" 16+
23.10 Х/ф "Філософи: Урок виживання" 

16+

05.00 06.15 Kids Time
05.02 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.20 Х/ф "Сутінки" 16+
08.50 Х/ф "Сутінки. Сага. Новолуння" 

16+
11.15 Х/ф "Сутінки. Сага. Затемнення" 

16+
13.40 Х/ф "Дивергент" 16+
16.35 Х/ф "Інсургент" 16+
18.45 Х/ф "Дивергент, частина 3: 

Віддана" 16+
21.00 Х/ф "Макс Стіл" 12+
22.50 Х/ф "Трикутник" 16+
00.50 Х/ф "Філософи: Урок виживання" 

16+

07.00 Сьогодні
07.15 Зірковий шлях
09.30 Х/ф "Руда" (мелодрама)
11.20 Т/с "Анжеліка" (1-4 серії) 

(мелодрама)
15.00 Сьогодні
15.20 Т/с "Анжеліка" (5,6 серії) 

(мелодрама)
17.00 Т/с "Щоб побачити веселку" (1,2 

серії) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.40 Т/с "Щоб побачити веселку" 

(закл. серії) (мелодрама) 16+
21.15 Х/ф "Героїня свого роману" 

(мелодрама) 16+
23.10 Реальна містика
01.15 Сьогодні
02.00 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
04.50 Зірковий шлях

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.30 Х/ф "Героїня свого роману" 

(мелодрама) 16+

11.20 Т/с "Анжеліка" (закл. серії) 

(мелодрама)

16.45 Т/с "Сонячне затемнення" (1,2 

серії) (мелодрама)

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Сонячне затемнення" (закл. 

серії) (мелодрама)

21.20 Т/с "Щоб побачити веселку" 

(мелодрама) 16+

01.00 Реальна містика

01.50 Т/с "Райське місце" (50-54 серії) 

(мелодрама) 16+

05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
12.00 "Top Gear"
13.05 Х/ф "Пекельний смерч" (16+)
14.50 Х/ф "Списаний" (16+)
16.15 Х/ф "У пошуках скарбів 

нібелунгів" (16+)
18.50 Х/ф "У пошуках бурштинової 

кімнати" (16+)
21.00 Х/ф "Зубастий торнадо 3" (16+)
22.50 Х/ф "Литовське весілля" (18+)
00.45 Х/ф "Останній день на Землі" 

(18+)
02.00 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
02.10 "Секретні матеріали"

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Роби бізнес"
09.00 Бушидо
12.00 Х/ф "У пошуках скарбів 

нібелунгів" (16+)
14.20 Х/ф "У пошуках бурштинової 

кімнати" (16+)
16.45 Х/ф "Волл-стріт"
19.05 Х/ф "Ведмежатник" (16+)
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.15 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.30 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

07.00 Дивитись усім!
07.55 М і Ж
08.55 Я зняв! Прем'єра
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.55 Особливості національної роботи
11.50 Особливості національної 

роботи. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком "На трьох" 16+
13.25 "Ясон та аргонавти". Художній 

фільм
17.00 "Еон Флакс". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Джі Ай Джо. Атака кобри". 

Художній фільм 16+
22.20 "Джі Ай Джо. Атака кобри-2". 

Художній фільм 16+
00.20 "Саботаж". Художній фільм 18+
02.00 "Прокурори". Телесеріал 16+
04.40 Факти

05.10 БОНДІАНА: "Завтра не помре 
ніколи". Художній фільм 16+

07.10 "Відділ 44". Телесеріал 16+
09.55 Ньюзмейкер: Анатолій Матіос
10.50 "Ясон та аргонавти". Художній 

фільм
12.45 Факти. День
13.00 "Ясон та аргонавти". Художній 

фільм
14.25 "Джі Ай Джо. Атака кобри". 

Художній фільм 16+
16.45 "Джі Ай Джо. Атака кобри-2". 

Художній фільм 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.30 "Джек Ричер". Художній фільм 

16+
23.05 "Джек Райан. Теорія хаосу". 

Художній фільм 16+
01.00 "Операція "Відплата". Художній 

фільм 18+
02.25 "Прокурори". Телесеріал 16+

06.05 Х/ф "Весна"
08.00 "Погода"
09.55 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.30 "Погода"
10.35 Заклинач акул
12.10 "Погода"
13.35 "Іпостасі спорту"
14.05 Завтра-сьогодні
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.05 "Погода"
16.10 Х/ф "Шляхетний венеціанець"
18.10 Концерт Наталі Бучинської і 

Ніколо Петраша "Весна 
прийшла"

20.40 Заклинач акул
21.05 Останній шанс побачити
22.15 Х/ф "Школа грабіжників" 16+
00.10 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.20 "Ніч чорних краваток" 18+
02.30 "Життя на Вершині" 18+
04.00 "Світські хроніки"
04.25 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
04.45 "Цивілізація Incognita"
05.00 "Кумири"
05.15 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.05 Х/ф "Школа грабіжників" 16+
07.50 "Натхнення"
08.00 "Погода"
09.55 Останній шанс побачити
11.45 Життя в цифрі
12.00 "Погода"
13.25 "Будьте здорові!"
14.00 Баскетбол. Суперліга. "Дніпро" - 

"Запоріжжя"
16.50 "Соціальний статус: ваша пенсія"
17.25 Заклинач акул
18.05 "Всеукраїнський фестиваль-

конкурс "Трускавецька Фієста""
20.00 "Цивілізація Incognita"
20.15 "Кумири"
20.35 "Світські хроніки"
21.00 "Погода"
21.05 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.40 Євромакс
22.10 Х/ф "Школа грабіжників-2" 16+
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.45 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.15 "Цивілізація Incognita"
04.30 "Кумири"
04.40 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
05.05 Rock Time з Петром Полтарєвим

05.50 "ВусоЛапоХвіст"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Холостяк - 7"
13.25 "МастерШеф Діти - 2"
19.00 "Україна має талант! Діти-2"
22.05 Т/с "Коли ми вдома"
23.40 "Давай поговоримо про секс 3"
01.35 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.50 "Все буде добре!"
07.45 "Холостяк - 7"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Караоке на Майдані"
11.10 "Україна має талант! Діти-2"
14.20 Х/ф "За двома зайцями"
16.00 23.15 "Я соромлюсь свого тіла 4"
18.00 22.15 00.25 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
21.00 "Один за всіх"

05.25 Х/ф "Без строку давнини"

07.00 Х/ф "Два капітани"

11.30 "Речовий доказ"

13.50 "Склад злочину"

15.20 Т/с "Детективи" (16+)

19.00 "Свідок"

19.30 Х/ф "Висота"

21.15 Х/ф "Клин клином" (16+)

23.00 Т/с "Чорні вітрила" (18+)

02.30 "Свідок"

05.00 "Легенди бандитської Одеси"

05.20 "Правда життя. Професії"

05.50 Х/ф "Через Гобі та Хінган"

08.55 Т/с "Діти Арбата" (16+)

13.40 Х/ф "Висота"

15.15 Х/ф "Добре сидимо!"

16.45 "Легенди карного розшуку"

19.00 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)

22.40 Т/с "Чорні вітрила" (18+)

03.15 Х/ф "Клин клином" (16+)

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Лис Микита"
07.50 М/ф "Як Петрик П'яточкин 

слоників рахував"
08.00 Мультмікс
10.05 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
10.25 М/ф "Тітоф"
12.00 Х/ф "Чого чекати, коли чекаєш 

на дитину" (16+)
14.00 Казки У Кіно
16.15 Х/ф "Агент під прикриттям"
18.00 Х/ф "Діти шпигунів 2: Острів 

утрачених мрій"
19.50 Одного разу під Полтавою
20.55 Танька і Володька
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 Країна У
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Х/ф "Рам і Ліла"
02.15 Країна У
04.30 Віталька
05.40 Корисні підказки

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Лис Микита"
07.50 М/ф "Ходить гарбуз по городу"
08.00 Мультмікс
09.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
10.55 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
12.00 М/ф "Тітоф"
13.40 Х/ф "Чого чекати, коли чекаєш 

на дитину" (16+)
15.40 Віталька
17.45 Казки У Кіно
19.50 Одного разу під Полтавою
20.55 Танька і Володька
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Х/ф "Як утратити друзів і 

примусити всіх тебе ненавидіти" 
(16+)

02.30 Х/ф "День переможених" (16+)
04.00 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 М/с "Сейлор Мун"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.40 "Мультфільми"
11.45 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.10 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" (16+)
15.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
18.00 "Навколо М"
19.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.50 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.40 М/с "Сейлор Мун"

08.00 "Чи знаєте ви, що..."

08.40 "Мультфільми"

09.45 Т/с "H2O: Просто додай води"

11.10 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" (16+)

13.00 "Навколо М"

14.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"

22.00 Х/ф "Наречена з того світу" (16+)

23.50 "КВН"

02.00 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.50 "Весняний жарт з..."
10.45 Х/ф "Майор "Вихор"
15.00 Х/ф "Батальйони просять вогню"
20.10 Х/ф "Вірні друзі"
22.00 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
22.45 "Бенефіс Юхима Шифріна. 

"ОПУС № 10"
01.50 Х/ф "Заграва" (16+)
02.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.55 "Весняний жарт з..."
10.50 Х/ф "Салон краси"
12.20 Х/с "Зупинка на вимогу"
20.00 Х/ф "Заза"
21.45 "Бенефіс Олени Горобець"
23.45 "Юхим Шифрин. "Сходи"
02.00 Х/ф "Загублений рай"
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
14.50 "Самопоміч. Країна"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 Х/ф "Втратити та знайти"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Бехзат: я поховав своє 

серце"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.35 "Столиця"
01.40 Х/ф "Втратити та знайти"
02.10 "Столичні телевізійні новини"
02.30 Х/ф "Бехзат: я поховав своє 

серце"
05.15 "Мультляндія"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Жива природа"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 "Мультляндія"
14.45 "Українець М.Поплавський у 

Варшаві"
15.10 Х/ф "Втратити та знайти"
16.50 Х/ф "Бехзат: я поховав своє 

серце"
18.45 Х/ф "Джобс: імперія спокуси"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Артур Ньюман"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.40 "СТН-тижневик"
01.10 "СТН-спорт-тижневик"
01.30 Х/ф "Джобс: імперія спокуси"
03.30 Х/ф "Артур Ньюман"
05.00 "Мультляндія"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

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

ВАЗ-2104, 1989 р., синього кольо-
ру, ганрий стан, 30000 грн. Тел.: 0 96 
9658345.

ВАЗ-2115, 2011 р.в., газ, 116100 грн 
(4300 у.о.), торг. Тел.: 0 95 4967945.

Волга ГАЗ-3102, 1985 р.в., г/б, на ходу, 
ціна договірна, знаходиться у Переясла-
ві-Хмельницькому. Тел.: 0 68 5982868.

Волга-3102, 1985 р., г/б, фаркоп, магні-
тола, ціна договірна. Тел.: 0 98 0420029.

Волга-31029, 1994 р., гарний стан, 
22000 грн, торг. Тел.: 0 68 5581205.

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

Моторолер «Ямаха», 150 куб., в-во 
Японія, ціна договірна або обмін на авто; 
двигун ВАЗ. Тел.: 0 68 5982868.

Скутер, новий. Тел.: 0 98 6681994.
Скутер, «Defiant», 3000 км, 4000 грн. 

Тел.: 0 67 9006948.
Трактор МТЗ-82, гарний стан, нова 

гума, 2004 р.. Тел.: 0 50 5459897.
5-ст коробку передач до ГАЗель, Волг-

3110, капот передній до ГАЗ-24, корінні 
листи, ресори РАФ (Латвія), блок цилін-
дрів до ГАЗель, ГАЗ-24, картер зчеплен-
ня ГАЗ-24. Тел.: 0 67 1956205.

Автозапчастини: фільтри, деталі підві-
ски із Польщі до легкових та вантажних 
авто. Тел.: 0 67 5821142.

Двигун УД 1, ЗІД, новий, 2300 грн, торг. 
Тел.: 0 68 5581205.

Двигуни ВАЗ; кузов Таврія; бампер; 
глушник БМВ; щиток для приладів Нива; 
мікрометри, нутроміри, глибиномір; доку-
менти ВАЗ-07. Тел.: 0 68 5982868.

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

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

Запчастини до Камаз, ЗІЛ, ГАЗ-53, не-
дорого. Тел.: 0 97 6901927.

Запчастини до Чері-Амулет: двері 
передні, задні праві; ліве заднє крило 
з фарою та ін. Тел.: (4567) 53294, 0 97 
0413118, 0 93 3607255.

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Баришівка

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

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

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

Бориспіль
Багажник до автомобіля, 150 грн, торг. 

Тел.: (4576) 41659, 0 67 9469070.
Мерседес-814 будка, 36 куб.м, гар-

ний стан, на ходу, пробіг 580000 км. 
Тел.: 0 67 4068643.

Мерседес-Е-300 ТД 210, 1999 р., авто-
мат, сріблястого кольору, седан, гарний 
стан, хороша комплектація, на литовській 
реєстрації, 96250 грн (еквівалентно 3500 
у.о.). Тел.: 0 93 2743420, 0 97 8033344. 

Фольксваген-Кадді, 2011 р.в., 191000 
км, синього кольору, 1,6, кондиціонер, то-
нована,250600 грн (9300 у.о.). Тел.: 0 96 
2838710, 0 93 0121294.

Хюндай-Матрікс, 2007 р.в., ціна дого-
вірна. Тел.: 0 68 5982868.

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

Харків
Автозапчасти по оптовым ценам и 

все необходимое для автомобилей 
японского, немецкого, корейского, 
китайского производства. Магазин 
souz.kh.ua — это квалифицирован-
ные менеджеры, которые ответят на 
все вопросы. Тел.: 0 95 6386969, 0 96 
6386969, 0 73 6386969.

Запчасти для грузовых машин 
УРАЛ, КАМАЗ, ЗИЛ. Новые, с хране-
ния, с разборки. Ремонт, обменный 
фонд. Работаем по всей Украине. 
kord2003.prom.ua. Тел.: 0 66 0995517.

КУПЛЮ
Бориспіль

Балон вуглекислотний або для сумішей 
мікс. Тел.: 0 98 6681994.

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

Мотоцикл К-750 Ява, Дніпро-12,16, 
в будь-якому стані та запчастини до 
них, у Бориспільському та Переяс-
лавському р-ні. Тел.: 0 66 3883391.

Труби металеві; мелал в листках, від 3 
до 6 мм, звичайний та нержавіючий, до-
рого. Тел.: 0 98 6681994.

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

Київ
Куплю старинные мотоциклы и за-

пчасти к ним: М 72, М 61, М 62, К 750, 
Днепр 12, 16, БМВ, Харлей, ДКВ, ТИЗ, 
АВО, все модели с ведущими коляска-
ми. Самовывоз. Тел.: 0 67 8874018, 0 66 
9663546.

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

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

МІНЯЮ
Бориспіль

Твердопаливний котел на дрова. Тел.: 
0 98 6681994.

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
1-к.кв., новий будинок, 31,29 кв.м, 

газ. котел, лічильники, панорамна 
лоджія засклена, 350000 грн, термі-
ново. Тел.: 0 95 5840101.

32 кв.м, новий будинок, після забудов-
ника, л/з, 2-контурний газ. котел, ціна до-
говірна. Тел.: 0 97 5840101.

Банківська вул., 32, новий будинок, 5/9, 
центр, зданий, 37/17/9, індивід.опалення, 
з ремонтом, 621000 грн (23000 у.о.),торг. 
Тел.: 0 96 44186956, 0 63 7576869. АН 
«Гранд».

Бежівка 5 вул., центр, 35 кв.м, балкон, 
потребує ремонту, 432000 грн (еквіва-
лентно 16000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 
50 7753918, Альона.

Володимира Момота вул., 3/10, 44/18/9, 
кахель, паркет, л/з, бойлер, б/д, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 63 2634307.

Глібова вул., р-н «ЕКО», 3/4, 32/17/7, 
б/з, ремонт, замінена сантехніка, 450000 
грн (еквівалентно 17000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Головатого вул., 7/9 ц., 37/20/8, б/з, 
житловий стан, поруч школа, дит. садок, 
536000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд». 

Завокзальна вул., 3/5, 31/16/6, газ-
колонка, лічильники, житловий стан, 
б/з, 390000 грн (15000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208. 

квартира для сім’ї, 35,25 кв.м, 5/9 ц., 
своє опалення, лічильники, мідна провод-
ка, панорамна засклена лоджія, 405000 
грн (еквівалентно 15000 у.о.), терміново. 
Тел.: 0 68 6690042. 

квартиру, будинок, земельну ділянку, 
швидко, вигідно. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона.

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., 
р-н центру, 5/9, 17 кв.м, приватизована, 
м/п вікно, б/д, бойлер, вільна, докумен-
ти, 289322 грн (еквівалентно 10500 у.о.), 
торг, господар. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 
1672951. 

кімната в гуртожитку, р-н м-ну «Супут-
ник», з документами, 202500 грн (еквіва-
лентно 7500 у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

Кірова вул., 35 кв.м, 1/5, житловий 
стан, с/в окремо, 351000 грн (еквівалент-
но 13000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона. 

Лютнева вул., 1/5, 34 кв.м, м/п вікна, 
бойлер, лічильники, ремонт, 644000 грн 
(еквівалентно 23000 у.о.), торг, терміно-
во. Тел.: (4595) 69463, 0 97 3792687.

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

Н.Вал вул., 4/5 ц., 30/18/6, євроремонт, 
вбдовані меблі, 700000 грн, торг. Тел.: 0 
97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Нова вул., 31-а, 6/10 ц., 52,1/23,1/12,5, 
новий термобудинок, без в/р, після буді-
вельників, лічильники на світло, газ, воду, 
індивідуальне опалення, 525000 грн (екві-
валентно 21500 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 
0 67 9505934, Сергій.

Соборна вул., 4/5, житловий стан, 34 
кв.м, 540000 грн (еквівалентно 20000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Корморізка фермерська, ваги амбар-
ні, зварювальний апарат 380В, січкарня, 
мотоцикл «Восход-3». Тел.: 0 97 2378240.

Кузов Москвич-2140, з документами; 
стартер СТ-212А. Тел.: 0 98 2507650.

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

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

Причіп тракторний 2 ПТС-4, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 99 4161839.

Скло для автомобіля «Жигулі»; скло 
заднє, 6 шт., 120 грн/1 шт. Тел.: 0 67 
5071461. 

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

Київ
Трактор саморобний Т-40. Блокування. 

Реверс. Понижена передача, вал відбору 
потужності, кабіна. Можливість навісного 
обл-ня. З документами, 1996 р.в. Додат-
кове обл-ня: причіп-самоскид, косарка, 
плуг двокорпусний, волокуша, культива-
тор. Тел.: 0 63 3612116.

Запчасти б/у к автомобилям Ре-
но-Трафик,-Кангу; Ситроен-Берлин-
го,-Джампер; Опель-Виваро,-Ком-
бо,-Ивеко; Фиат-Дукато,-Добло; 
Форд-Коннект,-Транзит; Пежо; 
Фольксваген Т-4, Т-5,-Кадди; Хюндай 
Н-1. www:razborka-bus.com.ua. Тел.: 0 50 
3780239, 0 97 7782120.

Поршневая группа Мотордеталь, 
Кострома, гильза, поршень, кольца, па-
лец, комплекты прокладок, вкладыши, 
рти. Оригинальные з/ч КАМАЗ, МТЗ, 
ГАЗ, МАЗ, ЮМЗ. Ремонт двигателей, 
узлов, агрегатов автотракт.техники 
отеч/имп. пр-ва. Тел.: 0 67 5702202, 0 50 
7190073,74.

Тентовая ПВХ-ткань. Испания. 
Плотность 650 г/кв.м. Опт и розница 
от 1 кв.м. Любой цвет. Бесплатная 
доставка! Изготовление высокока-
чественных тентов на зерновозы, 
самосвалы, грузовики. Срок служ-
бы 7-10 лет. Всего за 140 грн/кв.м. 
Звоните! Тел.: 0 50 4000383.

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

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

Тел.: 096+876+66+67
097+127+66+05

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

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

АВТОСАЛОН • НЕРУХОМІСТЬ

Тел.: (04595) 6-62-25      ПРИЙМАЄМО БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ      Тел.: (04595) 6-62-25

м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 9
Тел.: (067) 232-46-51, (099) 377-23-67

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ
з/п за результатами 

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

Терміново! Головатого вул.,76а, новий 
будинок з документами, 2/10, 50/23/12, 
м/п вікна, велика лоджія засклена, ін-
дивідуальне опалення, встановлений 
котел, 594000 грн (22000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд». 

Соцмістечко р-н, 2/4, 30/17/6, житловий 
стан, с/в разом, б/з пластик, 459000 грн, 
торг. Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

Любарці с., 3/4, 17 кв.м, ремонт, 14300 
грн (5500 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 67 
5075208. 

Чубинське с., Погребняка, 13 вул., 4/5, 
34 кв.м, косметичний ремонт, 553500 
грн (еквівалентно 20500 у.о.). Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

2-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

2-к.кв., К.Шлях вул., р-н ринку «Зоря-
ний», 5/5, 53 кв.м, гарний стан, двосто-
роння, м/п вікна, б/з, 837000 грн, або 
обмін на 3-к.кв. з доплатою. Тел.: 0 98 
5855639, Наталія. 

50,71 кв.м, новий будинок, автономне 
опалення, лічильники, після будівель-
ників, 575000 грн, терміново. Тел.: 0 93 
5840101.

Бабкіна 12 вул., новий будинок, 5/9, 
52/32/8, євроремонт, меблі, техніка, 
б/з, все поруч, 999000 грн (еквівалент-
но 38000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд». 

Дачна вул., 1 пов., 42 кв.м, кімнати 
окремо, євроремонт, вбудовані меблі та 
побутова техніка, 729000 грн (еквівалент-
но 27000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона. 

Дачна вул., 42 кв.м, 27/7, новий ремонт, 
м/п вінка, 760000 грн (еквівалентно 28000 
у.о.), торг. Тел.: 0 95 7649333.

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

К.Шлях вул., 119, центр, 2/2, 45/30/6, 
вікна виходять у двір, південна сторо-
на, утеплена, з гаражем, власне опа-
лення (котел), поруч школа, 632000 
грн (еквівалентно 23500 у.о.), госпо-
дар. Тел.: 0 93 2035217, 0 98 7806907.

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

Мічуріна, 2-а вул., 7/9, 91 кв.м, ремонт, 
сучасна, елітний будинок, 1674000 грн 
(еквівалентно 62000 у.о.). Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

Нова ІІ вул., 8/9, 72 кв.м, ремонт, уте-
плена, 918000 грн (еквівалентно 34000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Робітнича вул., 6/9, 66,5 кв.м, кухня-сту-
діо, 2 л/з, меблі, ремонт, 1187000 грн 
(еквівалентно курсу долара 48000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 66 4234232, 66 4887686.

Соборна вул., 5/5 ц., 64/48/8, л/з та уте-
плена, ремонт, вбудовані меблі, 910000 
грн (еквівалентно 35000 у.о.), торг. Тел.: 
0 67 5075208.

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

Соцмістечко вул., 5/5, 68 кв.м, житло-
вий стан, 756000 грн (еквівалентно 28000 
у.о.), торг.. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

центр р-н, 1/10, 71/49/11,5, с/в р., 2 
лоджії, утеплена, євроремонт, меблі, го-
сподар, або обмін на 1,2-к.кв. з доплатою, 
можливо під комерційне приміщення. Тел.: 
0 99 6450702, 0 63 8430185, 0 97 4513344.

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кім-
нати окремо, великий хол, 10 кв.м, м/п 
вікна, нова сантехніка, ламінат, гарний 
ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 1050000 
грн (еквівалентно 3800 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Шевченка, 6 вул., 7/9, 74 кв.м, гарний 
стан, меблі, 1080000 грн (еквівалентно 
40000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

Нова-ІІ вул., 8/9, 54 кв.м, меблі, гарний 
стан, 810000 грн (30000 у.о.), торг. Тел.: 0 
68 1006533, Алла.

Робітнича вул.,19, 7/9 ц., 54/26,4/8,3, 
новий, 2007 р., житлова, одностороння, 
вбудована кухня, шафа-купе, с/в окре-
мо — кахель, м/п вікна, подвійна л/з, 
Інтернет, комірка між поверхами, без 
«опікунського», 891000 грн (еквівалентно 
36000 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій. 

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

Ушакова вул., 2/2, 42 кв.м, житловий 
стан, нова сантехніка, 432000 грн (еквіва-
лентно 16000 у.о.), є вибір 1,2,3-к.кв. Тел.: 
0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона. 

Шевчнека вул., новобудова, 75/33/14, 
євроремонт, вбудовані меблі, б/з, 
1421000 грн (еквівалентно курсу дола-
ра 53000 у.о.,) торг, господар. Тел.: 0 66 
4093675.

центр р-н, 1/5, 44 кв.м, можливо під 
комерційну діяльність, м/п вікна, гарний 
стан, 648000 грн (еквівалентно 24000 
у.о.), є варіанти. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона.

центр р-н, 1/9, 53/38/8, кімнати окремо, 
с/в окремо, житловий стан, 616000 грн 
(еквівалентно 22000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

центр р-н, 44 кв.м, з ремонтом та ме-
блями, 742500 грн (еквівалентно 27500 
у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта.

3-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Європейська вул., 3/5, 63 кв.м, гарний 
стан, 972000 грн (еквівалентно 36000 
у.о.), торг. Є інші варіанти. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959. 

Йови вул., 9/9, новий будинок, з ре-
монтом, меблі, 891000 грн (еквівалентно 
33000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

«ЕКО» р-н, 5/5, житловий стан, терміно-
во, 675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). 
Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

Нова-2 вул., 72, 1/9, житловий стан, 
810000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

4-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

В.Момота вул., 105 кв.м, 9/10, після 
будівельників, право власності, лічильни-
ки, ліфт, 864000 грн (еквівалентно 32000 
у.о.). Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

Привокзальна вул., 5, 3/5, 80 кв.м, м/п 
вікна, 2 лоджії або обміняю на квартиру, 
господар. Тел.: 0 96 2081220.

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

Шевченка вул, 6А, 103 кв.м, гарний 
стан, 6/9, м/п вікна, свій тамбур, 1485000 
грн (55000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 3173639, 
0 99 2694959.

БУДИНКИ
Баришівка

Волошинівка с., 75 кв.м, газ, вода, 21,5 
соток, приватизований, ціна договірна. 
Тел.: 0 95 7345577.

Березань
4 кімнати, гараж, господарські будів-

лі, документи готові, великий двір, сад, 
45 соток, недорого. Тел.: (4595) 51493, 
(4576) 64716, 0 66 3014239, 0 93 2616236.

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

Бориспіль
140 кв.м, новий, під чистову, 4 сотки, 

1161000 грн (еквівалентно 43000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

2 будинки на приватизованій тери-
торії, 12 соток. Тел.: 0 99 1491380, 0 96 
3399431, 0 63 7074146.

Бежівка вул., центр, 70/55/5, житло-
вий стан, сарай, 2 погреби, 8 соток, 
750000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

Білоозерська вул., розвилка р-н, 240 
кв. м, 2 поверхи, 10 соток, приватизовані, 
гараж, літня кухня, озеро, сад, світло, газ, 
100% готовності, господар, ціна договір-
на. Тел.: 0 95 7055211.

будинок у м. Бориспіль, потребує 
ремонту, газ, вода у будинку, ас-
фальт по вулиці, освітлення, поруч 
зупинка. Тел.: 0 67 4068643.

В.Момота вул., 1990 р., 90 кв.м, 4 кім-
нати, кухня, с/в, гарний стан, централі-
зована каналізація, літня кухня (кімната, 
кухня, с/в), 15 соток, поруч школа, мага-
зини, зупинка, 1675000 грн (еквівалентно 
67000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

В.Онацької вул., 2015 р., 240 кв.м, 1 
поверх, 80% готовності, штукатурка, 
вода, опалення, електрика, дров’я-
ний та електричний котли, бойлер, 
сигналізація, гараж на 2 авто, 2750000 
грн (еквівалентно 100000 у.о.), торг, 
господар. Тел.: 0 66 3871315, 0 63 
7643636. 

Глінки вул., 80 кв.м, 4 кімнати, комуні-
кації, 1352334 грн (еквівалентно курсу 
долара 55000 у.о.). Тел.: 0 95 8489233.

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

Голубівка вул., 87 кв.м, 4 кімнати, 2 ве-
ранди, ціна договірна. Тел.: 0 67 9031147.

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

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

Гончара вул., центр, 170 кв.м, 2 повер-
хи, 4 кімнати, євроремонт, 2 с/в, гараж, 5 
соток, 2572800 грн (еквівалентно 96000 
у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

Дружби вул., цегляний, 98 кв.м, 4 кім-
нати, веранда, кухня, централізоване во-
допостачання, 10 соток, ділянка кутова, 
асфальтована дорога, 1300000 грн (екві-
валентно 50000 у.о.) Тел.: 0 67 5075208.

Князя Володимира вул., будинок, 2016 
р., 100 кв.м, 10 соток, світло 10 кВт, 
свердловина, всередині поштукатурено, 
962877 грн (еквівалентно курсу долара 
36000 у.о.), торг. Тел.: 0 50 9353147.

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

Лісовий пров., 3 кімнати, газ, вода у 
будинку, 10 соток, 806842 грн (еквіва-
лентно 30000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 
50 7753918, Альона.

Лугова вул., розвилка р-н, 70 кв.м, ко-
мунікації, недорого. Тел.: 0 98 6681994.

Матросова вул, 188 кв.м., 8 соток, 
житловий стан, комунікації, 1484450 грн 
(еквівалентно курсу долара 55000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 9070679, 0 99 2110891.

Менделєєва вул., 70 кв.м, ремонт, с/в, 
кухня-студіо, 2 кімнати, комунікації, 10 соток, 
964000 грн (еквівалентно 36000 у.о.). Тел.: 0 
96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Польова вул., 70 кв.м, новий, 2 повер-
хи, частково ремонт, м/п вікна, економна 
система опалення, 806842 грн (еквіва-
лентно 30000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 
50 7753918, Альона.

Пушкіна вул., цегляний, 1 поверх, 140 
кв.м, с/в у будинку, 8 соток, 1080000 грн 
(40000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

розвилка р-н, поруч церква, 110 кв.м, на 
2 входи, комунікації, господар, 810000 грн 
(еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 63 2938972.

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

Сєрова пров., 2 поверхи, 5 кімнат, те-
пла підлога, опалення газ та тверде пали-
во, 1882631 грн (еквівалентно 70000 у.о.). 
Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

Сосюри вул., з червоної фасадної цег-
ли, 2 поверхи, 200 кв.м, світло, газ, вода у 
будинку, 5 спалень, вітальня, кухня, жит-
ловий перший поверх, 10 соток, асфальт, 
1350000 грн (еквівалентно 50000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 5075208.

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

Соцмістечко вул., 100 кв.м, ремонт, 3 
кімнати, с/в, кухня-студіо, 5 соток, 1950600 
грн (еквівалентно 73000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд». 

Тургенєва вул., 120 кв.м, 2 поверхи, 
утеплений, світло та вода в будинку, газ 
поруч, 4 спальні, зала, 2 с/в, будувався 
для себе, 10 соток, 1809000 грн (еквіва-
лентно 67000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Урицького вул., 76 кв.м, центр, житло-
вий стан, 4 кімнати, веранда, комунікації 
на вулиці, 7,2 сотки. Тел.: 0 50 3124947.

Франка вул., частина будинку, 45 кв.м, 
2 кімнати, веранда, пічне опалення, жит-
ловий стан, 10 соток, 540000 грн (еквіва-
лентно 20000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Цілуковського вул., розвилка р-н, 120 
кв.м, житлових, 120 кв.м., господарські. 
Тел.: 0 98 6681994.

Шевченка вул., 180 кв.м, без внутріш-
ніх робіт, 10 соток, літня кухня, гараж. 
Тел.: 0 95 5905092.

320 кв.м, новий, 95% готовності, черво-
на цегла, утеплений, опалення по доку-
ментах електро + під тверде топливо, 10 
соток, ціна договірна. Тел.: 0 68 9636640.

ветлікарня р-н, 2-пов., ц., комунікації, 8 
соток, великий сад, 2 входи, 1223325 грн 
(еквівалентно курсу долара 45000 у.о.). 
Тел.: 0 63 4271333.

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, 
косметичний ремонт, 2 сараї, гараж, 2 по-
греби, 10 соток, 1220000 грн, торг. Тел.: 0 
97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

Вороньків с., 20 соток, озеро, ліс поруч, 
537894 грн (еквівалентно 20000 у.о.). 
Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

Вороньків с., 60 кв.м, обкладений цеглою, 
3 кімнати, кухня, веранда, газове опалення, 
літня кухня, 18 соток, 432000 грн (еквіва-
лентно 16000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Гора с., центр, косметичний ремонт, 
газ, світло, вода, 12 соток, 941000 грн 
(еквівалентно 34000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

Вороньків с., дерев’яний, обкладений 
цеглою, новий дах, сараї, вода в будин-
ку, газолве опалення, обгороджено — 
металопрофіль, 18 соток, вихід до річки, 
756000 грн (еквівалентно 28000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

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

Дударків с., будинок, 14 соток, дер-
жакт, ціна договірна, господар. Тел.: 
0 67 9973979.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 
спальні, с/в на 2 поверсі, на 1 пов. — 
40 кв.м. кухня-студіо, с/в, ванна, ко-
ридор під чистову, ремонтні роботи, 
80% готовності, світло, свердловина, 
6 соток, 1274000 грн (еквівалентно 
49000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 7208510, 0 
67 8655359.

Іванків с., 60 кв.м, 3 кімнати, кухня, газ, 
світло, гараж, погріб, 19 соток, кутова, 
702000 грн (еквівалентно 27000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

Іванків с., 62 кв.м, центр, газ, світ-
ло, держакт, 25 соток та земельна 
ділянка, с. Іванків, 20 соток, держакт, 
ціна договірна, господар. Тел.: 0 99 
4212868, 0 98 3551365.

Іванків с., новий, 120 кв.м, 2 поверхи, 
4 кімнати, кухня-студіо, 2 с/в, під чистове 
оздоблення, світло заведене, 10 соток, 
810000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208. 

Кийлів с., дача, 1992 р., цегляний, 40 
кв.м, 3 кімнати, веранда, газ, світло у бу-
динку, колонка, садок, 6 соток, вихід на 2 
вулиці, поруч ліс та канал, 432000 грн (екві-
валентно 16000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Кийлів с., дача, 6х6 м, кооп. «Маяк», 7 
соток, приватизовані, світло, сад, світло, 
до Дніпра 100 м, газ поруч — 3 м, город 
виходить на канал, гарне місце, ціна до-
говірна. Тел.: (4595) 50906, 0 68 6505802.

Проців с., кооп «Жолудь», в лісі, 70 
кв.м, цегляний, с/в у будинку, світло, пічне 
опалення, житловий стан, 6 соток, 400000 
грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

РОГОЗІВ С. (СЕЛИЩЕ КИРИЇВЩИ-РОГОЗІВ С. (СЕЛИЩЕ КИРИЇВЩИ-
НА), 120 КВ.М, ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, НА), 120 КВ.М, ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, 
С/В, ВОДА, ГАЗ, САРАЙ, ЛІТНЯ КУХ-С/В, ВОДА, ГАЗ, САРАЙ, ЛІТНЯ КУХ-
НЯ, ПОГРІБ, 25 СОТОК, ДОКУМЕН-НЯ, ПОГРІБ, 25 СОТОК, ДОКУМЕН-
ТИ, 1500000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО ТИ, 1500000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 
50000 У.О.), ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 8811352, 50000 У.О.), ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 8811352, 
0 63 2814630.0 63 2814630.

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

РОГОЗІВ С., 60 КВ.М, ПРИВАТИЗО-РОГОЗІВ С., 60 КВ.М, ПРИВАТИЗО-
ВАНИЙ, ЗРУЧНОСТІ НА ВУЛИЦІ, 16 ВАНИЙ, ЗРУЧНОСТІ НА ВУЛИЦІ, 16 
СОТОК, ЗРУЧНА РОЗВ’ЯЗКА, Є ВСІ СОТОК, ЗРУЧНА РОЗВ’ЯЗКА, Є ВСІ 
ДОКУМЕНТИ, 840000 ГРН (ЕКВІВА-ДОКУМЕНТИ, 840000 ГРН (ЕКВІВА-
ЛЕНТНО 30000 У.О.), ТОРГ. ТЕЛ.: 0 ЛЕНТНО 30000 У.О.), ТОРГ. ТЕЛ.: 0 
63 8811352.63 8811352.

Сошників с., центр, старий, світло, 
вода, 29 соток, держакт, господар, недо-
рого. Тел.: 0 98 5043923.

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

Сулимівка с., дача, 12 соток: будино-
чок, літня кухня, баня, свердловина, світ-
ло. Тел.: 0 67 4973872. 

Згурівка
Красне с., 6,50х9,60 м, газ, будівлі, 0,25 

га, 81000 грн (еквівалентно 3000 у.о.). 
Тел.: 0 98 9076330, 0 66 6037132.

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

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

Ковалин с., дерев’яний, опалення — 
піч, поруч комунікації, ліс, 63 сотки. Тел.: 
(4595) 66796, 0 99 6008024.

Пирятин
Харківці с., 50 кв.м, колодязь, 32 со-

тки, 160 км від Києва, 8 км до Пирятина, 
27000 грн (еквівалентно 1000 у.о.), торг 
або обміняю. Тел.: 0 99 4014402.

Полтава
Миргород м., садиба, газ, світло, вода, 

погріб, свердловина, фруктові дерева, 
14 соток+10, приватизована, документи, 
365960 грн (еквівалентно курсу долара 
14000 у.о.). Тел.: 0 50 1897110.

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

АНТЕНИ
Тел.: 0�67�7�166�122Тел.: 0�67�7�166�122
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РЕМОНТРЕМОНТ
цифрових фотоапаратів та відеокамер,

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

та іншої побутової техніки

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

мікрохвильових печей 
та іншої побутової техніки

ПУЛЬТИПУЛЬТИ
Ремонт. Підбір. ПродажРемонт. Підбір. Продаж

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

Тел.: 0 67 503+66+72, 0 67 504+44+06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

НЕРУХОМІСТЬ

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

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

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



17№9 (868), 17 березня 2017 р.«Вісті»

Яготин
56 кв.м, газ, літня кухня, погріб, гараж, 

сарай, свердловина, 5 хв. залізничний 
вокзал, 459000 грн (еквівалентно 17000 
у.о.), торг. Тел.: 0 68 5581205.

Гендерівка с., Перемоги вул., 9х8 кв.м, 
65 соток, 150000 грн. Тел.: 0 67 3171496.

Годунівка с., Перемоги вул., 58 кв.м, 50 
соток, 100000 грн. Тел.: 0 97 6448967.

Кулябівка с., 42 кв.м, 2 кімнати, кухня, 
дерев’яний, обкладений цеглою, газ. опа-
лення, літня кухня, сарай, гараж, погріб, 
40 соток, поруч річка, 275000 грн (еквіва-
лентно 10000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

ПІВБУДИНКУ
Баришівка

центр р-н, 46 кв.м, поруч залізничний 
вокзал, 123000 грн. Тел.: 0 99 2344415.

Бориспіль
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімна-

ти, кухня 20 кв.м, ванна, газове опалення, 
свердловина, вода у будинку, можливе 
місце для твердопаливного котла, 5 со-
ток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538.

півбудинку з земельною ділянкою, 
господар або обмін на 1-к.кв, роз-
глянемо всі пропозиції. Тел.: 0 99 
0021816.

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ
Бориспіль

Готовий бізнес з євроремонтом, 
будинок, 2 поверхи, 300 кв.м, відео-
нагляд, ландшафтний дизайн, меблі, 
дуже вигідний помісячний дохід, 
7250000 грн (еквівалентно 250000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Баришівка

Терміново! Баришівський р-н, кооп. 
«Майорске», 10 соток, вода, газ, 
світло, ціна договірна, господар, не-
дорого, або здам в оренду. Тел.: 0 97 
7379763.

Швачиха с., 15 соток, приватизована, 
ліс поруч, 47 км — Київ, 65000 грн. Тел.: 
0 95 7345577.

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизо-

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

Шевченківський Шлях вул., 15 соток, 
приватизована, проект під забудову, ко-
мунікації поруч, гарне місце, поруч озеро, 
ціна договірна. Тел.: 0 96 2838710.

Бориспіль
10 соток, врем’янка, 2-поверхова, фун-

дамент 9х15, 675000 грн(еквівалентно 
25000 у.о.), господар. Тел.: 0 67 9974515. 

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

Айвазовського вул., 10 соток, світло 
поруч, газ 20 м, 216000 грн (еквівалентно 
8000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла. 

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

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

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

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

Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, до 
центру 1,5 км, поруч світло, 196000 
грн (еквівалентно 7000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 95 7650666. 

Братів Шило вул., 0,10 га, асфальт, світ-
ло, 435000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 95 7650666. 

В.Мономаха пров., 12 соток+10 соток 
город. Тел.: 0 63 5290317.

Вересая вул., 25/50, газ, світло під ді-
лянкою, 364500 грн (еквівалентно 13500 
у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

Гаражний пров., 10 соток, новий масив, 
інтенсивно забудовується, 364500 грн. 
Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

Глибоцька вул., центр, 10 соток, кутова, 
світло, газ на території, поруч централізо-
ване водопостачання та каналізація. Тел.: 
0 67 5075208.

Грішинський пров., 10 соток, госпо-
дар, фад 36 м, ціна договірна. Тел.: 0 63 
5290318.

Грушевського вул., 7 соток. Тел.: 0 97 
6637302.

Грушевського пров., 10 соток, під за-
будову, комунікації по вулиці, господар, 
ціна договірна. Тел.: 0 95 9083067, 0 95 
3113384.

Д.Галицького вул., 7 соток, кутова, світ-
ло проплачене, 243000 грн (еквівалентно 
9000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 
соток, гарне місце, для будівництва 
та обслуговування житлового будин-
ку, господарських будівель та спо-
руд, 110000 грн (еквівалентно 5000 
у.о.), господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 
67 8655359.

Дружби Народів вул., 10 соток, комуні-
кації, 228605 грн (еквівалентно 8500 у.о.). 
Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

Європейська вул., асфальт, світло про-
ведено, свердловина, 7 соток, 432000 
грн (еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

Заболотного вул., 10 соток, комунікації 
поруч, 147114 грн (еквівалентно курсу 
долара 5500 у.о.), торг, господар. Тел.: 0 
93 9018788.

земельні ділянки на вибір. Тел.: 0 96 
0596546, 0 50 7753918, Альона.

Іванків с., Бродівська вул., 12 соток, під 
забудову, комунікації поруч, ціна договір-
на. Тел.: 0 63 5306634, 0 66 4347845.

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

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

Козацька вул., 10 соток, під забудову, 
поруч забудови, комунікації, 333000 грн 
(еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
9141599.

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

розвилка р-н, поруч церква, 65 кв.м, 3 
кімнати, зручності, від 3 сотки, держакт, 
600000 грн (еквівалентно 22000 у.о.). 
Тел.: 0 63 2938972.

Червоноармійська вул., 2 поверхи, 70 
кв.м, 2 кімнати, с/в, хол, кухня 12 кв.м, ча-
стково ремонт, цегла, 756000 грн (28000 
у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

ГАРАЖІ
Бориспіль

гараж металевий, на вивіз. Тел.: 0 66 
9307744.

гараж цільнометалевий, самовивіз, 
5х3х1,8 м, 15000 грн, торг. Тел.: 0 66 
6223739.

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

Капітальний гараж, 6х4, сухий, 
кооп. «Авіатор-2», вул. Горького, з 
ремонтом, утеплений, оглядова яма 
та підвал. Тел.: 0 50 4163929, Євген.

кооп. «Авіатор», 5х8 м, під автобус, 
можливо під СТО. Тел.: 0 67 4029471.

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

кооп. «Прометей», 6х4, ціна договірна. 
Тел.: 0 96 8242944.

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

металевий, на вивіз, терміново, ціна 
договірна. Тел.: 0 68 3559929.

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД+ВИРОБНИК

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

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

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

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

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

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

НЕРУХОМІСТЬ

Тел.: (04595) 6-62-25      ПРИЙМАЄМО БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ      Тел.: (04595) 6-62-25
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Тел.: 067-368-89-09

ТЦ ГРАНАТ 
Оренда приміщень 

у центрі міста під офіс, 
агенцію, творчу майстерню

15-45 кв.м

Тел.: 095-934-96-72
098-321-26-19

ДРОВА ЯБЛУНІ
різані по 30-40 см 

з доставкою по м. Бориспіль
4000 грн/7 куб.м

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК 
Вимоги: д/р на складі, відсутність протипоказань 

по стану здоров’я, фізична витривалість
г/р п’ятиденка, офіційне оформлення

з/п від 7000 грн

Стабільному торгівельному підприємству у с. Безуглівка 
(Мала Олександрівка, Бориспільський р-н) 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН: 

Тел. 096-340-44-32
e-mail: gonza@intertool.kharkov.ua

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

Тел.: 0 67 656+72+01

в м. Бориспіль
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

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

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

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

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

Коцюбинського вул., 14,5 соток, фасад 
25 м, світло, газ, вихід на 2 вулиці, ас-
фальтована дорога, на території старий 
будинок, 715500 грн (еквівалентно 26500 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Коцюбинського вул., кінець вулиці, 
10 соток, під забудову, 416000 грн 
(еквівалентно 16000 у.о.), господар. 
Тел.: 0 98 0284857.

Коцюбинського пров., 10 соток, світло, 
газ під ділянкою, 202500 грн (еквівалентно 
7500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

Красіна вул., 30 м від вул. К.Шлях, 10 
соток, світло, газ, асфальт, є можливість 
купівлі сусідньої ділянки, 858000 грн (екві-
валентно 33000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

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

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

Перемоги вул., 10 соток, поруч світло, 
газ, дорога висипана, 200000 грн (еквіва-
лентно 7500 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

під забудову, поруч комунікації, зупин-
ка. Тел.: 0 66 4557414.

Проців с., 12 соток, комунікації, ас-
фальт, приватизована, 429440 грн (екві-
валентно курсу долара 16000 у.о.). Тел.: 
0 50 7724676.

Сєрова пров., 10 соток, фасад — 35 
метрів, асфальтований під’їзд, світло, 
лічильник на стовпі, газ по вулиці, фун-
дамент 10х11, до вул. К.Шлях — 200 м, 
567000 грн (21000 у.о.),торг. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

Сім’ї Сосніних вул., 2 ділянки, кутові, по 
10 соток, господар, ціна договірна. Тел.: 
0 63 6501390.

Солов’яненка вул., 400 м від вул. К.
Шлях, 10 соток, поруч побудовані будин-
ки, продаються поруч 2 ділянки, 189000 
грн (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

Спортивна вул., 10 соток, світло, газ 
поруч, побудовані нові будинки, 270000 
грн (еквівалентно 10000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

Толстого вул., 10 соток, можливий по-
діл на 2 ділянки, господар, ціна договірна. 
Тел.: 0 63 5290318.

Вороньків с., 12,5 соток, центр р-н, 
держакт, всі комунікації, заселений ра-
йон, ціна договірна, власник. Тел.: 0 66 
5573504, 0 66 5186236. 

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

Вороньків с., 30 соток, газ, світло 
на ділянці, держакт. Господар. Тел.: 0 
67 4666931, 0 67 9064255, 0 66 5133851.

Глибоке с., 24 сотки, світло на терито-
рії, сарай, погріб, вулиця забудована, до-
рога висипана, 540000 грн (еквівалентно 
20000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

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

Гора с., 13 соток, під забудову, з доку-
ментами, комунікації поруч, 12 км до м. 
Київ, ціна договірна. Тел.: 0 68 9636640. 

Дударків с., 16 соток, світло, газ, фасад 
25 м, асфальтована дорога, поруч мага-
зин, зупинка, 390000 грн (еквівалентно 
15000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Дударків с., 25 соток, ОСГ, кому-
нікації поруч, приватизована, дер-
жакт, 230000 грн, господар. Тел.: 0 
67 9973979.

Затишне с. (Ленінівка), 24 сотки, прива-
тизована, комунікації поруч, ціна договір-
на. Тел.: (4595) 66796, 0 99 6008024.

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

Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, ціна 
договірна. Терміново. Тел.: 0 63 1540042.

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

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

Любарці с., 25 соток, під забудову, не-
дорого. Тел.: 0 67 7683883.

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

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

Мирне с., 15 соток, під забудову, недо-
рого. Тел.: 0 67 7683883.

Нестерівка с., 10 соток, гарне місце, не-
дорого. Тел.: 0 66 3663002.

Нестерівка с., 10+5 соток, під забудо-
ву, висока, серед будинків, комунікації, 
210000 грн. Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

Нестерівка с., Квіткова вул., 15 соток, 
світло по вулиці, акт на землю. Тел.: 0 95 
5905092. 

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

Рогозів с., 19 соток, держакт, під забу-
дову, по вулиці світло, газ за 80 м, госпо-
дар, ціна договірна. Тел.: 0 96 3615816.

Рогозів с., 25 соток, недорого, гарне 
місце, комунікації поруч, господар. Тел.: 
0 99 1648530.

Сошників с., центр, 29 соток, держакт, 
старий будинок, господар або обміняю. 
Тел.: 0 98 5043923.

Старе с., 10 соток, недорого, гарне міс-
це. Тел.: 0 66 3663002.

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

Волгоград
5 соток, 2 км за відміткою «м. Волго-

град» по Московській дорозі, під забудо-
ву, 40000 грн. Тел.: 0 95 0150160.

Згурівка
Черевки с., 12 соток, ціна договірна. 

Тел.: 0 96 2838710.

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

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

1,2,3,4-к.кв. або будинок, півбудинку у 
господаря за готівку. Тел.: 0 96 4418695, 
0 63 7576869. АН «Гранд».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

будинок, півбудинку в м.Бориспіль, в 
житловому стані, для себе, або обміняю 
на 1-к.кв. Не агенція. Тел.: 0 50 2987005, 
0 96 9739973.

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

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

земельну діляку під будівництво на 
околиці для себе до 6000 у.о. Тел.: 0 97 
9104007.

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

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

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

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

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

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

ЗДАМ
Бориспіль

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

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

1-к.кв., Європейська вул., житловий 
стан, необхідні меблі, холодильник, ко-
ндиціонер, телевізор, пральна машина, 
3000 грн+комунальні. Тел.: 0 97 2385142, 
0 63 4645142, Світлана.

1-к.кв., р-н «Сільпо», 4/5 ц., житловий 
стан, меблі, побутова техніка, 3800 гр-
н+комунікації. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

1-к.кв., центр р-н, господар. Тел.: 0 50 
5456870.

1-к.кв., центр, житловий стан, необхідні 
меблі та техніка, 3000 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

2-к.кв., Горького вул., меблі, побутова 
техніка, інтернет, телефон, гарний стан, 
на тривалий термін, ціна за домовлені-
стю. Тел.: 0 67 7000343.

2-к.кв., Європейська вул., частково 
меблі, побутова техніка, 4000 грн+кому-
нальні. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, 
Світлана.

нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
МІНЯЮ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Крашенівка вул., 10 соток, зі старим 
будинком, світло, погріб, колонка, + 2 ді-
лянки 8,3 сотки, + ділянка 10 соток, р-н 
Бориспільські сади. Тел.: 0 66 4094765.

Крашенівка пров., 10+2 соток, ас-
фальт, світло газ поруч, держакт, 28 м 
фасад, ціна договірна, господар. Тел.: 0 
50 2300450.

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

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

Магістральна вул., 10 соток, дер-
жакт, під забудову, кутова. Тел.: 0 67 
4068643.

Мазепи вул., 3 ділянки, по 10 соток, 
господар, ціна договірна. Тел.: 0 63 
6501390.

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

Незалежності вул., комунікації, 8 соток, 
сусіди, рівна, поруч зупинка, магазини, 
200000 грн (8000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 
0 63 7576869. АН «Гранд».

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

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

Розумовського вул., 10 соток, всі ко-
мунікації, поруч сусіди, держакт, 187000 
грн (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд». 

Розумовського вул., комунікації, все 
забудовано, 322736 грн (еквівалент-
но 12000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона.

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

Сєрова вул., 10 соток, 403421 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
0596546, 0 50 7753918, Альона.

Сєрова вул., 10 соток, всі документи, 
поруч сусіди, зупинка, магазини, ринок, 
широкий фасад, 375000 грн (еквівалент-
но 14000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

Тополева вул., права сторона міста, 
10 соток, поруч світло, будуються нові 
будинки, 405000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

Яцюти вул., 10 соток, посередині вул. 
Бежівка, 1,5 км до центру, держакт, під 
забудову, світло проводять, до газу та ас-
фальту — 350 м, 220000 грн (еквівалент-
но 8500 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій. 

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

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

В.ОЛЕКСАНДРІВКА С., 12,5 СОТОК, В.ОЛЕКСАНДРІВКА С., 12,5 СОТОК, 
ПІД ЗАБУДОВУ, З ДОКУМЕНТАМИ, ПІД ЗАБУДОВУ, З ДОКУМЕНТАМИ, 
ДЕРЖАКТ. ТЕЛ.: 0 66 7188088.ДЕРЖАКТ. ТЕЛ.: 0 66 7188088.
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Тел.: (04595) 6-62-25      ПРИЙМАЄМО БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ      Тел.: (04595) 6-62-25

НЕРУХОМІСТЬ • РОБОТА

2-к.кв., К.Шлях вул., гарний стан, не-
обхідні меблі, побутова техніка, 5000 
грн+комунальні. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

2-к.кв., Нова вул., гарний стан, необ-
хідні меблі, побутова техніка, 5500 гр-
н+комунальні. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

3-к.кв., або кімнату, район зупинки Аві-
аторів. Тел.: (44) 3539818, 0 99 1491380, 0 
96 3399431, 0 63 7074146.

3-к.кв., Бабкіна, 12 вул., житловий стан, 
меблі, побутова техніка, 4500 грн+кому-
нальні. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, 
Світлана.

3-к.кв., Кірова вул., з ремонтом, ме-
блями, 3000 грн+комунальні. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

3-к.кв., новий будинок, кімнати окре-
мо, гарний стан, меблі, побутова техніка, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

будинок для сім’ї, 3 кімнати, с/в, меблі, 
холодильник, пральна машина, теле-
візор, 3000 грн+лічильники. Тел.: 0 93 
6295957.

будинок, без зручностей, Бежівка вул., 
4 кімнати, 2500 грн+лічильники. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

будинок, р-н школи №3, 4 кімнати, хо-
лодильник, меблі, котел, с/в у будинку, 
гараж, 3500 грн+лічильники. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

будинок, розвилка р-н, 4 кімнати, вода, 
газ. Тел.: 0 98 6681994.

будинок, розвилка р-н, зручності. Тел.: 
0 98 6681994.

будь-яку нерухомість, швидко та ви-
гідно. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, 
Альона.

Врем’янку для будівельників, пічне опа-
лення, 5 місць, за допомогу у будівництві. 
Тел.: 0 63 1683437, 0 66 4249193, 0 67 
7695807.

Времянка 1 кімната, меблі, газ, балон, 
гаряча вода, зручності на вул., розвилка 
р-н, ціна договірна. Тел.: 0 99 9236120.

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

гараж, з новим підйомником, вул. К.
Шлях, ціна договірна. Тел.: 0 50 9063831.

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

земельну ділянку, 10 соток. Тел.: 0 98 
4207793.

кімната в будинку, недорого. Тел.: 0 66 
4249193, 0 67 7695807, 0 63 1683437.

кімнату в будинку, р-н центру, всі зруч-
ності, для чоловіка 55-65 років. Тел.: 
(04595) 51751.

кімнату у будинку зі зручностями. Тел.: 
0 98 6681994.

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

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

кімнату, центр, поруч «Сільпо», меблі, 
інтернет, пральна машина, 1700 грн. Тел.: 
0 93 6295957.

Комерційне приміщення, фасад, 
К.Шлях вул., 2/2-Г, під ломбард. Тел.: 
0 67 6933965.

півбудинку, Козацька вул. Тел.: 0 97 
5052085.

Терміново! Житло у м. Бориспіль чи 
р-ні. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудинку, кім-
нату у господаря. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869. АН «Гранд».

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

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

1,2,3-к.кв., у власника, порядок та 
своєчасну оплату гарантуємо. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

1,2-к.кв., у господаря для однієї жінки, у 
будь-якому районі, розгляну всі варіанти. 
Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

1-к.кв., для сімейної пари у господаря, 
будь-який район, розглянемо усі варі-
анти. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, 
Альона.

2,3-к.кв., у господаря на тривалий 
термін для сім’ї, порядність, акуратність 
та вчасну оплату гарантуємо. Тел.: 0 96 
0596546, 0 50 7753918, Альона.

будинок, півбудинку зі зручностями 
та меблями. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана. 

Гараж для авто, р-н «розвилки». Тел.: 0 
97 2324513, Микола. 

Житло для будівельників з усіма зруч-
ностями у господаря. Тел.: 0 96 0596546, 
0 50 7753918, Альона.

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

квартиру, будинок для сім’ї. Тел.: 0 68 
1006533, Алла.

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

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

кімнату у господаря в м. Бориспіль, 
за прийнятну ціну, для порядної 
жінки, без ш/з, не переселенка, роз-
гляну варіанти допомоги, догляду, 
успадкування, оренди з викупом. 
Тел.: 0 95 9051771, 0 68 7074774.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
житло для порядної дівчини, порядок 

та своєчасну оплату гарантую. Тел.: 0 68 
1006533, Алла.

МІНЯЮ
Бориспіль

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

2-к.кв., 30 соток на будинок у Бориспо-
лі. Тел.: 0 67 8965832.

2-к.кв., Нова ІІ вул., 50 кв.м, + земельна 
ділянка, 10 соток на будинок у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 93 5001946.

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

будинок, мансарда, ветлікарня р-н, 
2-пов., цегла, 2004 р., 130 кв.м, 3 кімнати, 
ванна 8 кв.м, комунікації, огорожа, гараж, 
8 соток, сад; на 3-к.квартиру (м.Бори-
спіль) з доплатою 15000 у.о. Тел.: 0 63 
4271333.

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

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

В АТЕЛЬЄ М.БОРИСПІЛЬ ПОТРІБЕН В АТЕЛЬЄ М.БОРИСПІЛЬ ПОТРІБЕН 

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ТА ПОШИТ-МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ТА ПОШИТ-

ТЯ ОДЯГУ. ТЕРМІНОВО! ТЕЛ.: 0 96 ТЯ ОДЯГУ. ТЕРМІНОВО! ТЕЛ.: 0 96 

2479810. 2479810. 
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В їдальню на постійну роботу потрібен 
кухар, посудомийниця, можливий не-
повний робочий день, м.Бориспіль, вул.
Запорізька, 2, маршрут №5. Звертатися 
після 14.00. 

В їдальню на постійну роботу потрібна 
посудомийниця, можливий неповний ро-
бочий день, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 
2, маршрут №5. Звертатися після 14.00. 

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

В кафе у м. Бориспіль потрібен кухар. 
Тел.: 0 50 2148736, 0 98 9048511, 0 73 
1018040, Олена.

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

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

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

На роботу в м.Бориспіль потрібні: 
вантажники, складальники-паку-
вальники, засипальники сировини, 
водій навантажувача; з/п від 6000 
грн, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

На роботу в тогово-роздрібну ме-
режу Парфюм-Бар запрошуються 
комунікабельні, цілеспрямовані про-
давці-консультанти. Заробітна плата 
висока (ставка+%), гнучкий графік 
роботи. Тел.: 0 67 4600216, Сергій 
Петрович.

На роботу потрібен продавець про-
довольчих товарів. Тел.: 0 50 6080538, 
Наталія. 

На роботу потрібна людина з власним 
транспортним засобом (бажано скутер) 
для розповсюдження оголошень по Бо-
риспільському р-ну. Тел.: 0 98 9342408. 

Охоронному підприємству потрібні 
охоронці, м.Київ. Графік роботи різ-
ний. Заробітна плата виплачується 
своєчасно. Тел.: 0 96 9924790, 0 93 
3725530, (44) 5929613. 

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РО-ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РО-
БОТУ ПОТРІБЕН БУХГАЛТЕР, З/П БОТУ ПОТРІБЕН БУХГАЛТЕР, З/П 
ВІД 5000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 ВІД 5000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 
95 3102474, 0 63 4075992.95 3102474, 0 63 4075992.

Підприємству на постійну роботу 
потрібен вантажник, г/р пн-пт з 9.00 
до 18.00, сб-нд — вихідний, з/п 5000 
грн, офіційна. Тел.: 0 95 2821499, Ва-
лентин.

Потрібен вантажник на склад бу-
дівельних матеріалів у м. Бориспіль, 
г/р пн-сб з 8.00 до 18.00, з/п 7000 грн, 
офіційне працевлаштування. Тел.: 0 
93 2859090.

Потрібен водій-механік кат. «С», «Е» із 
д/р та знанням тех.частин автомобіля, з/п 
договірна. Тел.: 0 98 3996710.

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

ПОТРІБЕН КОМІРНИК НА СКЛАД ПОТРІБЕН КОМІРНИК НА СКЛАД 
(КОСМЕТИКА) У М.БОРИСПІЛЬ, (КОСМЕТИКА) У М.БОРИСПІЛЬ, 
ЗБІРКА, ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕВІРКА ЗБІРКА, ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕВІРКА 
ТОВАРУ. ТЕЛ.: (44) 2252426, 0 50 ТОВАРУ. ТЕЛ.: (44) 2252426, 0 50 
9189733.9189733.

Потрібен репетитор по математиці 
для 2-х хлопчиків, учнів 6-го класу. 
Заняття потрібно проводити 2 раза 
в тиждень по 2 години. Оплата від 
2000 грн/міс. Тел.: 0 95 1232068, Віта-
лій Іванович.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРА-ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРА-
НІВНИК, ВОДІЙ ЗЕРНОВОЗА, ВО-НІВНИК, ВОДІЙ ЗЕРНОВОЗА, ВО-
ДІЙ-ЕКСКАВАТОРНИК. З/П ВИСО-ДІЙ-ЕКСКАВАТОРНИК. З/П ВИСО-
КА. ТЕЛ.: 0 96 5388859.КА. ТЕЛ.: 0 96 5388859.

Потрібні пекарь, кондитер, з/п 4000 
грн. Тел.: 0 98 5004772.

ПП «Жива вода» запрошує на по-
стійну роботу водія, кат. «В», «С». 
Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

ПП «Пан Водний» запрошує на постій-
ну роботу оператор в цех розливу води, 
з/п 6000 грн, офіційне працевлашту-
вання, повний робочий день. Тел.: 0 67 
9362616, Денис Михайлович, з 9.00 до 
19.00. 

Приватному підприємцю на постій-
ну роботу потрібен екскаваторник: 
д/р обов’язково, екскаватор CAT-438. 
Тел.: 0 67 4029471.

ТВОРЧОМУ КОЛЕКТИВУ НА ПО-ТВОРЧОМУ КОЛЕКТИВУ НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН СТО-СТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН СТО-
ЛЯР-МЕБЛЬОВИК, МОЖЛИВО ЖИТ-ЛЯР-МЕБЛЬОВИК, МОЖЛИВО ЖИТ-
ЛО ТА 2-РАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ. ЛО ТА 2-РАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ. 
ТЕЛ.: 0 68 5944879. ТЕЛ.: 0 68 5944879. 

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ В АВ-ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ В АВ-
ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 
9136533.9136533.

Терміново на роботу потрібні: адміні-
стратор, охоронець, завгосп, кухонний 
працівник. Оплата щоденно. Тел.: 0 63 
6363608, 0 96 1791659.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ВОДІЇ НА ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ВОДІЇ НА 
АВТО КОПМАНІЇ, ЗНАННЯ М. БОРИ-АВТО КОПМАНІЇ, ЗНАННЯ М. БОРИ-
СПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗКОВО, ОФІ-СПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗКОВО, ОФІ-
ЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, З/П ВИСОКА. ЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, З/П ВИСОКА. 
ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766.ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766.

Терміново потрібні охоронці. Г/р: 
вахта 14/14, 1/2, нічні зміни, з/п дого-
вірна. Тел.: (4595) 65434, 0 96 7757451, 
0 67 3288818.

Терміново! В стоматологічну кліні-
ку «Вегас» потрібна сестра-медична 
(фельдшер). Тел.: 0 97 1229617 Окса-
на Юріївна.

Терміново! Потрібен водій кат. «С» 
на асенізатор «Рено» (викачування 
каналізацій) по Борисполю та райо-
ну, бажано з д/р. Більш детально за 
тел.: 0 66 7218661, 0 63 7218601.

Тел.: (098) 800+66+66
(093) 800+66+66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ 
МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВО-МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВО-
ДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 9136533.ДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 9136533.

Запрошуємо в продуктові магази-
ни продавців із д/р. Офіційне оформ-
лення. Графік роботи 1/2. Тел.: 0 67 
9048082.

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

ЗОШ І-ІІІ ст.№6 (вул.Головатого, 19) по-
трібні: кухар, прибиральниці службових 
приміщень. Тел.: (4595) 62348, 0 67 4570661.

Компанії з продажу керамічної 
плитки, с. Щасливе, на склад потрібні 
вантажник; укладач керамічної плит-
ки; водій категорії «В», «С» зі своїм 
вантажним авто від 3 до 5 т. Тел.: 0 50 
3161611, Юлія.

На виробництво потрібні збиральни-
ки меблів, із д/р. Тел.: 0 96 0567090, 0 
93 9020928, 0 67 5824558, 0 50 8068023.

На постійну роботу в дистрибьютор-
ську компанію потрібні торгові пред-
ставники із власним авто, робота по 
м. Київ та Київській області, з/п висо-
ка, виплата вчасно (2 рази в місяць). 
Тел.: 0 95 8745515, 0 98 0798875.

На постійну роботу в продоволь-
чий магазин потрібні продавці, з/п %. 
Тел.: 0 66 1056811.

На постійну роботу в СП ТОВ «Нива 
Переяславщини» потрібен юрисконсульт 
(з питань землевпорядкування). Вимоги: 
д/р по спеціальності не менше 3-х років. 
Резюме (з фото) надсилати на електро-
нну адресу: info@niva-sa.com.ua

На постійну роботу потрібен буді-
вельник із д/р. З/п своєчасно. Тел.: 0 
97 7862638.

На постійну роботу потрібен електро-
монтер з д/р для обслуговування елек-
тромереж на підприємтсві. Тел.: (044) 
2202131.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН 
ОФІЦІАНТ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ ОФІЦІАНТ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ 
З 12.00 ДО 24.00, З/П ВІД 3000 ГРН, З 12.00 ДО 24.00, З/П ВІД 3000 ГРН, 
СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 3102474, 0 63 СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 3102474, 0 63 
4075992.4075992.

На постійну роботу швейне підпри-
ємство запрошує швачок. Д/р від 1 
року, з/п від 3000 грн. Тел.: 0 67 7341607.

Терміново! Фірмі «Престиж» по-
трібні: кухар, офіціант, продавець 
будівельних матеріалів, із д/р. Тел.: 
0 (4595) 64433, 0 93 9464433, 0 63 
0115873.

ТОВ «Екологія-вторресурси» м. 
Бориспіль запрошує на роботу водія 
категорії «С», офіційне працевлаш-
тування, з/п від 7000 грн. Тел.: 0 50 
4696816.

ТОВ «Про-мікс» запрошує на робо-
ту електриків, енергомонтажників, 
різноробочих (вивантаження ваго-
нів). Тел.: 0 95 8892323.

У зв’язку з розширенням в центр 
краси «Вероніка+» потрібні: при-
биральниця, перукарі, майстри ма-
нікюру та педикюру, масажист. З/п 
достойна. Тел.: 0 63 5273171, 0 98 
5235600.

Фірмі у с.Іванків на постійну роботу 
потрібні менеджери, г/р 3/3, охоронці, г/р 
1/1, шиномонтажники, г/р 7/7. Тел.: 0 96 
2499983, 0 67 4451883.

Фотограф для зйомок шукає дівчину з 
пишними формами, оплата 600 грн. Тел.: 
0 93 4978204, Андрій.

ШУКАЄМО ПРОДАВЦЯ В РИБАЦЬ-ШУКАЄМО ПРОДАВЦЯ В РИБАЦЬ-
КИЙ МАГАЗИН, ПОЗМІННИЙ ГРАФІК КИЙ МАГАЗИН, ПОЗМІННИЙ ГРАФІК 
РОБОТИ, З/П ДОГОВІРНА. ЗА ДЕ-РОБОТИ, З/П ДОГОВІРНА. ЗА ДЕ-
ТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТА-ТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТА-
ТИСЬ: 0 93 0507769, 0 63 7728998.ТИСЬ: 0 93 0507769, 0 63 7728998.

Київ
В м.Київ на роботу в склад ковбасних 

виробів потрібні працівники, з/п 8900 грн, 
щоденні виплати, харчування, вахта. Іно-
городнім гуртожиток. З посередниками 
не працюємо. Тел.: 0 99 2477781, 0 98 
5686758.

В м.Київ на роботу в теплиці потрібні 
відповідальні, вахта 15/15, 30/15. З/п 460 
грн щоденно, гарні умови для іногородніх, 
житло, харчування. Тел.: 0 63 6098491, 0 
68 7337439, 0 66 0018569.

Водители кат.«Д» на маршруты 
г.Киева. Жилье предоставляем. З/п 
от 9000 грн. Тел.: 0 50 9003444, 0 95 
6030105, 0 67 6000161. 

Тел.: (067) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

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

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

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

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

В садовий центр потрібні працівни-
ки та садівник зі знанням рослин на 
постійну роботу. . Тел.: 0 50 1522021.

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

Виробничому с/г підприємству на по-
стійну роботу потрібен головний інженер, 
д/р обов’язково, наявність особистого 
транспортного засобу, гарантуємо висо-
ку з/п, спецодяг та харчування. Тел.: 0 66 
7782491.

Водій кат. «D», на розвозку, ра-
нок — вечір, д/р обов’язково, з/п 
договірна. Проживання у м.Переяс-
лав-Хмельницький. Тел.: 0 67 7205905.

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

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ЛОГІСТА
АВТОСЛЮСАРЯ
ВОДІЯ АВТОБУСА
ВОДІЯ ВАНТАЖНОГО АВТО
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ
РІЗНОРОБОЧОГО З БЛАГОУСТРОЮ 
ТЕРИТОРІЇ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

РОБОТА

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
(м. Бориспіль)

РІЗНОРОБОЧОГО
МЕНЕДЖЕРА 
з продажу 
автозапчастин 
МАЙСТРА 
столу замовлень

ПОКОЇВКУ
Тел.: 050-332-87-04, Іван Сергійович 

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна
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Шукаю роботу репетитора для уч-
нів початкових класів. Допомога у 
виконанні дом. завдання, при потре-
бі — окремі предмети, підготовка до 
школи. В/о, пед. досвід — 10 років. 
Тел.: 0 67 2447026, 0 93 6434003, Тетя-
на Олександрівна.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура, діаметр d8 — 5,00 грн/м, 

діаметр d10 — 7,50 грн/м, діаметр 
d12 — 10,70 грн/м, ціна за тонну — від 
11500 грн; сітка кладочна — армуюча 
від 12 грн/кв.м, сітка огороджуваль-
на, оцинкована від 250 грн/рулон, 
труби профільні та квадратні. До-
ставка по Борисполю та району. Тел.: 
0 98 9342408, Михайло.

Батареї чавунні, центрального опален-
ня, 3 шт., 40 грн/1 секція. Тел.: 0 (4595) 
60516, 0 67 8721794.

Блок фундаментний, ФБС3 
(240х60х30), самовивіз. Тел.: 0 93 
6484356.

Бочки, каністри, металеві і поліетиле-
нові, баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 9307744.

Брус, балки, стропила, шалів-
ка, дошка столярна сосна, вільха, 
ясен, дуб, дошка для підлоги, дро-
ва з доставкою, ракушняк; послуги 
автокрана. Тел.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

Вапно гашене в мішках, 1,5 т, кільце з/б 
об’єм 1 м — 1 шт, 1,5 м — 1 шт, з/б 1/2 
блоки, ціна договірна, с. Гора. Тел.: 0 68 
9636640.

Ворота для гаража; дріт колючий у ру-
лонах, 5 шт. Тел.: 0 98 2507650. 

Ворота для огорожі, 5,2х1,7, 4,0х1,7, 
без стовпів, заводська робота. Тел.: 0 93 
6484356.

Двері, балкон зі склом, нові, подвійні з 
коробкою. Тел.: 0 63 4271333.

Дошка (шальовка), 25 ммх6 м, 2,3 
куб.м. Тел.: 0 50 1574421.

Запчастини до металевого гаража, 
ворота, підсилювачі даху. Тел.: 0 68 
5982868.

Каністри сталеві, б/в, 300 грн/1 шт.; 
баки, термоси, 2 шт., по 10 л, 300 грн/1 
шт. Тел.: 0 68 1283577.

Кругляк дуба кон. 32 куб.м, товщина 
20-40 см, знаходиться в 15 км від м. Бори-
спіль, ціна договірна. Тел.: 0 68 9636640.

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

Панель перекриття (дорожня), 1 шт.: 
3,00х1,50х0,10, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 
93 7472006.

Підприємство продає пиломатеріали: 
дошка, брус. Тел.: 0 93 1529737.

Труба азбесто-цементна, 100 мм, б/в, 
180 грн; наличники ПВХ, 2 шт., білий, 
2200 мм х 70 мм, 50 грн за 1; 1100 мм х 70 
мм, білий, 25 грн, нові. Тел.: 0 68 1283577.

Труби азбестові, д — 200, 3 м. Тел.: 0 
50 2668110.

Швелер 27, 2,5 м, 4 м, 5 м, терміново. 
Тел.: 0 63 2938972.

На деревоообробний завод євро-
пейського класу потрібні водії кате-
горії «Е» із д/р, машини MAN та Іveco, 
з/п від 24000 грн. Тел.: 0 99 3732342, 0 
98 6402986.

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

Німецька будівельна компанія запро-
шує будівельників на оздоблювальні 
роботи до Німеччини; з/п від 1200 євро. 
Різноробочі до Польщі, Німеччини. 
Ліц. МСПУ АВ № 585042. ТОВ «Євро-
пейський Холдинг», вул.Ільїнська, 12, 
оф. 314, м.Київ. Тел.: 0 67 2326904, 
robotaeuro@gmail.com.

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

Запоріжжя
Официальный дилер турецкой 

Компании «Kalde» в Украине OOO 
«Kalde-Vostok» реализует мелким и 
крупным оптом продукцию турецкой 
фирмы: трубы полипропиленовые, 
фитинги, вентили, краны. Полный 
ассортимент продукции, новинки. 
Доставка по всей Украине. Тел.: 0 63 
6809889, Елена. 

ДИТЯЧІ РЕЧІ
Бориспіль

Ванна «Ok Baby» б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006.

Демісезонний комбінезон для хлопчи-
ка, 98 р., 500 грн. Тел.: 0 67 8965832, 0 
63 1171766.

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

• Насосні станції •
• Бойлери •

• Холодильники •
• Пральні машини •

• Сантехнічні роботи •
Без вихідних

Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ
РЕМОНТ!

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

Мотоблок «Мотор-Січ», все у комплек-
ті, ціна договірна. Тел.: 0 50 1339357.

Насосна станція, Karcher BPP 4000/48 
— Німеччина. Тел.: 0 95 0150160.

Принтер, фірма «HP 205», б/в, робочий 
стан, без картриджів, 300 грн. Тел.: 0 50 
7142390.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 0 93 
2233068. 

Токарний, ювелірний верстат, теодоліт, 
нівелір, мікроскоп, електростанція. Тел.: 0 
95 8765344.

Хлібопічка, Японія, 500 грн. Тел.: 0 95 
0720058.

Київ
Полный комплект оборудования ми-

ни-завода для производства шлакобло-
ка: пресс шлакоблочный, пресс полубло-
ков, транспортное оборудование и т.д. 
Тел.: 0 67 5669709.

Стабилизаторы напряжения укр. пр-ва. 
Профес. комплексная защита техники 
от проблем в электросети. Гарантия — 3 
года. Адаптация под вашу электросеть! 
Лучшее соотношение цена-качество! Б/п 
доставка. Подробно на сайте: stabilizator.
dp.ua. Тел.: 0 67 4928371, 0 50 1011184.

Харків
Продам б/у промышленные овер-

локи 3-х, 4-х, 5-ти ниточные, стол с 
параотсосом, прямострочные. Тел.: 
0 98 0370000.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Деко нове, велике з кришкою, 30х45 
см, алюмінієве, 300 грн. Тел.: (4595) 
50906, 0 68 6505802.

Мікрохвильова піч «Самсунг», 400 грн, 
торг. Тел.: (4595) 69463, 0 97 3792687.

Морозильна камера «Норд», 6 відді-
лень; домашній кінотеатр «Самсунг», 
ціна договірна. Тел.: 0 67 1762212.

Ноутбук «Асус», акумулятор «Акер», 
«ІВМ», ціна договірна, недорого; кому-
нікатор; блок безперебійного живлення. 
Тел.: 0 98 0420029.

Обігрівач, масляний, 2 шт., гар-
ний стан, ціна договірна. Тел.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.

Пральна машина «Канді», гарний стан; 
бойлер, 30 л. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 
2694959, 0 63 8851779.

Телевізор «Деу» (потребує профілакти-
ки); пральна машина, вертикальна «Вем-
доме-510 ТВ», не працюють перемикачі, 
1700 грн. Тел.: 0 68 5982868.

Телевізор «Самсунг», 2004 р., срібного 
кольору, діагональ 54 см, гарний стан, 
1800 грн, торг. Тел.: 0 98 4591620.

Холодильник «Снайге», ціна договірна. 
Тел.: 0 68 1179106.

Швейна машинка Німеччина. Тел.: 0 66 
3663002.

ТВАРИНИ
Бориспіль

Індюшат, білий широкогрудий (молод-
няк). Тел.: 0 93 9801436, 0 50 7449993.

Коза дійна, було 2 окоти. Тел.: 0 96 
9139874.

Кролі білий «оберт», гіганська «шин-
шила»; індокачки, коричневі. Тел.: 0 99 
9754462.

Собачки, Німецької породи, все їдять, 
слухняні. Головурів с., Чкалова, 17.

Цуценята німецької класичної вівчарки, 
повністю чорні від чорних батьків, також є 
дорослі. Тел.: 0 93 7159080, 0 95 4331931.

Переяслав-Хмельницький
Кози лохвицька порода, козлика для 

парування, ціна договірна. Тел.: 0 67 
8988540.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Бджолосім’ї. Тел.: 0 98 4767244.
Буряк кормовий; кукурудза; зерно; кар-

топля посадкова. Тел.: 0 96 0194479.

Вулики, нові рамки, вощина, воск, 
каструля на 40 л,банки півлітрові. 
Тел.: 0 50 0786936.

Зерносуміш пшениці, жита, віки, недо-
рого. Тел.: 0 97 9646912.

Картопля кормова, 2 грн/1 кг, ци-
буля дрібна на зелену. Тел.: 0 50 
9695941.

Картопля посадкова, бела-роса; помі-
дори, огірки солені, ціна договірна. Тел.: 
(4595) 60910.

Саджанці ожини, малини, агрус без 
шипів, ціна договірна. Тел.: 0 95 0150160.

Саджанці, морозостійкі, плодовиті: ківі, 
гранат, інжир, фундук; господар. Тел.: 0 
99 7982988.

Запоріжжя
Сажалки, почвофрезы, бороны, плуги, 

косилки, грабли. Запчасти на тракторы 
и мотоблоки. Кормоизмельчители. До-
ставка. Сайт: agrokram.com. Тел.: 0 98 
0465090, 0 99 0465090. 

Київ
Кап.ремонт двигуна «DEUTZ», палив-

ної апаратури. Терміновий виїзд у госпо-
дарство спеціаліста 00:24. Гарантія+кон-
сультація. В наявності всі запчастини 
(нові/реставрація). Продам двигун 
«ДОЙЦ» після кап.ремонту або куплю 
б/в. Тел.: 0 96 8602339, 0 99 6834748.

Насіння кукурудзи української селекції. 
ФАО 230-310: Оржиця, Яровець, Люба-
ва, Дніпровський 257св, Солонянський. 
Продаж від одного мішка. Ціна: на 1га-
80000 насінин-450 грн. Пакет документів. 
Полтавська обл, м.Карлівка. Тел.: 0 50 
6344670, 0 68 8926201.

С/г техніка (Польща): косарки роторні, 
гребки, обприскувачі навісні/причепні, 
плуги, культиватори, дискові борони, 
фрези, міжрядні культиватори, карто-
плесаджалки/копалки, розсіювачі мін.
добрив, ін. Комплектуючі, з/ч. Тел.: 0 66 
7845959, 0 67 3908739, 0 63 8204060.

РІЗНЕ
Бориспіль

Акриловий піддон до душової кабіни, з 
«фартухом», 1850 грн; холодильник, Ока-
6, гарний стан, пофарбований, 2800 грн. 
Тел.: 0 68 1283577.

Офиц. работа в Европе для специали-
стов и разнорабочих: Польша, Латвия, 
Чехия, Финляндия, др. Проживание 
б/п. З/п 14000-52000 грн. Оформление 
виз. Образование за рубежом. Лиц.АЕ 
№637118, ГСЗ от 16.03.15, www.befind.
com.ua. Тел.: 0 97 9391431, 0 66 2731011, 
0 93 7901491.

Охоронці в Київ, вахта, чоловіки та жін-
ки, 14/7. Тел.: 0 67 5202609, 0 99 1931692, 
0 93 1656645.

У м.Київ потрібні працівники на фасу-
вання-упаковку одноразового посуду. 
Вахта 15/15; 30/15. З/п від 440 грн/зміна, 
щоденно. Для немісцевих гарні умови: 
харчування, житло, спец.одяг. Тел.: 0 63 
6098552, 0 68 8197275, 0 95 4909254.

Фасувальники одягу на секонд-хенд, 
робота в м.Київ, з/п від 4700 грн за тиж-
день, вахта 15/15, 20/10, робочий день 
з 8.00 до 17.00, житлом забезпечуємо. 
Тел.: 0 99 2530892, 0 98 9399439.

Черкаси
Потрібні працівники для роботи з кінь-

ми в с.Яснозір’я Черкаського р-ну. З/п 
4000-8000 грн. Забезпечимо роботою і 
житлом інших членів сім’ї (продавець, ку-
хар, різноробочі. Тел.: 0 (472) 307235, 0 67 
9358848, 0 63 6539979. 

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Бухгалтера, д/р 5 років юридичної 
особи на загальній системі, ПДВ: ве-
дення звітності ФОП, бухгалтерсько-
го обліку за сумісництвом. Розгляну 
всі пропозиції. Тел.: 0 97 9959266, 
Світлана.

Бухгалтером на дому, віддалено, не-
повний робочий день. Тел.: 0 50 8242688.

Жінка, 65 років, різноробоча, можливо 
догляд за людиною похилого віку, або 
домогосподарка, оплата договірна. Тел.: 
(4595) 67109, 0 66 3697961, Тамара.

Перекладача, репетитора німецької 
мови, на дому, 30 р. досвід. Тел.: 0 (4595) 
60516, 0 67 8721794.

Підготую дитину до школи з 4,5 до 7 
років, писати, читати, рахувати, розв’я-
зувати приклади, задачі, педагог, вища 
освіта, д/р 30 р, допомога учням 1-2 класу 
у навчанні. Тел.: 0 63 4271333.

Прибиральниця, у будь-яких примі-
щеннях, досвід роботи 3 роки. Тел.: 0 93 
4369126.

Чоловік, 32 роки, верстатник дерево-
обробних верстатів, досвід роботи, без 
шкідливих звичок, можливий варіант 
— підсобні роботи. Тел.: 0 93 3894234, 
Олександр.

Шукаю роботу в сфері транспортних 
перевезень із Європи, маю закордон-
ний паспорт, посвідчення водія кат. «В», 
«С», досвід поїздок по Європі. Тел.:(4595) 
60516, 0 67 5821142.

МЕБЛІ
Бориспіль

2 дерев’яні підставки під квіти. Тел.: 0 
67 8965832, 0 63 1171766.

Диван, американка, новий, недорого. 
Тел.: 0 98 5043923.

Дубові стільці, CРСР 1960 р., різьбле-
ні, 4 шт., 12000 грн або обмін. Тел.: 0 95 
8765344. 

Крісло розкладне, гарний стан; мийка 
одинарна нержавійка, накладна. Тел.: 0 
66 0271933, 0 97 8698031.

КРІСЛО, М’ЯКЕ, РОЗКЛАДНЕ, КО-КРІСЛО, М’ЯКЕ, РОЗКЛАДНЕ, КО-
ЛІР КОРИЧНЕВО-СІРИЙ, ГАРНИЙ ЛІР КОРИЧНЕВО-СІРИЙ, ГАРНИЙ 
СТАН, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 СТАН, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 
4560212.4560212.

Крісло-ліжко, ціна договірна. Тел.: 0 99 
9754462.

Кухня б/в: тумба «напольна», шафа 
підвісна, шафа-пенал, тумбочка, 1300 
грн. Тел.: 0 (4595) 60516, 0 67 8721794.

Спальня білого кольору, блок пружин-
ний, 1,6х2 м; ліжко, 1,6х2, 2 шафи, трю-
мо, комод, 2 тумби, б/в, гарний стан, 2500 
грн; тумба з 2 умивальниками, 2 зміщува-
чі, 400 грн, б/в. Тел.: 0 67 9006948.

Тумба під телевізор, 2 шт., б/в, колір 
венге, під склом, гарний стан; 2-спальне 
ліжко з матрацом «Венето». Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959. 

Тумба, кухонна, дводверна; пенал ку-
хонний, тумба для кухні навісна; табурет, 
2 шт. Тел.: (04595) 51751, 0 98 1032797.

Шафа з дзеркалом, 500 грн; диван, 700 
грн; сервант, гарний стан, 500 грн. Тел.: 
0 95 8489233.

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

Блок безперебійного живлення 
«START UPS-420», ціна договірна, недо-
рого; або обміняю на б/в ноутбук, аксесу-
ари. Тел.: 0 68 5982868.

Будівельний вібратор ІВ-99Д. Тел.: 0 95 
9282640.

Вал для стукального верстата, 30 см, 3 
ножі, з корпусами, новий, циркулярка, ви-
готовлено в НДР, довбання вушок. Тел.: 
0 93 2233068.

Зварювальний апарат, 220 Вольт, ви-
готовлений за європейськими стандарта-
ми. Тел.: 0 93 2233068.

Котел твердопаливний, 25 кіловат, но-
вий. Тел.: 0 95 7649309.

Котел «Калвіс», «Віадрус», до 120 
кв.м.; комплекс опалювальний «Роек 
Львів» до 1000 кв.м. Тел.: 0 98 6681994.

РОБОТА • ПРОДАМ

Тел.: (04595) 6-62-25      ПРИЙМАЄМО БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ      Тел.: (04595) 6-62-25

м.Бориспіль, вул. К. Шлях, 151 В
iQmebel.com

Тел.: (093) 604-44-34, (067) 992-44-81, (04595) 5-10-19

Тел.: (067) 953-95-71

Для роботи на маршрутах по місту
(«I-VAN»,«Еталон»,«БАЗ»,«РУТА»)

ПОТРІБНІ

ВОДІЇ
кат. «D»
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Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ

Підприємству на конкурсній основі, 
з перспективою росту, 

з високою заробітною платою,  

МЕНЕДЖЕРИ 
З ПОСТАЧАННЯ

Тел.:  (044) 591-12-77, (067) 915-90-31

ПОТРІБНІ

Тел.: 067-233-42-42

ПОТРІБНІ 
ВОДІЇ на самоскид МАЗ-5516, 20 т 

ОХОРОНЕЦЬ 
МАШИНІСТ екскаватора 
ЕО-304, МТП-71Б

Знання Києва    Достойна з/п 

РІЗНЕ

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

СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 97

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОСЛЮСАРІВ
• Офіційне працевлаштування • Висока заробітна плата (договірна), вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

ЕКОНОМІСТ ВИРОБНИЦТВА
д/р на виробництві не менше 2 років, гідний рівень заробітної плати, умови роботи при співбесіді

Тел.: (050) 239-86-88, (073) 437-83-10, робочі дні (9.00 — 17.00)

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ В М.БОРИСПІЛЬ 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
без ш/з, для прибирання побутових , виробничих приміщень та санвузлів
г/р: пн — пт, сб та нд — вихідні • 8.30 — 17.00 • з/п від 3200 грн за місяць

Повна компенсація дорожніх витрат • Забезпечуємо інструментом та спецодягом

м. Бориспіль Тел.: 050-332-87-05

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В РЕСТОРАН «СМЕРЕКА» 

Прибиральницю   Адміністратора
Офіціантів   Бармена   Швейцара
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А якщо Вам треба пофарбувати 
справжню шкіру, то будь ласка: куртка 
коротка — 200 грн, куртка довга чи плащ 
— 250 грн; фарбування взуття. Це для 
курток чорного кольору. Куртки кольоро-
ві на 50 грн дорожчі. Тел.: (4595) 61385, 0 
67 4179396.

Бригада будівельників виконує всі види 
ремонтно-оздоблювальних робіт, уте-
плення фасадів та монтаж металоплас-
тикових конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 
0 93 7229384.

Бригада будівельників утеплює 
фасади будинків: короїд, баранець, 
мозаїчний фундамент. Маємо досвід 
роботи, приїжджаємо, рахуємо, пра-
цюємо. Тел.: 0 95 4569050 (70), 0 63 
7927235, 0 97 7985151.

Будівельно-демонтажні роботи та 
будь-які ремонтні роботи; разові по-
слуги вантажників та різноробочих; 
вивіз буд.сміття. Тел.: 0 99 4791140, 
Олександр. 

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

Будівництво приватних будинків, 
котеджів, дач, комплексний ремонт 
квартир із доставкою будматеріалів. 
Ліц. АВ №109352 від 10.05.2006 р. 
Тел.: 0 67 6095529. 

Знижки до 25 % до 20.03.2017 р. на 
ремонт квартир, будинків, балконів; 
перепланування, підвісні стелі, гі-
псокартон, опалення, тепла підлога, 
водопровід, каналізація, електрика. 
Будівництво — будинки, лазні, при-
будови, гаражі, павільйони, навіси, 
альтанки, ворота, паркани. Доставка 
матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

Каналізацію, димоходи, вентиляційні 
шахти прочистимо. Німецьке обладнан-
ня, сантехніка будь-якої складності. Ціло-
добово. Св-во ВОО № 854932. Тел.: 0 98 
0130040, 0 93 9888611.

Корпусні меблі на замовлення. Кух-
ні, шафи-купе, спальні, дитячі, меблі 
для передпокою. Тел.: 0 67 2638324, 
0 95 5136007.

Оббивка меблів та повне відновлення 
м’яких частин, ремонт меблів будь-якої 
складності, перетяжка із вивозом (дива-
ни, крісла, стільці), зміна дизайну м’яких 
меблів. Тел.: 0 68 1222852.

Покрівельні роботи під ключ, ман-
сардні дахи, риштувальні системи; 
м’яка покрівля, металева, бітумна, 
полімерна, керамічна черепиця; 
утеплення, облицювання будинків, 
квартир; сайдинг, фактурна штука-
турка, короїд, термопанелі. Достав-
ка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

Фрезування, оранка, культивація 
городів трактором-мінітрактором, 
розбірка ділянок під посів, скошу-
вання, обприскування хімікатами. 
Тел.: 0 97 2378240, Юрій.

Харків
Тороидальные трансформаторы, под 

заказ, от 10 Вт до 40 кВт. Доставка. www.
tor-trans.com.ua. Тел.: 0 57 7595006. 

РІЗНЕ
Бориспіль

Візьму помічника, без ш/з, на безко-
штовне проживання та харчування, при 
умові допомоги на присадибній ділян-
ці. Терміново. Тел.: 0 67 7695807, 0 66 
4249193.

Втрачений атестат про повну загальну 
середню освіту, серія КХ №3364909691, 
виданий на ім’я Нестеренка Олександра 
Сергійовича Вороньківською ЗОШ І-ІІІ ст. 
2009 р., вважати недійсним.

Втрачений атестат про повну середню 
освіту, серія ЛЖ №609194, виданий на 
ім’я Павлушка Максима Олександровича 
Бориспільською ЗОШ №1 1993 р., вважа-
ти недійсним.

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

Догляну людину похилого віку, без ро-
дичів, з правом успадкування житла, в 
Борисполі чи районі. Тел.: 0 67 3173639, 
0 99 2694959. 

ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-
ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, 
ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, 
9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 
— ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У 
ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 

Здам будівельні риштування. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006.

Баян, гарний стан, недорого; велоси-
пед, 5-10 років. Тел.: 0 63 4740538.

Бідони, 2 шт., алюмінієві, по 40 л; кас-
трюлі, 40 л, 2 шт. Тел.: 0 98 4177031.

Вагончик-будка для будівельників, гар-
ний стан. Тел.: 0 93 1115881.

Вагончик-термобудка на колесах, 2х4. 
Тел.: 0 98 2507650.

Ванна акрилова, кутова, 1000 грн, 
б/в; котел, Фастів, газ, б/в; склопакети 
1,30х60, 2 шт, 1,20х55, 1 шт. Тел.: 0 67 
3669339.

Ванна, б/в, чавунна; унітаз «Церсаніт», 
б/в; котел «Велгас». Тел.: 0 67 8965832.

Дублянка натуральна, для хлопчика 10 
років, 200 грн. Тел: 0 95 0150160.

Душова кабіна, б/в, 800 грн, торг. Тел.: 
0 98 4567204, 0 93 7472006.

Елітний мангал, з подарунковим підпи-
сом, новий. Тел.: 0 95 7649309.

Емності, б/в, 2 шт., 9 куб.м, під ГСМ. 
Тел.: 0 93 6295957.

Коробка для дверей, 80х30х2050, 115 
грн; скляні банки, 0,5 л/2 грн, 13 шт. Тел.: 
0 68 1283577.

Костюм «прорезинений», 350 грн, но-
вий; паяльна лампа б/в, 250 грн. Тел.: 0 
68 1283577.

Куртка шкіряна, чорного кольору, 
глянцева, 50-52 розмір, якісна з коміром; 
шкіра вичинена, на пошиття верхнього 
одягу, нова, якісна, свиняча, чорного ко-
льору. Тел.: 0 93 2233068.

Матрац, ватний, виробництво СРСР, 
грубий; перини; подушки, недорого. Тел.: 
(4595) 69244, 0 63 7447732.

Металеві ворота для огорожі, в комп-
лекті зі стовпчиками, б/в, 3500 грн. Тел.: 
0 93 1115881.

Напівчеревички жіночі, Італія, 38 роз-
мір, на маленькому каблучку шкіряні; 
туфлі 2 пари, гарні, нові, 38 розмір, не-
дорого. Тел.: (4595) 69463, 0 97 3792687.

Норкове хутро, 2000 грн; ліжко дитя-
че; манеж «Мазека», 2 шт. Тел.: 0 66 
4249193, 0 67 7695807.

Пристрій для окучування та копання 
до мотоблока, радянського виробництва. 
Тел.: 0 93 2233068.

ПРОДАМ макулатуру, пакувальну 
плівку, пластикові пляшки, щоден-
но, 9.00—18.00, обід: 13.00—14.00; 
неділя — вихідний; вул.Франка, 2А, 
у дворі за кафе «Поліс». Тел.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 

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

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-
ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ 
КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ 
КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 
93 2565011, 0 95 0029901.93 2565011, 0 95 0029901.

Шукаємо для в’язки кобеля німець-
кого шпіца, бажано рудої або перси-
кової масті. Тел.: 0 66 4185547, Ірина.

Шукаємо людину для церковного хору, 
проживання. Тел.: 0 67 7695807, 0 66 
4249193.

Шукаю жінку для посадки городу, мож-
ливе проживання. Тел.: (4595) 52471.

Шукаю людину для обрізки винограду. 
Тел.: 0 66 7701019.

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ЗАБОРИ БЕТОННІ

РУБАНІ
ДУБОВІДРОВА

(складені в ящиках)

Тел.: 097+899+99+76,
050+355+62+36

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

РОБОТА
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

в цех

Роги оленя сибірського, великі, 4000 
грн; платівки Висоцького, 19 шт., 100 гр-
н/1шт.; бушлат, зимовий; штани офіцер-
ські, ватні, розмір 52, 400 грн. Тел.: (4595) 
50906, 0 68 6505802.

Стовп електричний. Тел.: (4595) 52471.
Тренажер «Боді-райдер», із розклад-

ним кріслом, ціна договірна; велосипед 
«Ардіс», розкладний, недорого. Тел.: 0 66 
0271933, 0 97 8698031.

Трос каналізаційний, 5 м, діаметр 12 
мм, новий, 500 грн. Тел.: 0 66 2809088.

Фінські будиночки, 7х6, фундаментні 
блоки 45 штук, ціна договірна. Тел.: 0 97 
3123272.

Фреон у бочці, ціна договірна. Тел.: 0 68 
5982868.

КУПЛЮ
Бориспіль

Акордеон, гарний стан. Тел.: 0 67 
6589586.

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

Закуповуємо постійно: легковий тран-
спорт, битовки, вагончики будівельні, 
контейнери та кунги. Тел.: 0 96 9918144. 

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

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

Монети Росії, України, усіх періодів, 
ваша ціна; значки «Заслужений парашу-
тист-випробувач», «Народний учитель», 
«Пілот-випробувач», «Червона зірка Ефі-
опська», поштові марки СРСР та Китай. 
Тел.: 0 99 0604423.

Неробочі, старі ЕВМ, комп’ютери, ос-
цилографи та інше часів Радянського 
Союзу та радіодеталі. Тел.: 0 99 0604423.

Ноутбук, об’єктиви. Тел.: 0 68 5982868.
Підшипники. Тел.: 0 68 3762121.
Трубу товстостінну, діаметром 60 мм, 

дорого. Тел.: 0 98 6681994.
Умивальник, з дзеркалом переносний, 

«Мойдодир». Тел.: (04595) 51751, 0 98 
1032797.

Фотоапарат цифровий з гарним збіль-
шенням; бінокль з великою кратністю; 
флешку для комп’ютера, 16 або 32 Гб. 
Тел.: (4595) 60516, 0 67 5821142.

Шифер б/в, 8-хвильовий, листковий, 
1,5х3 м; металопрофіль, б/в, покрівель-
ний лист, оцинкований та звичайний, б/в. 
Тел.: 0 98 6681994.

Київ
Куплю дорого Баббит Б-16, Б-83, при-

пой ПОС-30,-40,-61, олово. Срочно в 
любом виде и кол-ве. Звоните, по цене 
договоримся. Офис в г.Кривой Рог. Тел.: 
0 96 3409983, 0 66 7552793.

Куплю пожарные мотопомпы МП-800 
(или насос ПН-30, ПН-40), электродвига-
тель от 1 до 18 кВт, токарное оборудова-
ние: фрезерный, сверлильный, токарный 
станки. Тиски. Патроны. Фото на почту: 
sky85593@gmail.com. Тел.: 0 96 4180586.

Куплю радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п, 
индикаторные ИН18 от 150гр/шт, ИН16(-
14,-12,-8). Контакторы ТКС, ТКД, КМ, 
ДМР, ТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Вакуум-
ные конденсаторы КП1-4, КП1-8, КП1-12. 
Куп.дорого как изделия, металлом не 
занимаемся. Тел.: 0 97 9902807. 

Полтава
Куплю дорого! Янтарные бусы 

от 250 грн до 1500 грн за 1г, корал-
ловые бусы, бивни мамонта. А также 
старинные иконы, картины до 1980 
г., ордена, медали, книги, изданные 
до 1917 г., и др. предметы старины! 
Тел.: 0 50 3466068.

Харків
Куплю нутромеры трехточечные никро-

метрические индикаторные, индикаторы 
ИЧ10, ИЧ25, ИЧ50, ИГ2, МИГ1, КМД1, 
КМД3, КМД8, КМД9, скобы рычажные. 
Тел.: 0 67 9083229.

Куплю «красивый» мобильный 
номер МТС, Vodafone. Желательно 
с одинаковыми семью, шестью или 
пятью цифрами. Тел.: 0 50 1474382.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

Гіпсокартон, відкоси, малярка, штука-
турка, стяжка, кахель, вагонка, ламінат, 
дахи, багети, фарбування, шпалери, якість 
гарантую. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 2240262.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

Тел.: 067-504-10-30

Оператор ЧПУ 

Токар 

Механік 

Менеджер 
з продажу послуг
Офіційне працевлаштування

Надаємо житло (м. Київ) 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Компанії з ремонту 
гідравлічних циліндрів

Тел.: 098-660-09-07, 093-772-11-16

ПРАСУВАЛЬНИЦІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ/КИ

г/р 2/2, 3/3, 7/7 (будь-який зручний) 
зміни денні з 7.00 до 19.00, нічні — з 19.00 до 7.00
(між змінами є можливість відпочити).
З/п від 4200 грн

Зміни денні: 2/2, 5/2, 7/7, нічні 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

Тел.: (04595) 7-10-30
096-251-20-85

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

на виробництво з виготовлення 
тротуарної плитки та шлакоблоків

ПРАЦІВНИКІВ

з/п від 5000 грн

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Жінка, 39 років, 65/170, гарної завніш-
ності, бажає познайомиться з чоловіком 
40-55 років, без проблем з окремим жит-
лом. musorova.77

Жінка, 68 років, енергійна, охайна, 
трудолюбива, має свій будинок, позна-
йомиться з чоловіком 67-72 роки для сі-
мейного життя. Тел.: 0 68 5986693, 0 93 
6093442.

Жінка, приваблива, познайомиться з 
чоловіком від 48 років, який втомився від 
самотності, хоче любові, поваги, домаш-
нього затишку. Тел.: 0 97 4161050.

Чоловік, 50 років, познайомиться з по-
рядною жінкою для серйозних стосунків. 
Тел.: 0 50 1464711.

Чоловік, пенсіонер, 61 рік, працюю, 
180/100, познайомлюсь із жінкою 55-60 
років, зростом 165-175 см, яка прожи-
ває у м. Бориспіль, без дітей. Тел.: 0 99 
2282610.
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ОВНИ. Удача супрово-
джуватиме вас у нових по-
чинаннях. Однак менше 
напружуйтесь на роботі, 
дайте й іншим можливість 
проявити себе.

 
ТЕЛЬЦІ. Зараз краще за-

йнятися вирішенням на-
гальних проблем. Глобаль-
ні плани поки що зачека-
ють. Нехай усе йде своєю 
чергою у сімейних та побу-
тових питаннях.

БЛИЗНЮКИ. Досить на-
пружений, але цікавий та 
продуктивний тиждень. 

Відчуєте підтримку партне-
рів та однодумців. У вихідні 
потрібно відновити сили та 
нерви.

РАКИ. Тривог і хвилю-
вань не уникнути. Поста-
райтеся відгородити себе 
від небажаних контактів і 
недоброзичливих та заз-
дрісних людей. 

ЛЕВИ. Не доводьте себе 
до повного виснаження на 
роботі та в бізнесі. Не забу-
вайте про домашні справи, 
батьків та дітей. Порадуйте 
близьких родичів у вихідні.

ДІВИ. Сприятливий пе-
ріод. Успішно впораєтесь 
навіть з дуже складними 
справами. Не відмовляй-
теся від поїздок. Вони мо-
жуть принести вам прибу-
ток і свіжі ідеї.

ТЕРЕЗИ. Цього тижня 
займайтеся повсякденни-
ми справами і не будуйте 
грандіозних планів. У го-
нитві за правдою поста-
райтеся уникати відкри-
тих конфліктів.

СКОРПІОНИ. Непога-
ні шанси зміцнити особи-

сті позиції в кар'єрі та по-
ліпшити свій соціальний 
статус. Але для цього важ-
ливо проявити мудрість і 
терплячість.

СТРІЛЕЦІ. Постарайте-
ся зосередитись на голов-
ному й не витрачати сили 
та час на вирішення дру-
горядних проблем. У су-
боту та неділю нічого но-
вого не починайте.

КОЗЕРОГИ. Вам мо-
же здатися, що всі навко-
ло вас використовують, ні-
чого не даючи навзаєм. Це 

не зовсім так, тому не вар-
то обурюватися з цього 
приводу.

ВОДОЛІЇ. Необхідно зі-
братися з силами і не доз-
воляти собі розслабляти-
ся та засмучуватися через 
кожну несподіванку. Ви-
хідні неабияк порадують.

РИБИ. Сприятливий пе-
ріод для професійного 
росту. Постарайтеся мен-
ше уваги звертати на всі-
ляких критиків: успішне 
просування у кар'єрі зале-
жить тільки від вас

Астрологічний прогноз на 20 — 26 березня

РІЗНЕ

Тел.: (050) 561-90-34, (098) 620-03-45

ЗАКУПОВУЄМО БРУХТ
ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ 

ДУЖЕ ДОРОГО
м. Бориспіль, вул. Головатого, 83 

(район міжрайбази)

Тел.: 067-500-22-66, 067-500-21-31

Агрофірмі «Іванків»  
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

ОФІСАДМІНІСТРАТОР
ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ

ПРАЦІ
• Бажано з вищою освітою та д/р
• Офіційне працевлаштування 
• З/п договірна


