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МЕДИЧНА РЕФОРМА В ДІЇ
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ВЕЛИКОДНІЙ ВЕЛИКОДНІЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Будуть нові 
об’єкти 
соціального 
значення

За ремонтом 
українських 
доріг вестимуть 
онлайн-
спостереження

Республіканські 
лаври першості 
отримали 
гімназисти

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Тел.: (067) 551+28+95,  (04595) 6+23+86

Інженера-кошторисника
 

Формувальника ЗБВ 
Інженера КВП 
Оператора БЗВ 
Підсобних працівників 
Майстра з виробництва
вібропресувальних 
виробів 

Слюсаря-ремонтника 
Такелажників 
Складальника поїздів 
Складальника алюмінієвих
конструкцій 
Лаборанта фізико-механічних
випробувань 
Водія кат. «С»

рекорди, традиції, рекорди, традиції, 
рецептирецепти

Бориспільська 
«районка» набула 
статусу лікарні 
першого рівня. 
«Вісті» дізнавалися, 
чого чекати від 
медичної реформи: 
гроші «бігатимуть» 
за пацієнтами чи 
люди за лікарями? 
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 КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

 НОВАЦІЇ

 ОФІЦІЙНО

Район
Населений пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Яготинський 
с. Кулябівка 19.04.2017 11:00 Сільська рада

с. Засупоївка 19.04.2017 12:15 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький 

с. Пологи-Яненки 21.04.2017 11:00 Сільська рада

с. Шевченкове 21.04.2017 12:00 Сільська рада

с. Виповзки 21.04.2017 13:00 Сільська рада

Бориспільський 
с. Петропавлівське 25.04.2017 10:15

Сільський клуб 
(вул. Переселенців, 17)

с. Гора 25.04.2017 11:30 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький 

с. Стовп’яги 26.04.2017 11:00 Сільська рада

с. Єрківці 26.04.2017 12:00 Сільська рада

с. Ковалин 26.04.2017 13:00 Сільська рада

Згурівський р-н

с. Шевченкове 31.03.17 11:00 Сільська рада

с. Безуглівка 31.03.17 12:00 Сільська рада

Згурівський смт. Згурівка 28.04.2017 11:00
Селищна рада,

2-й поверх

м. Бориспіль м. Бориспіль 03.05.2017 11:00
Центральна 
бібліотека 

вул. Європейська, 6

Згурівський 

с. Вознесенське 05.05.2017 11:30 Сільська рада

с. Нова Оржиця 05.05.2017 12:30 Сільська рада

с. Лизогубова 
Слобода

05.05.2017 13:30 Сільська рада

м. Яготин м. Яготин 10.05.2017 11:30
Районний будинок 

культури 
вул. Незалежності, 87

Переяслав-
Хмельницький 

с. Строкова 11.05.2017 11:30 Сільська рада

с. Сомкова Долина 11.05.2017 12:30 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович ін-

формує про те, що в квітні та травні 2017 року він проводитиме при-
йоми  громадян з особистих питань у селах Яготинського, Бори-
спільського, Згурівського та Переяслав-Хмельницького райо-
нів, а також у селищі Згурівка, місті Яготин та місті Бориспіль за 
таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

Мастер–клас із писанкарства
9 квітня на Бориспільщині у Щасливському будин-

ку культури майстер-клас із писанкарства прове-
ла 11-літня майстриня Мар'янка Пруська. Незважа-
ючи на свій вік, вона знає секрети стародавньої пи-
санки не гірше за досвідчених майстринь. Подібні 
майстер-класи Мар’яна вже встигла провести у най-
відоміших навчальних закладах Києва, а також у рід-
ному Щасливому.

Архітектурно-будівельний 
контроль повертається на місця

На понеділковій нараді Бориспільський міський го-
лова Анатолій Федорчук повідомив, що сьогодні Бо-
риспіль входить до числа 60 міст України, які мають 
відділи архітектурно-будівельного контролю. За сло-
вами Анатолія Соловйовича, підрозділ працює без ха-
барів, без черг, без бюрократичної тяганини. До ре-
чі, такі обласні центри, як Рівне, Хмельницький, Запо-
ріжжя, Полтава до сьогоднішнього дня ще не мають 
дозволів на створення таких підрозділів. Сьогодні на 
рівні держави ставиться питання надолужити це у мі-
сячний термін.

До речі, на Київщині відділи архітектурно-будівель-
ного контролю мають лише міста Ірпінь, Буча, Україн-
ка, Бориспіль, Бровари та Обухів.

Чисто там, де не смітять
Розповідаючи про хід проведення двомісячни-

ка благоустрою у місті Борисполі, перший заступ-
ник Бориспільського міського голови Микола Кор-
нійчук повідомив, що після прибирання терито-
рії лісосмуги у районі «Нової лінії» було вивезено 
два причепи сміття. Микола Петрович зазначив, що 
пакети зі сміттям вітром нанести не могло. Їх при-

возять відвідувачі «Нової лінії», переважна біль-
шість з них — мешканці Борисполя. І якщо ниніш-
ня тенденція збережеться, то, за його словами, на-
ступного року уже слід очікувати, що зберуть три 
причепи непотребу.

Загалом протягом минулого тижня комунальни-
ми підприємствами міста було вивезено зі стихійних 
сміттєзвалищ 96 куб. метрів сміття.

Хочеться додати, що усі ті роботи оплачуються з 
міської казни. Може, кожному слід замислитися про 
більш цивілізовану альтернативу такій варварській 
утилізації своїх побутових відходів?

Опалювальний сезон завершили, 
готуємось до наступного

Щоб ця підготовка була успішною, споживачам тепло-
вої енергії необхідно заплатити за отримане тепло. Газу 
місто спожило на 107,9 млн грн., а заплатили за спожи-
тий газ і його транспортування 80,7 млн грн (або 75%). 
Ці кошти, які зараз не проплачені, підуть на погашен-
ня боргів та підготовку до нового опалювального сезо-
ну. Усього споживачі мають заборгованість 40,2 млн грн. 
Із них 12 млн грн — борг держави (пільги та субсидії), 
1,4 млн грн — госпрозрахункові підприємства, 1,1 млн 
— державний бюджет, 1,6 млн грн — місцевий бюджет.

Бориспільський ліцей «Дизайн-
освіта» 25-й серед 100 найкращих

Журнал «Фокус» опублікував топ-100 навчаль-
них закладів України, де можна отримати якісну 
освіту. Серед 17 тисяч шкіл, які беруть участь у зов-
нішньому незалежному оцінюванні, за результата-
ми 2016 року, 25 місце посів Бориспільський ліцей 
«Дизайн-освіта». Це єдиний навчальний заклад Ки-
ївщини (окрім міста Києва), який увійшов до топ-
сотні журналу.

За ремонтом українських 
доріг вестимуть 
онлайн-спостереження

Валентина ОЛІЙНИК

Днями міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що 
його міністерство спільно з владою Сеула (Південна Корея) розробляє 
систему, яка дозволить у режимі онлайн спостерігати за кожною ді-
лянкою ремонтних робіт на автодорогах країни. Міністр зауважив, си-
стема «Кост», яка передбачає моніторинг фактичних даних, зокрема, 
проведених тендерів, замовлених робіт, використаних матеріалів уже 
повноцінно працює, а от саму систему контролю за якістю дорожніх 
робіт — FIDIC — планують запустити в пілотному режимі цього року. В 
цілому, цивільні активісти в соцмережах, які ще є і постійними корис-
тувачами таких веб-ресурсів як «УкрЯма» та подібних, сприйняли цю 
новину досить скептично. Вони вважають, що гроші, які витрачають 
на проект, краще пустити на усунення додаткових вибоїн та ям, які на 
шляхах ще не залатано.

Ірина КОСТЕНКО

Виконавчий комітет дав добро 
на надання містобудівних умов 
та обмежень забудови земель-
ної ділянки на вулиці Сергія Ка-
мінського, 6-а у місті Бориспо-
лі Територіальному управлінню 
Державної судової адміністра-
ції України в Київській області на 
будівництво адміністративної бу-
дівлі суду.

На території, де розташова-
ний військкомат (на місці існую-
чої нині ями), планується звести 
будівлю суду. Це дуже позитив-
на новина. Бо бориспільські суд-
ді сьогодні працюють у жахливих 
умовах.

Будинок планується трипо-
верховий, у класичному сти-
лі. Загальна площа складатиме 
1750 кв. метрів. Уже у 2018 ро-
ці нове приміщення суду обі-
цяють ввести в експлуата-
цію. Кошти місцевого бюдже-

ту на це будівництво не будуть 
використовувати.

Також виконавчий комітет 
схвалив надання містобудівних 
умов та обмежень забудови зе-
мельної ділянки на вул. Володи-
мира Момота, 1 у місті Бориспо-
лі управлінню капітального бу-
дівництва Бориспільської місь-
кої ради на реконструкцію НВК 
«Спеціалізована школа І-ІІІ сту-
пенів – загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів» ім. Костянтина 
Могилка.

Добудова розрахована на 400 
місць. У добудову буде перене-

сено їдальню (на місці нинішньої 
зроблять класи) і передбачено ак-
товий зал. Це єдина школа у місті, 
де немає актового залу. Старий і 
новий корпуси будуть об’єднані 
критим переходом.

Біля приміщення плануєть-
ся облаштувати автостоянку для 
батьків, які підвозять дітей до 
школи.

Нині триває робота над проек-
том, яка має бути завершена до 
кінця цього року. Ведуться пере-
мовини, щоб для будівництва за-
лучити не тільки кошти з міського 
бюджету.

БУДУТЬ НОВІ ОБ’ЄКТИ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ

 На засіданні вико-
навчого комітету Бори-
спільської міської ради, 
яке відбулося 10 квітня, 
розглядалися два пи-
тання про надання мі-
стобудівних умов та об-
межень, без яких не 
можна розпочинати бу-
дівництво.
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 ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

 ПАТРІОТИЧНА ГРА

ОСВІТА

Сергій КРУЧИНІН

Матеріал у минулому номе-
рі «Вістей» про ситуацію з тери-
торією другої школи і про долю 
вечірньої школи отримав ши-
рокий розголос у провладному 
середовищі. Авторові матеріа-
лу закидали наміри розбурхати 
і роз’єднати громаду міста. Та-
кої цілі не було. Натомість хоті-
лося показати, що протистоян-
ня існують і мовчати — не завж-
ди правильно. Роз’єднання ви-
никає тоді, коли кожен боїться, 
що все вирішиться тихо в нього 
за спиною.

Відомо, в Борисполі існує по-
тужне позашкілля — це один з 
головних наших здобутків. Для 
його розвитку потрібно більше 
місця, щоб все це десь було, бо 
приміщень не вистачає. Не ви-
стачає співакам, не вистачає хо-
реографічним колективам, не 
вистачає туристам, краєзнав-
цям, мовникам і всім решті. На-
ші школи переповнені, але по-
зашкільна освіта є не менш важ-
ливою, бо вона має стосунок 
до приготування до дорослого 
життя, а в багатьох — і до май-
бутньої професії та займає ко-
рисно той час, який уже не за-
ймуть шкідливі звички та небез-
печні компанії. Позашкілля тре-
ба підтримувати.

Заступник міського голови з 
гуманітарних питань Людмила 
Василівна Пасенко (Л.П.) та на-
чальник управління освіти і на-
уки Бориспільської міської ра-
ди Тетяна Анатоліївна Черной-
ван (Т.Ч.) офіційно пояснили си-
туацію щодо вечірньої школи та 
історичної будівлі, де вона розта-
шована.

Т.Ч.: На сьогодні в області за-
лишилося лише 9 вечірніх шкіл, 
бо вони недоцільні. Так бу-
ло в післявоєнні часи і, може, в 
якийсь період перебудови на-
шої держави. Для юнаків, які не 
можуть навчатися у денних шко-
лах, відповідно до Закону Укра-
їни «Про освіту» можуть ство-
рюватися вечірні класи, групи 
з очною та заочною формами 
навчання при загальноосвітніх 
навчальних закладах.

Що означає «недоцільні»?
По-перше, в такій школі діти не 

отримують якісних знань, які вони 
можуть отримати у денних шко-
лах або ж у професійному ліцеї.

Т.Ч.: Учні вечірньої школи — 
це старшокласники. І вони здатні 
під’їхать громадським транспор-
том до будь-якої школи нашого мі-
ста. Тут немає проблеми, що вони 
будуть навчатися в сьомій школі.

Але якщо вони навчаються 
тут, то навіщо щось міняти?

Л.П.: Вечірня школа у нас функ-
ціонує тільки тоді, коли кількість 
учнів перевищує 50 чоловік. Це 
передбачено законом. У нас що-
року стоїть питання про закриття 
ВШ. А якщо немає 50 учнів, то по-
винні функціонувати вечірні кла-
си. Будуть учні — буде школа, не 
буде учнів — будуть вечірні кла-
си. І це питання не повинно обго-
ворюватися. Зрозуміло, друге пи-
тання у нас — раціональне вико-
ристання усіх приміщень. На сьо-
годні вартість утримання учнів у 
денних школах — 7853 гривні у 
рік на одного учня. Вартість утри-
мання учня ВШ — 19568 гривень. 
Скажіть, будь ласка, чим завинив 
учень і вчитель ЗОШ, що, фактич-
но, учень і вчитель ВШ у нас з’їда-
ють освітню субвенцію, яка надхо-
дить у наше місто цільовим при-
значенням на заробітну плату пе-

дагогічним працівникам? У нас не 
вистачає коштів. Сьогодні не ви-
стачає 7,9 млн грн на заробітну 
плату вчителю.

Т.Ч.: З минулого року школи фі-
нансуються з державної субвенції. 
Щоб утримати ВШ, ми змушені зні-
мати кошти з денних шкіл. У черв-
ні вечірня школа випустить 12 
клас — це мінус 21 учень. У них за-
лишається 35 учнів. Тенденція ос-
танніх років у питанні набору в де-
сяті класи показує, що набір змен-
шується. І я сумніваюся, що вони 
наберуть і десять учнів.

А якщо наберуть 15, то 
буде 50.

Т.Ч.: Не наберуть вони 15! Ну 
вони ж цього року не набрали.

Л.П.: Коли міжшкільний комбі-
нат припинив існування, ми хо-
тіли, щоб розвивалася автоспра-
ва, щоб були технологічні класи і 
наші учні паралельно отримува-
ли спеціальність водія. На що нам 
спочатку говорили, що ліцензію 
не дають, тоді зсилалися, що МРЕВ 
переїхало в Бровари. Ми рік чека-
ли, другий рік чекали — так авто-
справа і не розвивається. І я шоко-
вана читати, що «заборонили як 
ненавчальну діяльність», коли, на-
впаки, ставилося завдання це ро-
бити! Коли ми відкриємо вечір-
ні класи, це підвищить престиж і 
можливості для дітей — вони ма-

тимуть можливість працювати 
плюс отримають документ, що во-
ни закінчили не вечірню школу, а 
ЗОШ. Це краще для подальшого 
працевлаштування.

Л.П.: З приводу будівництва ба-
гатоповерхівок. Міський голова 
спростував ці чутки. Сьогодні вся 
ця земля оформлена, є всі доку-
менти, і ніхто не має права жод-
ного сантиметра вилучити. Вона 
тільки для дітей. Балансоутриму-
вач сьогодні — ВШ. Якщо будуть 
утворені вечірні класи, балан-
соутримувачем і території, і будів-
лі стане Центр туризму і краєзнав-
ства, але це поки у проекті.

Т.Ч.: З директором Центру ту-
ризму ми обговорювали ідею 
створення на їх базі військово-па-
тріотичного центру.

Л.П.: У планах ми розглядаємо, 
щоб БДЮТ використовував ті при-
міщення. Все буде залежати від то-
го, скільки учнів прийде вчитися у 
ВШ.

Ходять чутки про можли-
ву переробку цієї найстарішої 
в Борисполі будівлі — я чув про 
реконструкцію даху і мансарду. 
Спростуйте чи підтвердіть.

Л.П.: Це — пам’ятка історії та 
архітектури місцевого значення, і 
вона буде збережена у такому ви-
гляді, як вона є. Єдине, що б ми хо-
тіли — щоб оновився фасад.

Здається, його досить по-
білити, а не треба вкривати 
«шубою» чи ще щось робити.

Л.П.: Саме побілити. Його треба 
зачистити і наново нанести фарбу. 
Я категорично проти якось зміню-
вати вигляд цієї будівлі.

Створений план бла-
гоустрою — хто його замов-
ник?

Л.П.: Ніхто. Приходили з ініці-
ативою депутати О.Верес та І.Пе-
тренко, К.Шабан приходила. Ми з 
Тетяною Анатоліївною і Центром 
туризму впевнені, що треба про-
водити благоустрій цієї території.

Як її благоустроїти?
Л.П.: Сьогодні немає конкрет-

ного завдання, немає й конкрет-
ного плану. Саме цей план — ба-
чення Бориса Шапіро. Кожен дає 
свої думки. Спілка архітекторів 
розмістила план у Фейсбук, і там 
кожен щось пише, обговорює. Тех-
нічного завдання ніхто не давав.

Давайте про майбутнє. 
БДЮТ не вистачає приміщень, 
Центру туризму також.

Л.П.: Не вистачає, так. Центр ту-
ризму взагалі не має свого примі-
щення.

Чи є у нас стратегічні плани 
будівництва в центральній ча-
стині Борисполя великого ди-
тячого центру?

Л.П.: Якщо будувати заклад для 
позашкілля наших дітей, то може 
розглядатися будівництво окре-
мої будівлі на території сучасної 
вечірньої школи. Поки це на рів-
ні мрій.

Якщо говорити про розвиток 
Спілки майстрів, то можна роз-
глядати міський будинок культу-
ри. Там завершуються будівельні 
роботи, буде введено його в екс-
плуатацію, і там дуже великі при-
міщення, які ми дійсно плануємо 
віддати майстрам, щоб вони роз-
вивали свою творчість. Якщо го-
ворити про розвитак майстер-
ні, то це підвальні приміщення, 
а виставкові — перший і другий 
поверхи, де ми зробили два ви-
ставкові зали. Там можна відра-
зу і створювати роботи, і органі-
зовувати виставку. Говорити про 
все це можна дуже багато. Го-
ловне — зрозуміти, що не може 
освітній заклад перетворитися на 
комерційний.

БУДУТЬ ДІТИ — БУДЕ ШКОЛА

Інна КРИНИЧНА

На Благовіщення, 7 квітня 
2017 року, козацькі рої вихо-
ванців шкіл міста Борисполя зі-
бралися, щоб помірятися си-
лами у першому турі І місько-
го етапу Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотич-
ної гри «Сокіл» («Джура») — 2017.

На святі були присутні почес-
ні гості — заступник начальни-
ка управління освіти і науки Бо-
риспільської міської ради Воло-
димир Письменний, голова місь-
кої організації ветеранів Анатолій 
Пасічний, секретар Бориспіль-
ської міської ради Ярослав Году-
нок, волонтери, бійці та ветера-
ни-учасники АТО. Депутати Бо-
риспільської міської ради Михай-
ло Шкоруп, Валерій Мартишко, 

представляли своїх колег із по-
літичної партії «Наш край». І при-
йшли гості не з порожніми рука-
ми. Учасники АТО привезли ві-
тання із фронту — грамоти-наго-
роди волонтерам та фото, де на 
передовій передають бійцям ди-
тячі подарунки, зокрема, брасле-
ти виживання. Ці браслети лег-
ко розпустити на довгий шнурок, 
який можна використовува-
ти навіть як джгут для зупинки 
кровотечі.

З подарунками завітали до 
юних козаків і депутати від «Нашо-
го краю». Валерій Мартишко сам є 
представником українського ко-
зацтва, тому його вітальне слово 
проходило крізь душу і змушува-
ло схвильовано битися серця.

— Все, що ми робимо сьогод-
ні, — наголошував Валерій Мар-
тишко, — творить Україну, яка бу-

де завтра. Дуже важливо розумі-
ти, що таке козацтво в Україні. Са-
ме козацтво дало змогу вижити 
нашій нації у всіх лихоліттях, які 
пережила українська земля. Тому 
називатися козаком, насамперед, 
дуже почесно.

А щоб учні мали змогу розши-
рити спектр своїх знань про істо-
рію українського козацтва Вале-
рій Іванович передав у подарунок 
школярам та їхнім викладачам 
примірники книги Романа Кова-
ля «Чорні перемагають». Це книга 
про шлях Чорних запорожців, які 
перемагали в усіх битвах. Валерій 
Мартишко фінансував це видання. 
По два примірники отримала кож-
на школа, а також по книзі вручи-
ли членам журі.

А ще рої юних козачат отрима-
ли солодкі гостинці від «Нашого 
краю».

СТАЛИ ДО ГЕРЦЮ КОЗАЦЬКІ РОЇ
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 СУМУЄМО

Правоохоронці 
інформують

5 квітня екіпаж зупинив джип 
Mitsubishi Pajero, що рухався по 
вул. Київський Шлях з пластико-
вою накладкою на задньому но-
мері. Під час перевірки у водія 
1996 р.н. документів патруль-
ні з’ясували, що свідоцтво про 
реєстрацію має ознаки підроб-
ки, а номер кузова на авто не 
співпадає із записом у свідоцтві. 
За згодою водія, патрульні су-
проводили авто до Бориспіль-
ського ВП і передали слідчим.

• • •
6 квітня на вул. Київський 

Шлях патрульні зупинили 
спортлімузин Mercedes Benz 
CLS 550, що за маркою та кольо-
ром підпадав під орієнтування. 
При перевірці у водія докумен-
тів стало ясно, що свідоцтво про 
реєстрацію було підроблено, а 
номер кузова зі свідотцтва не 
співпадає з інформацією бази 
даних. На місце викликали СОГ.

• • •
Вночі 7 квітня на вул. Михай-

ла Калмикова патрульні поміти-
ли водія моторолера, який їхав з 
пасажиром без шолома. Офіцери 
їх зупинили і при перевірці доку-
ментів помітили, що водій п’яний. 
Прилад Drаger показав 1,43 про-
міле. Крім того, моторолер вия-
вився не зареєстрованим. Офі-
цери склали протокол за ст.130 
КУпАП (керування у стані алко-
гольного сп’яніння) та винесли 
постанову про адмінправопору-
шення за ч.6 ст.121 КУпАП (керу-
вання водієм ТЗ, не зареєстрова-
ним або не перереєстрованим в 
установленому порядку).

• • •
9 квітня на вул. Київський 

Шлях екіпаж зупинив Daewoo 
Lanos під керуванням водія 
1994 р.н. Під час візуального 
огляду салону патрульні поба-
чили паперовий згорток з по-
дрібненою рослинною речови-
ною зеленого кольору, схожою 
на наркотичну. На місце події 
викликали СОГ.

• • •
9 квітня на території аеропор-

ту «Бориспіль» екіпаж помітив 
Daewoo Lanos, водій якого по-
рушив ПДР. Свідоцтво про ре-
єстрацію ТЗ виявилося підроб-
кою, а номер кузова, вказаний 
у ньому, не співпав з базою да-
них. Авто було супроводжене 
до Бориспільського ВП і переда-
но слідчому.

Валерій ГІРЧЕНКО

Останнім часом Київщиною 
поширюються чутки про ймо-
вірне звільнення голови Яго-
тинської райдержадміністра-
ції Олександра Дерунця. Зо-
крема Київська обласна рада 
ухвалила більшістю голосів рі-
шення щодо звернення до Пре-
зидента України Петра Поро-
шенка про звільнення очільни-
ка Яготинщини. Цьому переду-
вала постанова місцевого суду 
про адміністративне правопо-
рушення голови РДА стосовно 
надбавки до зарплати, отрима-
ної за вислугу років. 

Апеляційний суд Київської об-
ласті цю постанову залишив у си-
лі, нарахувавши штраф у розмі-
рі 3400 грн. Пан Дерунець не став 
відмовчуватися і на засіданні 19-ої 
чергової сесії Яготинської район-
ної ради сьомого скликання роз-
повів, що ж відбувається насправді 
і хто під нього «копає». Він вважає, 
що з ним намагаються поквитати-
ся «колишні», які нині «пригрілися» 
в нових політичних проектах.

— Сьогодні бути головою ра-
йонної державної адміністрації 
— це не любити і не жаліти се-
бе. Я нічого абсолютно в Яготин-
ському районі не нажив. Я нічого 
не боюсь втратити, тому що живу 
справді чесно! Якщо хтось думає 
інакше — киньте в мене камінь. І 
я це сприйму як належне. Але те, 
що сьогодні робиться, робиться 
не на користь Яготинському ра-
йону, а навпаки, для того, щоб, не-
хай і маленького, прогресу тут не 
було. Всім їм заявляю — найближ-
чими днями відбудеться урочи-
стий пуск асфальтного заводу. За-
вод працюватиме! І нарешті роби-
тимуться дороги в районі. А де бу-
ли ті «патріоти», які сьогодні б’ють 
себе в груди і розповідають, як пе-
реживають за добробут, коли за-
вод різали і розпродували? Не по-
боюсь озвучити, що вже є напра-
цювання, стратегічний план щодо 
відновлення роботи консервного 
і цегельного заводів, — наголо-
сив Олександр Дерунець.

Що стосується звернення об-
ласної ради до Президента Укра-

їни, то, як зазначив представник 
виконавчої влади, цими діями 
вкотре знехтувано закон, тому 
що облрада не наділена повно-
важеннями оцінювати роботу 
будь-якого голови райдержад-
міністрації. У Законі «Про місце-
ве самоврядування» чітко вказа-
но, що рішення про довіру або 
недовіру роботі голови місцевої 
держ адміністрації ухвалює від-
повідна місцева рада.

На підтримку голови Яготин-
ської РДА від імені членів громад-
ської організації «Асоціація учас-
ників «АТО» зі зверненням до на-
родних обранців виступив ко-
лишній атовець Євген Краснюк: 
«Саме нинішній голова Яготин-
ської райдержадміністрації разом 
із представником ГО «Асоціація 
учасників АТО» у 2015 році про-
вів низку заходів із новообрани-
ми сільськими головами, завдя-
ки чому багато мешканців району 
змогли реалізувати своє право на 
землю. На сьогодні 220 учасників 
АТО і 40 селян Яготинського ра-
йону отримали земельні наділи. 
На жаль, багато земельних діля-
нок використовуються з числен-
ними порушеннями чинного за-

конодавства. Хіба не та команда, 
яка була при владі до 2014 року, 
має нині десятки тисяч гектарів 
і до цього часу не полишає надії 
повернутися до влади, аби нада-
лі «кришувати» свій бізнес і неза-
конно нажиті статки. Ми бачимо, 
що активізувалося те минуле, яке 
повинно було піти в небуття ще в 
2014 році. І члени Асоціації зро-
блять все можливе, аби часи Пар-
тії регіонів не повернулися».

Голова Яготинської РДА запро-
понував внести питання про не-
довіру йому в порядок денний 
сесії. Але, зваживши всі «за» і 
«проти», депутати районної ра-
ди відмовилися, аргументуючи 
тим, що в разі сумнівів з їхньо-
го боку це питання завчасно бу-
ло б включене у порядок денний 
19-ої сесії, тож порушувати йо-
го вони не стали та підтримали 
Олександра Дерунця.

Як розвиватимуться події на-
далі? На це питання, напевно, не 
дасть відповіді ніхто. Він офіцій-
но звернувся до Національного 
антикорупційного бюро України 
і Генерального прокурора, про-
довжить відстоювати свою пра-
воту у Європейському суді.

ГОЛОВА ЯГОТИНСЬКОЇ РДА ЙТИ 
З ПОСАДИ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ

Податківці 
розкрили схему 
ухилення від 
сплати податків

Працівники податкової мі-
ліції ГУ ДФС у Київській облас-
ті встановили групу осіб, які 
не подали податкові деклара-
ції про майновий стан і доходи, 
а також не задекларували от-
риману суму додаткового бла-
га у вигляді суми боргу анульо-
ваного кредиту майже на 52,4 
млн гривень.

Один зі зловмисників з метою 
виведення кредитних грошей з 
банківської установи та ухилен-
ня від сплати податків, для ство-
рення видимості забезпечення 
обов'язків по погашенню креди-
ту, заявив в якості застави 12 зе-
мельних ділянок на території Ки-
ївської області.

У свою чергу його посібники, 
використовуючи рахунки і ста-
тутні фонди підконтрольних їм 
підприємств, які є замовниками 
та підрядниками будівництва 
багатоквартирного житлово-
го будинку на території Вишго-
родського району, зараховува-
ли кошти для їх подальшого пе-
реведення в готівку через касу 
банку. Надалі ці кошти нібито 
використовувалися для заку-
півлі у фіктивних підприємств 
будматеріалів, необхідних для 
будівництва багатоповерхових 
будинків.

Як повідомив перший заступ-
ник начальника оперативного 
управління ГУ ДФС у Київській об-
ласті Ігор Панченко, в результаті 
проведених 17 обшуків було ви-
явлено та вилучено 26 печаток 
підприємств, комп'ютерну тех-
ніку, а також бухгалтерські та фі-
нансово-господарські докумен-
ти. Крім того, накладено арешти 
на 11 рахунків підприємств, задія-
них у схемі конвертації, відкритих 
у трьох банках.

Також, з метою відшкодування 
завданих державі збитків, ареш-
товано 14 земельних ділянок на 
території Київської області, що на-
лежать організаторам зазначеної 
схеми і підконтрольним їм ком-
паніям. Досудове розслідування 
триває.

ГУ ДФС у Київській області
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ЗНАКОВО

Наталія ДОЛИНА

Вартість розбитої 
грунтовки — «золота 
година» життя

Уряд запропонував громадам 
план географічного розподілу на ок-
руги. Кожна область країни буде по-
ділена на 4-5 госпітальних округів.

Наразі Уряд затвердив склад 
госпітальних округів 11 областей 
та м. Київ і дав «зелене світло» ре-
гіонам для створення госпіталь-
них рад, стратегічного плануван-
ня округів на 5 років та залучен-
ня інвестицій у медичну галузь. 
Як запевняють урядовці, важелі 
керування цим механізмом — у 
громад. Саме вони, а не чиновни-
ки з Києва, визначатимуть, яка лі-
карня стане головною, куди тре-
ба спрямувати більші кошти, а яку 
доведеться перепрофілювати, як 
налагодити логістику. Адже доро-
ги (биті грунтовки чи подовбані 
вибоїнами старі асфальтівки, які є 
«артеріями життя» у сільській міс-
цевості) є великою проблемою 
для всіх госпітальних округів. 
Крім того, логістика — це не ли-
ше шляхи, а й транспорт. Наразі 
під систему госпітальних округів 
немає мережі доставки пацієн-
тів. Переважно сільські люди до-
їздять своїм транспортом, часто 
громадським, який ходить абияк, 
не за графіком. Для когось 40 км 
доведеться долати з пересадка-
ми півдня.

За словами Павла Ковтонюка, в 
госпітальних округів є рік, щоб до-
вести послуги до потрібної якості. 
Місцеві бюджети — одне з дже-
рел фінансування, але не єдине. В 
перспективі Уряд планує виділяти 
певну субвенцію на основі інвес-
тиційного плану громади.

Маршрут між 
Борисполем 
і Броварами 
перевізникам не 
цікавий

Отже, що чекає найближчим 
часом мешканців Борисполя та 
району? 22 березня ц.р. Кабінет 
Міністрів затвердив перелік чо-

тирьох госпітальних округів Ки-
ївської області. В Лівобережний 
госпітальний округ входять ме-
дичні заклади, розміщені на те-
риторії міст Березань, Бориспіль, 
Бровари, Переяслав-Хмельниць-
кий, Баришівського, Бориспіль-
ського, Броварського, Згурів-
ського, Переяслав-Хмельниць-
кого, Яготинського районів. Цен-
тром госпітального округу з 
багатопрофільною лікарнею дру-
гого рівня визначено м. Бровари. 
Це вторинна ланка медичного за-
безпечення.

— Попри те, що Бориспільська 
ЦРЛ знаходиться біля траси й ае-
ропорту, а кількість населення 
відповідає нормам, які визначило 
МОЗ для створення госпітально-
го округу, у статусі лікарні другого 
рівня нам відмовили. Але є й гар-
на новина. Бориспільська лікар-
ня набула статусу лікарні першого 
рівня і має всі шанси стати більш 
потужною, ніж раніше. Лікарні в 
Баришівці і Березані будуть пере-
профільовані, в них не буде хірур-
гічного відділення, тож хворі не 
лише з Бориспільського, а й з ін-
ших районів, будуть приїздити до 
нас. Оскільки навантаження на лі-
карню збільшується, кадровий по-
тенціал має посилюватися, — ка-
же депутат Бориспільської місь-
кої ради, лікар ЦРЛ Ілля Луців.

— Наразі закуповуємо сучас-
не обладнання. Вже виділено 3 
млн грн на придбання мамогра-
фа. Тривають переговори про ор-
ганізацію на базі нашої лікарні ге-
модіалізу. Ще одна гарна новина 
— будівництво терапевтичного і 
неврологічного корпусу ніхто не 
відміняв. Районна рада виділи-
ла 12 млн грн, міська рада — 10 
млн. На сесії обласної ради де-
путати мають прийняти рішення 
про додаткове виділення коштів 
на це будівництво. Втім, навіть як-
що і не дадуть нічого, шукатиме-
мо кошти самі, але корпус буду-

ватимемо обов’язково, — запев-
няє депутат.

Торкнеться реформування й 
дільничних лікарень.

— Треба вибирати — чи ми три-
маємося за панцирні ліжка, чи хо-
чемо надавати людям якісні ме-
дичні послуги. Дільнична лікар-
ня — це рудимент. Якщо людина 
важкохвора, вона там лікуватися 
не може, адже там немає реаніма-
ції. Тож ці лікарні треба перепро-
філювати в амбулаторії сімейно-
го лікаря або хоспіси, а за ті кош-
ти, що заощадимо, закупимо нове 
обладнання. Лише на реорганіза-
ції лікарень у Бориспільському ра-
йоні, які практично не працюють, 
можна заощадити 12 млн грн. Що 
стосується логістики — у Воронь-
кові, Мирному, Вишеньках є бази 
екстреної медичної допомоги, — 
розповів головий лікар Бори-
спільської ЦРЛ Олександр Щур.

Гірший стан справ з доїздом 
до лікарні другого рівня. Попри 
те, що відстань між Борисполем 
і Броварами невелика, громад-
ського транспортного сполучення 
між ними немає.

— Зараз перевізники кажуть, 
що їм цей маршрут не цікавий. 
Але якщо люди будуть їхати в Бро-
вари не лише з Борисполя та ра-
йону, а й з Баришівки, Береза-
ні, маршрут можна запускати. Ми 
плануємо разом з адміністрацією 
м. Бровари вирішити це питання. 
В будь-якому випадку, жителям 
Бориспільщини до Броварів діста-
тися буде простіше, ніж до облас-
ної лікарні в Києві, — розповів 
Ілля Луців.

Гроші «бігатимуть» 
за пацієнтами?

Якщо остаточне реформування 
«вторинки» заплановано на 2018 
— 2019 рр., а зараз, так би мовити, 
відбувається «розвідка боєм», то 
реформа первинної ланки, тобто 
впровадження інституту сімейних 
лікарів, уже стартувала. В травні 
— червні жителі Бориспільщини 
повинні підписати угоди (декла-
рації) з сімейними лікарями. Тож 
куди бігти і що робити?

— Первинна ланка — це пер-
ше, з чим стикається хворий. Лі-
карі сімейної медицини спеціа-
лізуються по основних захворю-
ваннях. Там робиться первин-
ний огляд хворого. Що отримує 
пацієнт? Загальний огляд, ана-
ліз крові, кардіограму, вимірю-
вання тиску, обстеження на рі-
вень холестерину і цукру. Якщо 
виникають сумніви, сімейний лі-
кар направляє пацієнта на до-
обстеження в Бориспільську лі-
карню. Це рентген, мамографія, 
УЗД-діагностика. В складних ви-
падках лікар дає направлення 
до лікарні другого рівня в Бро-
варах. Що дає ця реформа паці-
єнту? Ви приходите в реєстрату-
ру, там вивішені фото лікарів і за-
гальна інформація. Ви укладаєте 
угоду та йдете на прийом до лі-
каря. Якщо він вам не сподобав-
ся, ви можете написати заяву і че-
рез місяць змінити лікаря. Що це 
дає лікарю? Максимальне наван-
таження — 2 тисячі пацієнтів. На 

обслуговування кожного паієн-
та в рік буде виділятися 210 гри-
вень з центрального бюджету. Ні-
бито це мало. Але помножте на 2 
тисячі — на рік виходить 420 ти-
сяч. Якщо до лікаря не йтимуть 
люди, то йому доведеться шука-
ти іншу професію. Тож стимул лі-
кувати якісно і поводитися чем-
но є наявним. Він отримує гроші, 
ви — всі послуги, які отримували 
раніше, і — головне — зацікав-
леність лікаря в тому, щоб ви бу-
ли здоровими. Адже йому плати-
тимуть не за те, що ви прийшли 
до нього, а за те, що він вас вилі-
кував або проводив якісну про-
філактичну роботу, — пояснює 
Ілля Луців.

Сімейні лікарі, до яких ми при-
йдемо найближчим часом, не з 
Марса на Бориспільщину прилеті-
ли. Це ті ж самі терапевти і педіа-
три, до яких ми ходили й раніше. 
Серед них — лікарі різної квалі-
фікації і професійних здібностей. 
Але тепер, коли не буде прив’яз-
ки до дільниць, ми зможемо в за-
конодавчо затвердженому поряд-
ку обирати найкращих.

Ось і знайшлися наші 
податки!

Однак більшість лікарів впевне-
ні — радіти зарано. Реформа охо-
рони здоров’я — це не слова і на-
міри, а, передусім, потужна зако-
нодавча база.

— До Верховної Ради поданий 
законопроект «Про державні фі-
нансові гарантії щодо надання ме-
дичних послуг та лікарських засо-
бів». Якщо до кінця поточної сесії, 
тобто до 16 травня, Верховна Ра-
да його прийме, то вже в цьому 
році запрацює нова схема фінан-
сування первинної ланки, у 2018 
році ми перейдемо на нові відно-
сини із стаціонарами, а до кінця 
2018 року розрахуємо весь гаран-
тований пакет медичних послуг. 
На сьогодні немає документів ані 
про створення і статус лікарень, 
ані про обсяг державної субвен-
ції. Якщо закопроект не буде про-
голосований, про реформу можна 
забути ще років на п’ять, — вва-
жає Олександр Щур.

Законопроект містить важливі 
пункти щодо державного гаран-
тованого пакета медичних послуг 
і джерел його фінансування.

— Із коштів, які виділені на охо-
рону здоров’я на 2017 рік, кожна 
сім’я внесла через податки, у се-
редньому, 4580 гривень. Приват-
ні страхові компанії за таку суму 
готові покривати «швидку», реа-
німаційні заходи включно з усі-
ма медикаментами, планову і не-
відкладну стаціонарну допомогу, 
амбулаторно-клінічну і первинну 
допомогу. Покриття по онколо-
гії становило б 50 тисяч гривень, 
по інвалідизуючих захворюван-
нях, таких як інфаркт або інсульт 
— 96 тисяч, — зазначив Павло 
Ковтонюк.

За словами фахівців, перейшов-
ши на нову систему з тими подат-
ками, які ми зараз платимо, ми 
можемо відчути суттєву різницю. 
Питання лише у тому, наскільки 
ефективно витрачати кошти.

БОРИСПІЛЬСЬКА «РАЙОНКА» НАБУЛА 
СТАТУСУ ЛІКАРНІ ПЕРШОГО РІВНЯ

Крига скресла. Медична реформа перейшла в реальну площину. Крига скресла. Медична реформа перейшла в реальну площину. 
Урядовці зазначили, що переведення системи охорони здоров’я на Урядовці зазначили, що переведення системи охорони здоров’я на 
нову модель розпочинається у 2017 році і триватиме три роки. Це нову модель розпочинається у 2017 році і триватиме три роки. Це 
викликало в деяких регіонах країни бурхливі дискусії і навіть про-викликало в деяких регіонах країни бурхливі дискусії і навіть про-
тести. Людям незрозуміло, яким чином реформа відбуватиметь-тести. Людям незрозуміло, яким чином реформа відбуватиметь-
ся реально. Тобто, чи буде у зоні досяжності лікарня. Чи вчасно ся реально. Тобто, чи буде у зоні досяжності лікарня. Чи вчасно 
приїде до них, коли час життя рахується на хвилини, швидка до-приїде до них, коли час життя рахується на хвилини, швидка до-
помога. Та й взагалі, що ж приховано за цими словами — госпіталь-помога. Та й взагалі, що ж приховано за цими словами — госпіталь-
ний округ, лікарні першого та другого рівня, сімейні лікарі тощо.ний округ, лікарні першого та другого рівня, сімейні лікарі тощо.

— Госпітальні округи — це ме-
режа замкненого циклу. В його 
межах має бути багатопрофільна 
лікарня інтенсивної терапії дру-
гого рівня в місті з населенням не 
менше 200 тисяч осіб. Крім того, в 
госпітальному окрузі мають бути 
лікарні першого рівня, де є базові 
спеціальності. Це ті ж самі район-
ні лікарні з можливістю дістатися 
до них за 60 хвилин. Цей час — 
так звана «золота година», впро-
довж якої є надія врятувати жит-
тя пацієнта зі складною травмою 
чи в інших тяжких випадках. Про-
те, не всі районні лікарні будуть 
лікарнями інтенсивного лікуван-
ня першого рівня, тому що не ма-
ють належних потужностей. При 
дуже низькій якості медичних по-
слуг Україна є четвертою в світі за 
кількістю лікарняних ліжок на ду-
шу населення. Більшість держав-
них медичних закладів — це ма-
лопотужні та малозавантажені лі-
карні, які мають зношені основ-
ні фонди та застаріле технічне 
оснащення. При цьому працюю-
чі українці справно сплачують по-
датки, аби держава оплачувала 
послуги таких лікарень. Ідея гос-
пітальних округів допоможе зла-
мати стару систему і надати лю-
дям у селах та невеликих містеч-
ках гарантований доступ до якіс-
них медичних послуг. Так вважає 
заступник міністра охорони 
здоров’я Павло Ковтонюк.
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— Мені лише 17 років. Зараз я навчаюся в 
Інституті міжнародних відносин Київського 
національного університеті ім. Тараса Шев-
ченка. Ще на 1 курсі я вже добре зрозумі-
ла, що знання — це дуже важлива річ у сус-
пільному житті. Тут з кожним днем молоді 
люди удосконалюють себе новими пізнан-
нями та навичками. А як же тоді стереотип, 
що світ врятує краса?! На мою думку, в но-
вому столітті — столітті інформаційного су-
спільства — краса відійшла дещо на задній 
план. В цілому, конкурс дав мені важли-
вий урок. Я зрозуміла, що у дорослому жит-
ті не можна гаяти часу, а треба розвивати-
ся кожного дня, кожна хвилина. Тому у свій 
вільний від навчання час я займаюся спор-
том та вивчаю іноземні мови. Також люблю 
подорожувати. Я щиро вдячна вчителям 
ЗОШ №6 за перші здобуті знання, які допо-
могли мені вступити в омріяний виш. І вже 
насамкінець, резюмуючи, хочу всім поба-
жати бути красивими не тільки зовні, але й  
плекати свою внутрішню, душевну красу і, 
звісно, рости інтелектуально.

«ВИПУСКНИЦЯ-ЧАРІВНИЦЯ»:
яким він став через роки, цвіт Борисполя?

Початок у №12 (871)

Валентина ОЛІЙНИК, фото з домашнього архіву дівчат

— Взяти участь та перемогти у цьому кон-
курсі було моєю мрією. Минуло вже сім років, а 
я досі з теплом і радістю згадую той день. У мо-
єму житті відбулися певні зміни, але вони, як і 
раніше, пов’язані з музикою і творчістю.

Через два роки після  «Випускниці-чарівни-
ці» я брала участь у конкурсі краси «Міс Бо-
риспіль-2012», де стала другою віце-міс і «Міс 
глядацьких симпатій». Вступила до Київської 
академії естрадного і циркового мистецтва на 
спеціальність «Артист-вокаліст естради». 

Своїм учням я завжди повторюю репліку, яку 
сказала колись Едіт Піаф: «Вокалістів багато, Ар-
тистів мало». Тому виходячи на сцену, треба за-
бути про все на світі і дозволити музичній бе-
зодні поглинути себе. Вчитись віддавати всьо-
го себе до кінця — ось що насправді важливо 
для виконавця! А щодо краси, то я не можу ска-
зати, що вона якось впливає на моє життя, кож-
на моя перемога — це перемога над собою, на-
полегливість і віра в те, що я можу! Узагалі, вва-
жаю, найважливіше для кожної людини — знай-
ти улюблену справу і займатись нею. На щастя, у 
моєму житті сталось саме так.

— Я закінчила ЗОШ №7 із золотою медаллю у 2011 році. 
Отримала ступінь магістра прикладної математики у На-
ціональному авіаційному університеті. В студентські 
роки очолювала пост голови ТОСА (творче об'єд-
нання студентів та аспірантів) інституту.

Ще з 3-го курсу почала працювати в event-сфері 
(по-народному її можна назвати менеджментом 
креативних проектів). Хоча спочатку це був під-
робіток, але потім втягнулася дуже серйозно. 
Після закінчення вишу спробувала працювати 
за спеціальністю, але зрозуміла, що не готова 
розлучатися з творчістю. Відтак, вже 4 роки 
я працюю в чудовій компанії, якій днями ви-
повнилось 10 років, і отримую неймовірне 
задоволення від цієї роботи, а тому подаль-
ше майбутнє пов'язую саме з нею.

Стосовно тандему «розум + краса» 
можу підтвердити, що це одвічна се-
кретна зброя будь-якої дівчи-
ни. При правильному поєд-
нанні і користуванні ци-
ми ресурсами можна 
досягти багатьох ці-
лей. Але головне 
не забувати про са-
морозвиток і що-
дня працювати над 
собою.
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Майже 15 років поспіль щорічний міський конкурс кра-
си, грації та інтелекту «Випускниця-чарівниця», який 
готує Будинок дитячої та юнацької творчості, гур-
тує навколо себе кращих з кращих. Газета «Вісті» ви-
рішила поспілкуватись з титулованими красунями. У 
тих дівчат, яких вдалося розшукати, ми дізнавалися, 
чи здійснились їхні амбітні шкільні мрії-сподівання і чи 
справді допомагає у дорослому житті тісний тандем 
«розум + краса»?

Даша КОПАН

Олександра ХМОРУК

Катерина ШЕЛУДЬКО 

 ДОСВІД

 ПЕРЕМОГИ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Нинішній навчальний рік приніс Бори-
сполю чимало перемог в обласному ета-
пі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін і одразу три «лавро-
ві вінки» Всеукраїнського рівня. Олег Бу-
ренков, Максим Шматков та Валентина 
Устьянцева обійшли конкурсантів з усі-
єї України, показавши, що в нашому мі-
сті природничі науки вивчаються на ви-
сокому рівні. Гартують «інтелект нації» в 
гімназії «Перспектива».

Для одинадцятикласниці Валі та десяти-
класника Максима це не перший «нектар 
перемоги», який вони «куштують» під керів-
ництвом Заслуженого вчителя України Лідії 
Нагаєвої. Під керівництвом цієї жінки у світ 
вийшла не одна плеяда талановитих юних 
науковців. Як розповідає Валя, знань шкіль-
ної програми для підкорення всеукраїн-
ських вершин замало, навіть на міському 

етапі олімпіад із таким запасом знань дале-
ко не «запливеш». Тому постійна підготовка 
— головний секрет успіху і запорука пере-
мог. Саме тому дівчина, окрім другого місця 
на Всеукраїнській олімпіаді з біології, здобу-
ла ще й ІІ у секції екології на заключному ета-
пі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України. «Ми з Лідією 
Михайлівною дослідили пригнічуючу здат-
ність гриба Trichoderma по відношенню до 
плісняви на продуктах та в оселі людини і ви-
готовили так званий препарат на основі ме-
таболітів цього гриба, який пригнічував ріст 
цвілі», — розповідає Валя. Й додає, що за-
хист транслювався в Інтернеті, і вона має на-
віть запис свого виступу. Задля підготовки до 
республіканських етапів та до ЗНО довелося 
навіть відмовитися від ще кількох обласних 
олімпіад, а на міських етапах вона представ-
ляла гімназію приблизно 6 разів.

Максим Шматков пригадав, як на першо-
му уроці біології Лідія Михайлівна сказала, 
що він — «майбутній ботанік». Так його і за-

крутив вир цієї науки. Хло-
пець розповідає, що під час 
підготовки хвилювання іно-
ді присутнє, особливо воно 
бере гору, коли під час про-
ведення олімпіади вирішу-
ються організаційні момен-
ти (розподіл по аудиторіях, 
роздача завдань), але, ко-
ли починається робота над 
завданнями, одразу зникає. 
Своє майбутнє Максим пла-
нує пов’язати з біологією, та 
ще не визначився, куди са-
ме хотів би вступати.

Для дев’ятикласника Олега ІІ місце в олім-
піаді з економіки стало дебютом Всеукраїн-
ського масштабу. Варто зазначити, що цей 
предмет за навчальними програмами ви-
вчається лише з одинадцятого класу, тож 
Олегові та викладачу Світлані Денисенко 
довелося подолати різницю у майже два 
роки за менш ніж один семестр. Як розпо-

вів Олег, завдання-максимум складним не 
було: труднощі виникали хіба що з опану-
ванням теорією. На розв’язання задач йо-
му вистачає і кмітливості, і впевненості, бо 
з математикою на «ти». В майбутньому мріє 
стати програмістом і ніколи не вважає себе 
кращим за інших.

Тож побажаймо учнівській еліті Бориспо-
ля та їхнім викладачам нових перемог.

РЕСПУБЛІКАНСЬКІ ЛАВРИ 
ПЕРШОСТІ — ГІМНАЗИСТАМ

Лідери Всеукраїнських олімпіад.Лідери Всеукраїнських олімпіад.
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Сергій КРУЧИНІН, фото автора

П’ятого квітня розпочався цьо-
горічний фестиваль сучасної му-
зики «Музичний компот» за ініці-
ативи Бориса Шапіро та підтрим-
ки Бориспільського міського ви-
конавчого комітету. Традиційно 
першою подією у рамках фести-
валю став концерт учнів та педа-
гогів Бориспільської дитячої му-

зичної школи, що цього разу про-
йшов у міському будинку культу-
ри і був присвячений творчості 
Бетховена. Організаторам вдало-
ся знайти міру і влаштувати кон-
церт таким чином, що, після за-
кінчення, глядачам хотілося ще 
музики. Незмінний меценат фес-
тивалю Євгеній Боженко пода-
рував школі сучасний музичний 
центр.

Як щороку на цьому концерті, 
юним музикантам було з кого взяти 
приклад. З майстер-класом до Бори-
споля завітав Артем Ляхович — піа-
ніст, музикознавець, кандидат мис-
тецтвознавства, доцент Київсько-
го інституту музики ім.Глієра, де він 
читає лекції на основі розроблених 
ним методик викладання фортепі-
анної гри. Веде активну концертну 
діяльність в Україні та за кордоном, 

співпрацює з провідними дириген-
тами, здійснив кілька фондових за-
писів для Національного радіо. Ми-
тець відомий також як лектор, який 
супроводжує лекціями власні висту-
пи та виступи інших музикантів. Ла-
уреат безлічі міжнародних конкур-
сів. Артем Володимирович розпо-
вів про актуальність Бетховена і про 
особливості сприйняття класичної 
музики людиною ХХІ століття та по-
радував усіх виконанням Патетич-
ної Сонати №8 у трьох частинах.

Головні події фестивалю «Му-
зичний компот — 2017» про-
йдуть 18, 19 та 20 травня. Орга-
нізатори сподіваються пораду-
вати всіх прихильників музики 
— буде що послухати і поціно-
вувачам джазу, і року, і високого 
академічного вокалу. Слідкуйте 
за анонсами у нашій газеті та на 
сторінці fb.com/festclub.boryspil

«ЛЮБОВ І ПОЛУМ’Я» 
ВІЧНОЇ МУЗИКИ

Артем Ляхович:
«Я надзвичайно задово-

лений тим, що в Бориспо-
лі проводиться фестиваль 
«Музичний компот». Саме 
такі заходи, на мою думку, 
необхідні не лише столи-
ці, яка трохи перенаситила-
ся ними, а й провінції, де їх 
охоче та вдячно відвідують. 
Концерт, присвячений Бет-
ховену, був чудово органі-
зований та зрежисований, 
діти грали з захопленням. 
Слухачів було багато, а слу-
хали вони з великою цікаві-
стю. Треба подякувати всім 
організаторам та спонсо-
рам, і в першу чергу — пані 
Надії, директору Бориспіль-
ської дитячої музичної шко-
ли, чиїм ентузіазмом жив 
цей концерт. Бажаю фес-
тивалю довгого життя, ще-
дрих спонсорів та вдячних 
слухачів, а також достатньо 
фінансів для придбання або 
оренди гідного інструмен-
ту, бо електронна самограй-
ка, на жаль, аж ніяк не відпо-
відає музиці, що звучить на 
фестивалі. Лише живий звук 
акустичного інструмента 
може оживити магію, при-
ховану в класичній музиці».

 ФЕСТИВАЛЬ

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНОНС
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Ольга ОГНЯНИК, фото автора

«Її поезія несе у світ справжність і 
щирість поетичного самовиражен-
ня і самоствердження». Так охарак-
теризував першу поетичну збірку 
Валентини Купрієнко, презентація 
якої відбулася нещодавно в Бори-
сполі, редактор видання Володи-
мир Литвин. Пані Валентина де-
бютувала із вагомим доробком «Я 
Поліського краю дочка», до якого 
увійшли пейзажна, філософська, 
громадянська, романтична та ди-
тяча поезія.

Натхнення пробудили події на Схо-
ді. Відтепер рими не відпускають ні 
на прогулянці, ні у транспорті, ні вдо-
ма: «От ніби хтось диктує, а ти повинен 
записати, бо думка втече». Жінка ніко-
ли не сидить склавши руки. Уже й тво-
рів не на одну збірку назбирала. Планує видати кни-
гу «У квітах калини — краса України», до якої увійдуть 
ронделі, на написанн яких надихнула вишукана поезія 
Миколи Боровка. 14 з них уже надруковані у презен-
тованому виданні, інші ж чекають своєї черги.

Нині захопилася вишивкою бісером. Тому ділить 
вечірній час на римування і створення вишитих ікон. 
«Нелегко скласти думки в голові, направити їх у пра-
вильне русло і відобразити на папері. Скласти сло-
во до слова — це своєрідна вишивка на папері». Па-
ні Валентина розповідає, що джерелом її натхнен-
ня є онуки. А вони, в свою чергу, теж не забувають 
про бабусю: зачитували її вірші зі сцени. Декламува-

ли твори В. Купрієнко і вихованці літературної сту-
дії «Чабрець», що діє при БДЮТ. Завітали на презен-
тацію і однокурсники з училища, інституту, з якими 
не бачилася довгі роки. Тому день народження кни-
ги став справжнім діалогом людських душ, об’єдна-
них добром.

«Життя прожить — не поле перейти. Та сказати, 
що я нещаслива людина, не можу, — стверджує В. 
Купрієнко, — доля посилала мені чимало випробу-
вань, але дякую Богові, що поряд є такі люди, як Во-
лодимир Ілліч Шалімов — поважна людина нашого 
міста і визначний забудовник, який дуже допоміг ме-
ні у житті.»

ПОЕЗІЯ, ГАРТОВАНА 
ЖИТТЯМ

Бориспільців запрошують приєднатися 
до наймасштабнішого 
і наймузичнішого 
подарунку

Ольга ОГНЯНИК

Створити найкращий день у ро-
ці — не просто можливо, а й лег-
ко. У цьому переконані ідейні на-
тхненники наймасштабнішого 
міжнародного музичного волон-
терського проекту, який цього ро-
ку вже вчетверте пройде в Україні. 
Йдеться про День вуличної  музи-
ки, що був започаткований 11 ро-
ків тому у Вільнюсі культовим ли-
товським музикантом Андрюсом 
Мамонтовасом. За останні роки 
проект «мігрував» від Ірландії та 
Грузії до Нідерландів і Норвегії, за-
лучаючи все більше учасників.  У 
2014 Мамонтовас запропонував 
Україні долучитись до нього. Так 
свято приїхало до Києва.

Правило дійства одне:  День ву-
личної музики відбувається одно-
часно в усіх країнах — у третю су-
боту травня. Цьогоріч  його про-
ведення припадає на 20 травня.

До Дня вуличної музики Бори-
спіль долучається вперше. Орга-
нізатором проекту в нашому місті  
є центр розвитку молоді «Труба», 
що  вже понад 10 років проводить 
святкові події на волонтерських 
засадах і влаштовує як благодійні, 
так і соціально-культурні проекти.

Усі бажаючі музиканти — 
від початківців та аматорів до 

справжніх професіоналів — цьо-
го дня приносять свої музичні ін-
струменти й грають та співають на 
різних локаціях.

«Ми хочемо залучити до Дня 
вуличної музики якомога біль-
ше людей: не лише музикантів, а 
й митців, кулінарів, кондитерів, 
майстрів хенд-мейду, а також теа-
тралів, акторів», — розповідає ак-
тивістка, одна із організаторів за-
ходу Вікторія Шевц.

Зараз відкрито реєстрацію. 
Партнери, спонсори й усі, хто 
може допомогти і словом, і ді-
лом, можуть знайти форми реє-
страції у соцмережах на сторін-
ках: vk.com/smdboryspil та www.
facebook.com/smdboryspil. При-
ймаються також листи на елек-
тронну пошту smdboryspil@
gmail.com і дзвінки за тел.: 093 
600 95 06 (Вікторія).

Учасників почнуть анонсувати 
уже за декілька тижнів.

Серед зареєстрованих вже 
є музичні гурти, гості з Києва. 
Слід наголосити, що це неко-
мерційний, аполітичний захід, 
який здатен стати яскравим по-
дарунком мешканцям нашого 
міста.
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Дорогі мої земляки!Дорогі мої земляки!Дорогі мої земляки!Дорогі мої земляки!
Від щирого серця вітаю вас із Великоднем — Від щирого серця вітаю вас із Великоднем — 
святом духовного оновлення та відродження, святом духовного оновлення та відродження, 

чистих помислів і сподівань!чистих помислів і сподівань!
Нехай радість Пасхальних свят увійде у кож-Нехай радість Пасхальних свят увійде у кож-

ний дім,у кожну родину і подарує вашим ний дім,у кожну родину і подарує вашим 
душам величний дух єднання та утвер-душам величний дух єднання та утвер-
дження у вірі. Бажаю всім вам гарних дження у вірі. Бажаю всім вам гарних 
свят, щастя і оновлення, яке несе свят, щастя і оновлення, яке несе 
у собі Великдень. Нехай Господь у собі Великдень. Нехай Господь 
благословляє вас, дарує вам і благословляє вас, дарує вам і 
вашим рідним мудрість, тер-вашим рідним мудрість, тер-
піння, любов, мир та злагоду піння, любов, мир та злагоду 

на довгі літа!на довгі літа!

З повагою депутат міської радиЗ повагою депутат міської ради

Микола ГронаМикола Грона

Шановна громадо міста Борисполя!Шановна громадо міста Борисполя!

Воскресіння Христове — це приклад Воскресіння Христове — це приклад 
великої, всеперемагаючої Господньої лю-великої, всеперемагаючої Господньої лю-
бові, торжества справедливості, утвер-бові, торжества справедливості, утвер-
дження віри та надії у серці кожного дження віри та надії у серці кожного 
християнина. Саме тому цей благосло-християнина. Саме тому цей благосло-
венний день щороку несе нам очікувану венний день щороку несе нам очікувану 
радість перемоги Сина Божого, а зна-радість перемоги Сина Божого, а зна-
чить і любові над темрявою і неправдою, чить і любові над темрявою і неправдою, 
дарує надію та впевненість у завтраш-дарує надію та впевненість у завтраш-
ньому дні, вселяє спокій у серця, укріплює ньому дні, вселяє спокій у серця, укріплює 
віру та утихомирює душу. Ісус Христос віру та утихомирює душу. Ісус Христос 
показав людству, що після смерті настає показав людству, що після смерті настає 
воскресіння душі, після найтемнішої ночі воскресіння душі, після найтемнішої ночі 

завжди приходить ясний і сонячний ра-завжди приходить ясний і сонячний ра-
нок, а тяжкі випробування, гіркі втрати нок, а тяжкі випробування, гіркі втрати 
та моменти відчаю змінює духовне від-та моменти відчаю змінює духовне від-
родження, підйом та, обов’язково, віра у родження, підйом та, обов’язково, віра у 
себе. Переконаний, що і наш український себе. Переконаний, що і наш український 
народ, після болючих випробувань вій-народ, після болючих випробувань вій-
ною, стане сильнішим, загартованішим, ною, стане сильнішим, загартованішим, 
досвідченішим, але, попри все,  ніколи не досвідченішим, але, попри все,  ніколи не 
втратить здатності любити. У цьому втратить здатності любити. У цьому 
наша сила і запорука успіху.наша сила і запорука успіху.
Дорогі бориспільці, у ці святкові Великод-Дорогі бориспільці, у ці святкові Великод-
ні дні бажаю усім нам Божої милості та ні дні бажаю усім нам Божої милості та 
благословення. Нехай життєствердна сила благословення. Нехай життєствердна сила 

любові завжди освітлює ваш життєвий любові завжди освітлює ваш життєвий 
шлях, а мир та злагода панують у ваших шлях, а мир та злагода панують у ваших 
оселях. Бажаю, щоб кожен із вас ці святкові оселях. Бажаю, щоб кожен із вас ці святкові 
дні провів із найріднішими людьми у до-дні провів із найріднішими людьми у до-
брому здоров’ї та гарному настрої. Бажаю брому здоров’ї та гарному настрої. Бажаю 
Божого благословення нашим воїнам, які не Божого благословення нашим воїнам, які не 
зможуть на Великдень бути вдома. Нехай зможуть на Великдень бути вдома. Нехай 
світлі сили та наші молитви оберігають їх світлі сили та наші молитви оберігають їх 
від ворожих атак. Нехай Великодні радісні від ворожих атак. Нехай Великодні радісні 
свята знову утверджують наше переконан-свята знову утверджують наше переконан-
ня про те, що сильні духом та терплячі на-ня про те, що сильні духом та терплячі на-
городжуються перемогою, що сила завжди городжуються перемогою, що сила завжди 
на боці правди, а успіх — на боці любові.на боці правди, а успіх — на боці любові.

З повагою міський голова Анатолій ФедорчукЗ повагою міський голова Анатолій Федорчук

Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого комітету щиро вітаю зі світлим святом Великодня.Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого комітету щиро вітаю зі світлим святом Великодня.

Христос воскрес!  Воістину воскрес!Христос воскрес!  Воістину воскрес!

ГО «Асоціація учасників АТО Бориспільщини» та  Громадське форму-ГО «Асоціація учасників АТО Бориспільщини» та  Громадське форму-
вання  «Сектор  Безпеки» щиро вітають гостей та мешканців  Бориспо-вання  «Сектор  Безпеки» щиро вітають гостей та мешканців  Бориспо-
ля із  прийдешнім святом  —  Воскресінням Христовим. Хай радість ля із  прийдешнім святом  —  Воскресінням Христовим. Хай радість 
та Божа милість осяє ваші домівки, хай міцним буде здоров'я ваше та Божа милість осяє ваші домівки, хай міцним буде здоров'я ваше 
та ваших дітей, просимо Бога, щоб ті, хто чекають, дочекалися своїх та ваших дітей, просимо Бога, щоб ті, хто чекають, дочекалися своїх 
рідних та близьких, тих хто нині, зараз боронячи нашу державу, дає рідних та близьких, тих хто нині, зараз боронячи нашу державу, дає 
можливість всім українцям мирно зустріти це велике свято! А нашим можливість всім українцям мирно зустріти це велике свято! А нашим 
воїнам – Божого благословення, надійних ангелів-охоронців і повернення воїнам – Божого благословення, надійних ангелів-охоронців і повернення 

додому здоровими та з перемогою!додому здоровими та з перемогою!
Воскресіння Христове є для нас символом того, що віра  та праведні спра-Воскресіння Христове є для нас символом того, що віра  та праведні спра-

ви  здатні  відроджувати, символом перемоги добра над злом, світ-ви  здатні  відроджувати, символом перемоги добра над злом, світ-
ла над темрявою. Тож  у  цей день просимо Бога допомоги у ла над темрявою. Тож  у  цей день просимо Бога допомоги у 
відродженні України, у відродженні нашого народу та його відродженні України, у відродженні нашого народу та його 

славного духу воїнів-переможців!славного духу воїнів-переможців!

Христос воскрес! Воістину воскрес!Христос воскрес! Воістину воскрес!Христос воскрес! Воістину воскрес!Христос воскрес! Воістину воскрес!

Щиро вітаю зі світлим святом Великодня Щиро вітаю зі світлим святом Великодня 
усіх християн. Нехай Господь пошле вашій усіх християн. Нехай Господь пошле вашій 
родині здоров'я, благодать, достаток. родині здоров'я, благодать, достаток. 

Нехай у серці живуть добро, віра і любов. Нехай у серці живуть добро, віра і любов. 
З великим святом Пасхи!З великим святом Пасхи!

Ігор Шалімов, Ігор Шалімов, 
депутат Бориспільської міської ради, депутат Бориспільської міської ради, 

голова правління ПрАТ «Бориспільський голова правління ПрАТ «Бориспільський 
комбінат будівельних матеріалів»комбінат будівельних матеріалів»

Христос воскрес! Христос воскрес! 
Сердечно вітаю зі святом Сердечно вітаю зі святом 

Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, 
щоб радість Воскресіння Христового щоб радість Воскресіння Христового 

наповнювала серце, а світло наповнювала серце, а світло 
Божественної любові Божественної любові 

зігрівало рідних і близьких, зігрівало рідних і близьких, 
благодаті, міцного здоров'я!благодаті, міцного здоров'я!

Володимир Шалімов, Володимир Шалімов, 
депутат Бориспільської міської ради, голова депутат Бориспільської міської ради, голова 
правління ПрАТ «Агробудмеханізація»правління ПрАТ «Агробудмеханізація»

Дорогі жителі Борисполя!Дорогі жителі Борисполя!
Вітаю вас зі світлим святом Вітаю вас зі світлим святом 
Воскресіння Христового!Воскресіння Христового!

Ми знову зустрічаєм цей Великий день, коли життя Ми знову зустрічаєм цей Великий день, коли життя 
над смертю торжествує. Нам знов Господь дарує ща-над смертю торжествує. Нам знов Господь дарує ща-
стя пізнати диво Воскресіння, щоб ми всі пам’ятали стя пізнати диво Воскресіння, щоб ми всі пам’ятали 
— завжди після ночі приходить новий світлий день. — завжди після ночі приходить новий світлий день. 
Хай Великодні дзвони темряву розвіють, наповнять Хай Великодні дзвони темряву розвіють, наповнять 
душу сонячним промінням, зігріють Божою любов’ю.душу сонячним промінням, зігріють Божою любов’ю.
Нехай оселі повняться теплом і світлом, щастям і ко-Нехай оселі повняться теплом і світлом, щастям і ко-
ханням. Хай Україна розквіта під мирним небом!ханням. Хай Україна розквіта під мирним небом!

Христос воскрес! Воістину воскрес!Христос воскрес! Воістину воскрес!

З повагою директор ТОВ «Транспромсервіс»З повагою директор ТОВ «Транспромсервіс»

Світлана ТанцюраСвітлана Танцюра

Щиро вітаємо зі святом світлого Щиро вітаємо зі святом світлого 
Христового воскресіння!Христового воскресіння!

Святий Великдень несе нам радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість Святий Великдень несе нам радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість 
у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу. Цей день у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу. Цей день 
нагадує нам про потребу жертовності задля інших людей, робить добрими і щирими. нагадує нам про потребу жертовності задля інших людей, робить добрими і щирими. 

Тож нехай величне свято Христового воскресіння прине-Тож нехай величне свято Христового воскресіння прине-
се Божу милість та благословення у ваш дім, а мир та се Божу милість та благословення у ваш дім, а мир та 
злагода запанують на українській землі. Зичимо вам злагода запанують на українській землі. Зичимо вам 
гарного настрою, відмінного здоров’я та сімейного гарного настрою, відмінного здоров’я та сімейного 

затишку.затишку.

Бориспільська міська та районна 

партійні організації



9№13 (872), 14 квітня 2017 р.«Вісті» ВІТАЄМО

Шановні жителі Бориспільщини!Шановні жителі Бориспільщини!
Щиро вітаю вас з великим святом Світлого Христового Воскресіння!Щиро вітаю вас з великим святом Світлого Христового Воскресіння!

У цей великий день духовної радості У цей великий день духовної радості 
та надії хочу побажати вам передусім та надії хочу побажати вам передусім 
миру і добра, щастя і любові миру і добра, щастя і любові 
та Божого благословення.та Божого благословення.
Нехай це радісне і чудове святоНехай це радісне і чудове свято
принесе любов та світло у вашу родину,принесе любов та світло у вашу родину,
щирість та добро у взаємини!щирість та добро у взаємини!
Веселих вам Великодніх свят.Веселих вам Великодніх свят.

Христос воскрес!Христос воскрес!

Зі щирими побажаннями депутатЗі щирими побажаннями депутат

Євгеній ГронаЄвгеній Грона

Дорогі земляки!Дорогі земляки!
Щиросердечно вітаю вас із світлим та величним свя-Щиросердечно вітаю вас із світлим та величним свя-
том Христового Воскресіння. Цей день гуртує всіх том Христового Воскресіння. Цей день гуртує всіх 
нас довкола вічних християнських цінностей: добро-нас довкола вічних християнських цінностей: добро-
ти, терпимості, милосердя та любові до ближнього. ти, терпимості, милосердя та любові до ближнього. 
Бажаю вам і вашим родинам у ці весняні дні відчути Бажаю вам і вашим родинам у ці весняні дні відчути 
повноту життя, щедроти української землі та ро-повноту життя, щедроти української землі та ро-
динне тепло. Миру вашим оселям і нашому спільно-динне тепло. Миру вашим оселям і нашому спільно-
му дому — Україні, здоров'я вашим рідним, а дітям му дому — Україні, здоров'я вашим рідним, а дітям 

— великої світлої долі.  Нехай Господь дарує вам — великої світлої долі.  Нехай Господь дарує вам 
любов, радість, злагоду на многії літа. любов, радість, злагоду на многії літа. 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Голова Бориспільської районної радиГолова Бориспільської районної ради

Владислав БайчасВладислав Байчас

Директор КП «Житлово-експлуатаційна контора-1» Директор КП «Житлово-експлуатаційна контора-1» 

Володимир ВошкулатВолодимир Вошкулат

Від щирого серця вітаємо  вас Від щирого серця вітаємо  вас 
з Великоднем – святом духовного з Великоднем – святом духовного 
оновлення та відродження, чистих оновлення та відродження, чистих 
помислів і сподівань! Нехай радість помислів і сподівань! Нехай радість 
Пасхальних свят увійде у кожний дім Пасхальних свят увійде у кожний дім 

і кожну родину і подарує вашим і кожну родину і подарує вашим 
душам величний дух єднання та душам величний дух єднання та 
утвердження у вірі. Бажаємо  всім утвердження у вірі. Бажаємо  всім 

вам гарних свят, щастя і вам гарних свят, щастя і 
оновлення, яке несе у собі оновлення, яке несе у собі 
Великдень. Нехай Господь Великдень. Нехай Господь 

благословляє вас, дарує вам і вашим благословляє вас, дарує вам і вашим 
рідним мудрість, терпіння, любов, рідним мудрість, терпіння, любов, 
мир та злагоду на довгі літа!мир та злагоду на довгі літа!

Шановні мешканці Бориспільщини!Шановні мешканці Бориспільщини!

З повагою голова Бориспільської районної державної адміністрації З повагою голова Бориспільської районної державної адміністрації 
Дмитро ВоронінДмитро Воронін

Дозвольте привітати вас зі світлим святом Великодня, Дозвольте привітати вас зі світлим святом Великодня, 
Воскресіння Христового!Воскресіння Христового!

Ми маємо можливість відкритися та прийняти великий

 дарунок Господній, примножити наші надії, зміцнити віру 
у завтрашній день.

Зичу вам об’єднатися за великоднім родин-
ним столом, відчути всім серцем любов рід-

них та радість дітей.
Нехай Пасхальне свято стане для кож-
ного початком нового життя — кра-
щого i світлішого. Миру нам всім та 

Божого благословення рідній Україні.

Христос воскрес! Воістину воскрес!Христос воскрес! Воістину воскрес!

Дорогі земляки! Дорогі земляки! 
Шановні мешканці с.Іванків! Шановні мешканці с.Іванків! 

Вітаю вас зі світлим і радісним Вітаю вас зі світлим і радісним 
святом — Великоднем!святом — Великоднем!

Воскресіння Христа — велична подія в Воскресіння Христа — велична подія в 
серці кожного християнина, що символізує  серці кожного християнина, що символізує  

безсмертне життя, дарує надію та безсмертне життя, дарує надію та 
впевненість у майбутньому, укріпляє віру впевненість у майбутньому, укріпляє віру 

та живить душу.та живить душу.
Від щирого серця бажаю, нехай любов Від щирого серця бажаю, нехай любов 

Господня супроводжує вас та ваших рідних Господня супроводжує вас та ваших рідних 
кожного дня, наповнюючи душу весняним кожного дня, наповнюючи душу весняним 

сонячним промінням.сонячним промінням.
Нехай Боже благословення приносить Нехай Боже благословення приносить 

любов та добро у кожну домівку, даруючи любов та добро у кожну домівку, даруючи 
родині радість, злагоду та добробут.родині радість, злагоду та добробут.
Христос воскрес! Воістину воскрес!Христос воскрес! Воістину воскрес!

З повагою сільський голова с. Іванків З повагою сільський голова с. Іванків 
Анатолій ТурАнатолій Тур

Депутат Київської обласної ради, голова фракції Депутат Київської обласної ради, голова фракції 
Опозиційного блоку Опозиційного блоку 

Валерій КсьонзенкоВалерій Ксьонзенко

Шановні мешканці Борисполя та Лівобережжя Київщини!Шановні мешканці Борисполя та Лівобережжя Київщини!
Прийміть найщиріші вітання зі світлим святом Прийміть найщиріші вітання зі світлим святом 

Воскресіння Христового!Воскресіння Христового!
Цей день є символом покаяння та просвітлення. Великдень об'єднує всіх вірою у перемогу Цей день є символом покаяння та просвітлення. Великдень об'єднує всіх вірою у перемогу 
світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Нехай Господь дарує нам му-світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Нехай Господь дарує нам му-

дрість для єднання сердець і помислів, мрій і трудів праведних. Хай диво дрість для єднання сердець і помислів, мрій і трудів праведних. Хай диво 
Христового Воскресіння наповнює серця радістю, Христового Воскресіння наповнює серця радістю, 
додає сил та наснаги творити добро, трудитися додає сил та наснаги творити добро, трудитися 

задля процвітання України.задля процвітання України.
Нехай Боже благословення стане запорукою Нехай Боже благословення стане запорукою 
миру на нашій землі, духовного відродження миру на нашій землі, духовного відродження 
нашої держави, здійснення найзаповітніших нашої держави, здійснення найзаповітніших 

мрій та сподівань!мрій та сподівань!

   Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес!

Шановні жителів Борисполя!Шановні жителів Борисполя!
Щиро вітаю вас зі світлим святом Великодня!Щиро вітаю вас зі світлим святом Великодня!

Пітьма розвіється, святковий передзвін нам сповістить, що знову на Пітьма розвіється, святковий передзвін нам сповістить, що знову на 
Землі здійснилось диво — Христос воскрес, і торжество добра Землі здійснилось диво — Христос воскрес, і торжество добра 
настало! Нехай добро, яке несе усім Господь, навік настало! Нехай добро, яке несе усім Господь, навік 

оселиться у кожнім домі.оселиться у кожнім домі.
Хай сяйво Божого благословення Хай сяйво Божого благословення 

наповнить наші душі щастям і теплом, наповнить наші душі щастям і теплом, 
любов’ю, радістю, коханням щирим!любов’ю, радістю, коханням щирим!
Нехай панують мир і злагода в серцях, Нехай панують мир і злагода в серцях, 
в оселях ваших і в нашій рідній Україні.в оселях ваших і в нашій рідній Україні.

Щасливих Великодніх свят!Щасливих Великодніх свят!

Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд»Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд»

Олександр СичОлександр Сич

З Великоднем!З Великоднем!
Щиро вітаю бориспільців та гостей міста зі світлим Щиро вітаю бориспільців та гостей міста зі світлим 

Воскресінням Христовим!Воскресінням Христовим!
Великодні свята – найкращий час для переосмислення 

та прощення. Сьогодні, як ніколи, нам потрібні єдність, 
порозуміння і любов.

У ці дні, замислюючись над глибинною сутністю життя, ми 
традиційно звіряємо свої вчинки з безсмертними заповідями. 
Нехай у цей світлоносний день у ваших серцях розквітають 
віра та надія, що разом ми зможемо подолати усі негаразди.

Бажаю здоров’я та миру вам всім та 
щасливої долі кожній родині!

Голова Територіальної організації Голова Територіальної організації 
Політичної партії «Опозиційний блок» у місті БориспільПолітичної партії «Опозиційний блок» у місті Бориспіль

Олег ЖукОлег Жук
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Валентина ОЛІЙНИК

Попри те, що часник для Украї-
ни є традиційною культурою, його 
виробництво ледь сягає 10% від 
реальної потреби (7% домогоспо-
дарства, 3% виробники). Водно-
час ціна цього імпортованого про-
дукту надто кусюча, зважаючи на 
негусті статки українців. І це са-
ме вона стала найбільшим стиму-
лом для вирощування культури в 
господарствах, в тому числі і для 
продажу, бо у роздрібній торгів-
лі вартість часнику значно пере-
важала, а, отже, зиск мав бути зна-
чущим.

— У магазині часник завжди 
дорогий, наприклад, ярий зараз 
коштує від 60 гривень за кілограм, 
— розказує пенсіонерка Галина 
Михайлівна, яка базарює на рин-
ку у центрі вже 10 років. — Дня-
ми бачила, що вже завезли мо-
лодий. Він з довгим дебелим сте-
блом, але імпортний. Здається, по 
90 гривень за кілограм. Люди його 
не беруть, хочуть вітчизняний, то-
му ідуть на ринок, до нас. А в нас є 
різний: і на їжу, і на посадку. Сьо-
годні я не взяла, а взагалі, маю і 
москалик — це такий часник, ко-

ли самі лише круглі зубці з добру 
пучку, — показує жінка зашкару-
блі від постійної важкої роботи ру-
ки, випростуючи для демонстра-
ції великий і вказівний палець. — 
Запитують-беруть різний. Узагалі, 
у мене на городі часнику достат-
ньо: є зимовий, і ярий вже проти-
кається. Може, весняний іще доса-
джу, як не спродаюсь, — показує 
на свій нехитрий крам, серед яко-
го в тому числі і весняний часник, 
розкладений на купках по три го-
ловки, що тягне на 7-10 гривень, 
залежно від покупця. — Про свої 
заробітки жінка розповідає охоче, 
проте фотографуватися відмовля-
ється. Ідіть, каже, шукайте молод-
ших, я в газету не хочу, бо давно 
не дівка.

Колєжанки, як вона їх називає, 
вдавано не звертають на нас ува-
ги, продовжуючи закликати пе-
рехожих купити їхній товар. А се-
ред нього зелена цибуля, молода 
редиска, картопля, буряк і мор-
ква, насіння гладіолусів, квасо-
ля, якась консервація, коріння пе-
трушки разом із зеленню тощо. 
Тим часом бабця продовжує свою 
розповідь. Зокрема, ця старша 
жінка розказує, що як тільки пішла 
мода на часник, то вона посадила 
його багато, рядків двадцять, щоб, 
можна було непогано заробити.

— Мої донька з зятем, побачив-
ши дуже позитивний результат, а 
я продавала свій часник на ринку 
кілька місяців, теж підключились, 

— розказує вона. — Пригадую, аби 
засадити свої 15 соток на полі, вони 
зібрали весь наш і ще й скупили час-
ник у всіх сусідів, з якого потім ви-
ростили трохи більше 500 кілогра-
мів цього овоча. Щось лишили на 
насіння, а інший, такий він, знаєте, 
здоровий вродив, як кулаки, відра-
зу продали гуртом. Минулого року, 
наприклад, по 35 гривень за кіло-
грам було. В цілому, окрім фінансо-
вих витрат на підживку, оргдобри-
во і насіння, прибутку мали більше 
10 тисяч. Узагалі, знаю людей, які за 
кілька років на часнику вже зароби-
ли на б/в машину, а куди здавали, 
не знаю, може, на консервний за-
вод, бо мали багато, а може, на м'я-
сокомбінат, хоча, кажуть, там свіжий 
часник не купують, бо їм треба так 
звану часникову сіль, тобто вже ви-
сушений і перетертий.

Випадки, коли люди часником 
засаджують цілі городи, сьогодні 
не рідкість. Зі зміною клімату, як 
коментують аграрні аналітики, він 
може рости практично на всій те-
риторії України.

— Як тільки я вибрала свій час-
ник, — підключається до розмо-
ви весела жіночка, яка назвалася 
Оленою Гажівською, — відразу ве-
зу його на Троєщину і спродую на-
віть по 80 до 100 гривень за кіло-
грам (це у піковий період цін, са-
ме перед посадкою на зиму): хтось 
візьме всього три головки (сьо-
годні це — 15 гривень), хтось пів-
кілограма, а хтось і цілих два, бо ж 

треба на консервацію і зиму. Уза-
галі, зимовий беруть охочіше, бо 
він великий і не треба гратися, ко-
ли чистити. Але у весняного свої 
переваги, наприклад, він може ле-
жати навіть два роки, а от зимовий 
після нового року вже пропадає.

Жінки з ринку кажуть, що, за-
звичай, з оптовиками селяни рід-
ко мають справу, бо хочуть, по-
ки мають здоров'я, самі стояти на 
ринку, а не давати наживатися ко-
мусь. Проте зізналися, номери те-
лефонів оптовиків зберігають, але 
це, швидше, для підстраховки...

Тим часом, попри очевидний 
зиск, місцеві фермери кажуть, що 
для промислового вирощування 
ця культура їм не підходить. Пояс-
нюють, що промислове виробни-
цтво передбачає спеціальне ме-
ханізоване збирання та післязби-
ральну доробку, транспортування 
та зберігання.

— Усе це під силу хіба великим 
господарствам та їх об'єднанням, 
— розповідає Володимир Чер-
воняк, фермер із Дударкова. — 
Звичайно можна наймати людей, 
аби вони обробляли вручну, але 
це теж потребує неабияких до-
даткових фінансових затрат. Саме 
тому я і не займаюся цією культу-
рою, а також не знаю жодного ін-
шого фермера в нашій місцевості, 
якому б часник був цікавим у біз-
несовому плані.

Швидше за все, 99,9% площ час-
нику в Україні і далі зосереджува-

тимуться у дрібних господарствах 
населення. І, зважаючи на все, це 
позитивна новина для селян. При 
цьому посередником між ними 
і кінцевим споживачем, як і в ра-
дянські часи, все одно буде заготі-
вельник, який, скупивши урожай у 
сільських людей, виконає необхід-
ну обробку та калібрування, сфор-
мує великі партії і доправить до 
точки внутрішнього споживання 
чи, як пощастить, експорту.

Економіст інвестиційного цен-
тру FAO Андрій Ярмак розказує, 
що донині гостру конкуренцію ві-
тчизняному часнику складав ім-
портований товар з Польщі, Іра-
ну чи Китаю, але останнім часом 
до смакових якостей та хімічно-
го складу цього овоча (тамтешні 
аграрії при вирощуванні культури 
використовують чимало хімічних 
препаратів) на нашому ринку чи-
мало претензій. Зважаючи на це, а 
також на те, що і в рестораціях все 
більше цікавляться саме нашим 
часником, перспективи для укра-
їнських селян дуже оптимістич-
ні. Також не можна нехтувати тим 
фактом, що ціни на часник в Укра-
їні тримаються на досить високих 
показниках чи не впродовж року, 
а сам процес вирощування має чи-
мало переваг: часник не дуже ви-
багливий до ґрунту, досить швидко 
дозріває, може вирощуватися без 
поливу, не має циклічності приби-
рання, є відмінним попередником 
для інших культур (оскільки є чу-
довим антисептиком), має високу 
лежкість тощо.

ЛЮБЛЮ ЧАСНИК, 
ВІН КОВБАСОЮ ПАХНЕ...

 До якого лише ан-
тикризового бізнесу не 
вдається селянин сьо-
годні, намагаючись 
вижити. Наприклад, 
вирощування звичай-
нісінького часнику на 
власній присадибній ді-
лянці може стати хоро-
шою фінансовою під-
могою для людей у 
сільській місцевості, 
які сьогодні тотально 
страждають від нестачі 
грошей і роботи 
в цілому.

Найкраще часник садити на тій 
ділянці, де росли бобові, гарбузо-
ві чи капуста.

Приблизно за добу до посадки 
грунт потрібно обробити (пере-
копати, вирівняти, розпушити).

Часник перебирають, відо-
кремлюючи для посадки лише 
великі зубці (з серединки нічого 
путнього не буде).

Перед посадкою зубчики замо-
чують у воді, аби часник швидше 
зійшов. Особливо запопадливі го-
родники радять ще й обробити 
розчином солі або марганцю, тоб-
то продезінфікувати.

Між зубчиками у рядку має бу-

ти 7-10 сантиметрів, а між ряд-
ками вдвічі більше. Садити зуб-
чики занадто глибоко не вар-
то — оптимально, як і у цибулі, 4 
сантиметри.

Коли з’являються перші зелені 
пагони, десь через два тижні, мож-
на розпочинати перше піджив-
лення. Наприклад, порозсипати в 
міжряддях трохи перегною.

Якщо спекотна погода, то пер-
ші 4 тижні часник варто полива-
ти, аби добре пішов у хід. Краще 
це робити вечорами. При цьому 
норма витрати при поливі з лій-
ки повинна бути приблизно відро 
на квадратний метр. На наступний 

після поливу день поверхню ґрун-
ту бажано акуратно розпушити, це 
не допустить утворення кірки.

Подальший догляд такий же: по-
ливи, розпушування, видалення 
бур’янів. Коли почнуть формува-
тися зубки, рослини можна вдруге 
підгодувати. Тільки вже комплек-
сними добривами. Дозування зви-
чайне, наприклад, фосфору і калію 
потрібно не більше столової лож-
ки на відро води, ну а подвійного 
суперфосфату можна вдвічі біль-
ше. Залежно від типу вашого ґрун-
ту слід проводити й додаткові під-
годівлі. На бідних грунтах можна 
повторювати хоч щотижня, ну а на 
чорноземі вистачить одного ра-
зу на 15 днів. Норма витрати роз-

чину, як правило, 3-4 літри на ква-
дратний метр ґрунту.

Збирання часнику розпочина-
ють, як тільки пожовтіють і поч-
нуть вилягати листочки. Як пра-
вило, це відбуваєтсья у середині 
вересня. Утім, якщо сухо і безмо-
розно, то можна потягнути, це по-
зитивно позначиться і на врожай-
ності, і на лежкості часнику, та й 
сам овоч буде трохи гострішим за 
звичайний, а значить кориснішим.

Кажуть, часник краще зібра-
ти на п’ять днів раніше, ніж на 
день пізніше. Тоді поживні речо-
вини з листя перейдуть у часни-
чину й вона збільшиться. Коли ж 
спізнимося, то покривні листоч-
ки на часнику почнуть лопати-

ся, а зубчики стануть крихкими, 
а отже, втратять свою товарну 
привабливість.

Також, вже збираючи врожай, 
не варто часник висмикувати, а 
краще акуратно підкопувати, об-
трушуючи земляні грудки рука-
ми. Так ви уникнете пошкоджень, 
і часник буде добре зберігатися.

Перш ніж нести часник у про-
холодне сухе місце на зберіган-
ня, городину варто просушити за-
галом 8-12 год. Вже через 2-3 до-
би, коли часник дійде, обрізають 
стебла, лишаючи біля часничини 
хвостики 1,5-2 сантиметри.

Часник можна зберігати прямо у 
вінках або в ящиках, мішках з тка-
нини на горищі, в сухих хлівах тощо.

СЛОВО ЕКСПЕРТА

— Особливим питанням сьо-
годні є яровий часник, — заува-
жує Віталій Лихацький, заслу-
жений професор Уманського 
державного аграрного універ-
ситету садівництва. — І хоча 
він менш урожайний, але дуже 
добре зберігається, має кращі, 
ніж озимий, смакові властиво-
сті та користується більшим 
споживацьким попитом упро-
довж року. Останнім часом 
сільгоспвиробники та фермери 
дуже цікавляться саме таким 
посівним матеріалом.

Практичні поради
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ВЕЛИКОДНІЙ КАЛЕЙДОСКОП
Зустрічати Великдень чимось особливо величним і незвичайним, схоже, стає у нас традицією.  

І кожний новий рік виявляється дивовижнішим, ніж попередній.

• До Великодня 2015 ро-
ку працівники та підопіч-
ні територіального центру 
соціального обслуговуван-
ня Вінниці склали велетен-
ську писанку із 700 троянд, 
виготовлених із паперових 
серветок.

• Цього ж року 26-річний 
інженер-кібернетик із Ві-
нниці Сергій Савчук, відо-
мий тим, що складає карти-
ни із сірників, не використо-
вуючи при цьому жодних 
інших засобів, встановив 
незвичайний рекорд. Сергій 
виготовив сірникове панно 
«Ісус» розміром 42х54 см, на 
якому експерти нарахува-
ли 32 866 сірників і жодної 
краплі клею. 

• До Великодня 2016 року найбільший в Україні Великодній ко-
шик зібрали у Житомирі. Кошик – ручної роботи, розміром два з 
половиною на три метри. Житомиряни ущерть заповнили його ве-
ликодніми смаколиками — тисячею пасок та майже півсотнею кіло-
грамів ковбас. Такий пасхальний асортимент виявився рекордним 
для України. Його за всіма правилами зареєстрували представники 
Книги рекордів. Кошик освятили, а наїдки, якими він наповнений, 
було відправлено військовим у зону АТО.

• У 2016 році новий національний рекорд України встановило мі-
сто Слов'янськ Донецької області. Дерево, розташоване у сквері 
Мрії, прикрасили 2760 писанками. Цей факт також офіційно зафік-
сували представники національного реєстру рекордів України. Яй-
ця були зроблені з дерева та інших натуральних матеріалів.

Пензлі, фарби та лак для розпису надали благодійники, а розма-
лювати писанку могли усі охочі.

• Прославився своїм Великоднім кошиком і Херсон. Студенти 
Херсонського державного аграрного університету, напередодні 
Свята Воскресіння Христового, виготовили найбільший Великод-
ній кошик, наповнений пасками.

На виготовлення пасок було витрачено 60 кг пшеничного борош-
на вищого ґатунку, 800 г сухих дріжджів, 750 г солі, 37 л молока, 50 
яєць, 14 кг цукру, 20 л олії, 500 г ваніліну, 5 кг родзинок, 2,5 кг глазу-
рі та 1 кг посипки. Загалом було випечено 500 пасок загальною ма-
сою 100 кг 100 г.

• До Великодня 2016 року у Києво-Печерській Лаврі було вста-
новлено Діамантову Писанку, яка також потрапила до Книги рекор-
дів України. Писанка була прикрашена маленькими дзеркальни-
ми частинками в мозаїчній техніці. Висота її становила 3,5 м, розмір 
кожної дзеркальної частинки – 4х4 см. Для створення Діамантової 
Писанки використано 16 тисяч дзеркальних частинок.

• На Київщині після розговіння 
вмиваються, кладучи в миску дві 
крашанки й мідну монету, а потім 
воду виливають на вогонь або в 
озеро.

• Вважається, що якщо на Велик-
день розговієшся й вийдеш із хати 
на вулицю, то що перше побачиш, 
тим і промишляй — буде удача. Як-
що в цей день небо похмуре або 
йде дощ — буде врожай.

• У день свята Воскресіння Го-
споднього ворота у Царство Не-
бесне відкриті, а той, хто в цей 

день умре, потрапить відразу в 
рай. А от дитина, яка народилася 
в цей день, буде нещаслива.

• Вважається великим гріхом 
не вітатися в цей день навіть із 
ворогом.

• На Великдень кожен селя-
нин намагався бодай кілька разів 
смикнути за мотузок і вдарити у 
дзвін, бо, згідно з народними ві-
руваннями, це приносило щастя 
і… родила гречка.

• Із давніх-давен існує в Україні 
повір’я, що на Великдень, під час 

сходу, сонце «грає». На Гуцульщи-
ні кожен, побачивши сонце, яке 
сходить, набожно здіймав голов-
ний убір і, повернувшись облич-
чям на схід, віддавав йому низь-
кий поклін, хрестився й шептав 
слова молитви: «Слава тобі, Го-
споди, за личенько твоє Господ-
нє, що ся показало, праведне; 
слава Тобі, просвященне!»

• У давнину шматком освяченої 
паски українці годували птахів, 
котрі сідали на вікно. Це був сим-
вол багатства та удачі.

Традиції наших предків

Господині 
на замітку

При випічці пасок необ-
хідно пам’ятати наступні 
поради:

• Тісто для паски не повинно 
бути рідким (паски розпливуть-
ся і будуть плоскими), а також 
густим (паски будуть дуже важ-
кими і швидко зачерствіють).

• Тісто має бути такої щіль-
ності, щоб його можна було 
розрізати ножем і воно до 
ножа не прилипало, а при 
формуванні пасок не треба 
було б підсипати борошна.

• Тісто для паски місять 
якомога довше, щоб воно 
зовсім відставало від рук чи 
від столу.

• Тісто має підходити три • Тісто має підходити три 
рази: перший раз підходить рази: перший раз підходить 
опара, другий раз — коли до-опара, другий раз — коли до-
дані всі продукти, втретє — дані всі продукти, втретє — 
коли тісто укладено у форми.коли тісто укладено у форми.

• Пасхальне тісто не лю-• Пасхальне тісто не лю-
бить протягів, а любить те-бить протягів, а любить те-
пло, тому паски повинні під-пло, тому паски повинні під-
ходити в теплому місці при ходити в теплому місці при 
температурі 30-45 градусів.температурі 30-45 градусів.

• Якщо на дно форми поклас-• Якщо на дно форми поклас-
ти кружечок паперу для випіч-ти кружечок паперу для випіч-
ки, паска ніколи не пристане.ки, паска ніколи не пристане.

• Форму для випічки пасок • Форму для випічки пасок 
заповнюють тістом лише на-заповнюють тістом лише на-
половину, дають піднятися половину, дають піднятися 
до 3/4 висоти форми, а потім до 3/4 висоти форми, а потім 
ставлять у духовку.ставлять у духовку.

• Готові до випічки паски • Готові до випічки паски 
змащують яйцем, збитим з 1 змащують яйцем, збитим з 1 
ст. ложкою води, і маслом, по-ст. ложкою води, і маслом, по-
сипають горішками, велико-сипають горішками, велико-
зернистим цукром і сухарями.зернистим цукром і сухарями.

• Випікають паску в зволо-• Випікають паску в зволо-
женій духовці (для цього вниз женій духовці (для цього вниз 
ставлять ємність з водою) при ставлять ємність з водою) при 
температурі 200-220 градусів.температурі 200-220 градусів.

• Маленькі паски (масою • Маленькі паски (масою 
менше 1 кг) випікають 30 менше 1 кг) випікають 30 
хвилин, середні (масою 1 кг) хвилин, середні (масою 1 кг) 
— 45 хвилин, великі (масою — 45 хвилин, великі (масою 
1,5 кг) — 1 годину, величез-1,5 кг) — 1 годину, величез-
ні (масою 2 кг) — 1,5 години.ні (масою 2 кг) — 1,5 години.

• Якщо паска починає звер-• Якщо паска починає звер-
ху пригорати, то її прикрива-ху пригорати, то її прикрива-
ють сухим папером.ють сухим папером.

• Готову паску виймають з • Готову паску виймають з 
духовки, кладуть на бік і за-духовки, кладуть на бік і за-
лишають в такому положенні, лишають в такому положенні, 
поки дно форми не охолоне.поки дно форми не охолоне.

Паска класична
Для тіста: борош-

но — 1 кг, дріжджі — 
50 г, молоко — 300 
мл, яєчні жовтки — 
9 шт., вершкове мас-
ло — 100 г, цукор — 
250 г, ванільний цукор 
або ванілін, коньяк — 
25 г, родзинки — 100 г, 
шафранова настоян-
ка — 1 ч. ложка або на 
кінчику ножа куркуми 
(для надання випічці 
приємного жовтого 
кольору), дрібка солі.

Закип'ятити півсклянки молока і заварити в ньому 100 г борошна, 
швидко розмішуючи до отримання еластичної маси. Нагріти півсклянки 
молока і розвести у ньому дріжджі (молоко має бути теплим, але не га-
рячим). З'єднати із завареним борошном і залишити опару настоювати-
ся протягом 1 години.

Жовтки розтерти з цукром і сіллю добіла. У дріжджову суміш додати 
половину розтертих жовтків, 300 г борошна, вимісити і залишити на 1 го-
дину, щоб тісто підійшло.

Додати решту розтертих жовтків, 500 г борошна і вимішувати тісто, по-
ки воно не відставатиме від рук.

У готове тісто акуратно, продовжуючи вимішувати, невеликими порці-
ями ввести тепле вершкове масло, шафранову настоянку, коньяк і дати 
тісту підійти. Знову вимісити тісто.

Обваляти в борошні розпарені родзинки і додати їх у тісто. Замість ро-
дзинок можна використовувати ананасові цукати (краще брати нефар-
бовані), які також слід запарити окропом.

Викласти тісто у форми, змащені маслом або застелені папером 
для випічки, і дати тісту ще раз підійти приблизно півгодини. Форми 
заповнюються тістом приблизно на 1/3, щоб було місце, коли воно 
підніматиметься.

Випікати паски у розігрітій до 180°С духовці протягом 45-50 хвилин.
Дістати із духовки паски і залишити їх на 15 хвилин у формах, накрив-

ши їх рушником. Потім вийняти їх із форм, накрити рушником і залишити 
до повного охолодження.

Можна прикрасити глазур’ю.

Глазур для пасок без яєць
Цукор — 1 скл., желатин — 1 ч. л., вода — 6 ст. л., сік лимонний — Цукор — 1 скл., желатин — 1 ч. л., вода — 6 ст. л., сік лимонний — 

кілька крапель.

Желатин залити 1 ст.л. води і залишити набухати. Цукор висипати у ков-Желатин залити 1 ст.л. води і залишити набухати. Цукор висипати у ков-
шик, залити рештою води і перемішати. Поставити на плиту і, помішуючи, 
довести до кипіння і варити, доки цукор повністю не розчиниться. Зня-
ти з плити, додати желатин, який уже набух, і добре перемішати ложкою. 
Потім цю масу потрібно збивати міксером на максимальній швидкості, 
доки вона не побіліє (4-5 хвилин). Потім у масу додати кілька крапель ли-
монного соку. Можна використати також апельсиновий сік, при бажанні 
додати будь-який барвник. І перемішувати ще секунд 30.

Змащувати глазур’ю охолоджені паски.Змащувати глазур’ю охолоджені паски.
Глазур застигає дуже швидко, тому змащувати нею потрібно відразу Глазур застигає дуже швидко, тому змащувати нею потрібно відразу 

після приготування.

Народні прикмети
 • На Великдень повинна бути така сама погода, що й на Благо-

віщення.
 • Коли на Великдень ясно світить сонце, то через три дні піде 

дощ.
 • Якщо хмарно і накрапає дощик, то буде гарний врожай.
 • Якщо на Великдень небо ясне та сонце грає — до багатого 

врожаю та теплого літа.
 • Якщо на другий день Великодня ясна погода — літо буде 

мокре, якщо хмарна — літо буде сухе. 
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НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 23.20 00.15 Погода
06.05 08.05 АгроЕра
06.10 07.10 Концерт "Музика рідного 

дому"
06.45 07.45 08.25 Смакота
08.10 Світ он лайн
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Вечір пам'яті Назарія Яремчука
11.25 Х/ф "Вікторія і Альберт"
15.00 Фольк-music
16.20 18.35 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
18.15 18.25 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
18.20 Що там з Євробаченням? Блоги
20.30 Перша шпальта
21.00 01.20 05.30 Новини
21.30 Музична весна на Першому
22.55 05.50 Вічне
23.00 На слуху
23.30 Від першої особи
01.40 Х/ф "Суперник"
03.55 Т/с "Травма"
04.35 Д/ф "Відлуння віків. 

Олександрія"
05.00 Д/ф "Світло Христового 

воскресіння"

07.45 Анна Кошмал і Костянтин 
Войтенко в комедії "Село на 
мільйон" (12+)

19.30 ТСН: "Телевізійна служба новин"
20.15 Марія Горбань і Олег Мазуров у 

комедії "Шукаю жінку з дитиною" 
(16+)

00.00 Зворушлива історія кохання в 
мелодрамі "Паралельні світи"

01.45 Марія Горбань і Олег Мазуров у 
комедії "Шукаю жінку з дитиною" 
(16+)

05.45 Х/ф "Невиправний брехун"
07.00 Х/ф "Опікун"
08.40 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
10.30 Док.проект "Віцин, якого ми не 

знали"
11.30 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
13.25 Ювілейний вечір Валерія та 

Костянтина Меладзе
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 "Кохання за законом" (16+)
22.45 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
00.35 Т/с "Територія краси"
02.45 "Подробиці"
03.45 "Готуємо разом"
04.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

03.15 Зона ночі
05.05 Т/с "Друзі"
06.00 Абзац
07.00 08.50 Kids Time
07.02 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.52 М/ф "Синбад: Легенда семи 

морів"
10.20 Х/ф "Без почуттів" 16+
12.10 Х/ф "Учень чарівника"
14.20 Х/ф "Джон Картер: Між двох 

світів" 16+
17.00 19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу
00.00 Суперінтуїція

06.10 Зірковий шлях
09.40 Х/ф "Підкидько"
11.00 Х/ф "Роман в листах" 

(мелодрама)
12.50 Т/с "Поранене серце" (1,2 серії) 

(мелодрама)
15.00 Сьогодні
15.15 Т/с "Поранене серце" (закл. 

серії) (мелодрама)
16.45 Т/с "Люба. Любов" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.40 Т/с "Люба. Любов" (закл.серії) 

(мелодрама) 16+
21.00 Прем'єра! Т/с "Покоївка" (1,2 

серії) (мелодрама) 12+
23.00 Х/ф "Бібліотекар 2: Повернення 

до копален царя Соломона" 
(Мегахіт щопонеділка) 16+

00.50 Сьогодні
01.35 Х/ф "Підкидько"
02.45 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Спецкор"
08.30 "Відеобімба"
13.55 Т/с "Загублений світ" 11-12 с.
15.35 Х/ф "Шах і мат" (2)
17.20 Х/ф "В'язень" (2)
19.10 Т/с "Команда" 24 с. (2)
20.15 Т/с "Сутичка" 1 с. (2)
21.10 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Перехрестя смерті" (2)
23.00 "Він, Вона і телевізор" 1 с.
00.00 Х/ф "Стіни" (3)
02.10 Х/ф "Кам'яна душа"

05.20 Служба розшуку дітей
05.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
06.10 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою (повтор)
08.05 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
09.00 "Подорож "Єдинорога". Художній 

фільм
12.10 "Суперфорсаж". Художній фільм 

16+
12.45 Факти. День
13.05 "Суперфорсаж". Художній фільм 

16+
14.20 Мультфільм "Іван Царевич і 

Сірий Вовк-2" 16+
15.50 "Хоббіт. Пустка Смоґа". Художній 

фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Хоббіт. Битва п'яти воїнств". 

Художній фільм 16+
22.40 "Робот Чаппі". Художній фільм 

16+
00.50 "Снайпер-5. Спадщина". 

Художній фільм 18+
02.00 Небачене Євробачення
02.50 Стоп-10
04.20 Факти
04.45 Дивитись усім!

06.00 14.50 "В'ячеслав Хурсенко. Політ 
білого журавля"

06.55 Концерт Михайла Поплавського 
"Музика рідного дому"

08.00 13.50 18.15 21.15 "Погода"
09.55 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
12.05 Дикі тварини
14.20 Супервідчуття
15.55 21.50 Х/ф "Людина, яка багато 

знала"
18.20 Концерт переможців "Червоної 

рути-97"
20.45 Євромакс
21.20 Україна Михайла Поплавського
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
04.40 "Кумири"
04.50 "Цивілізація Incognita"
05.15 "Джаз-коло"

07.05 "Все буде добре!"
09.05 "Все буде смачно! "
10.00 "За живе!"
11.30 Х/ф "Осінній вальс"
13.40 "Битва екстрасенсів 16"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00 "Слідство ведуть екстрасенси"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.35 "Слідство ведуть екстрасенси"
23.35 "Давай поговоримо про секс 3"
01.30 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.20 Т/с "Охоронець - 3" (16+)

08.55 19.15 Т/с "Кулагін та партнери"

11.10 17.50 Т/с "Детективи" (16+)

12.45 Т/с "Суто англійські вбивства"

14.35 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 7" 

(16+)

16.05 01.20 Т/с "Елементарно" (16+)

00.15 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)

03.00 "Випадковий свідок"

03.15 "Речовий доказ"

03.35 "Легенди бандитської Одеси"

04.00 "Правда життя. Професії"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Курка, яка несла всяку 

всячину"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
10.50 Х/ф "Король скейтборду: 

Найбільш вертикальний примат"
12.20 Х/ф "Боги, мабуть, з'їхали з 

глузду 2"
14.15 Х/ф "Трубач"
15.50 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Х/ф "Новітній заповіт" (16+)
01.15 Теорія зради
02.05 Країна У
03.45 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
22.00 М/ф "Воруши ластами, Семмі"
23.40 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.20 Х/ф "В очікуванні вічності" (16+)
02.45 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.50 "Криве дзеркало"
10.35 Х/ф "Прекрасна мірошничка" 

(12+)
12.10 Х/ф "Два капітани"
20.30 Х/ф "Заморожений"
22.00 "Невідома версія. Брильянтова 

рука"
22.55 Х/ф "Голос трави"
00.30 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
02.50 Кіноляпи
03.40 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Сили природи"
14.45 "Концерт М.Поплавського 

українцям українське"
15.35 Х/ф "Десять заповідей"
18.40 "Концерт І.Федішин "Лише у нас, 

на Україні"
20.30 "Служба порятунку"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Сімейна зустріч"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 Х/ф "Водіння за Брайлем"
02.15 "Столичні телевізійні новини"
02.35 Х/ф "Сімейна зустріч"
04.00 "Мультляндія"

Режиссер: Баррі Зонненфельд
У ролях: Томмі Лі Джонс, Вілл Сміт, Вінсент 

Д'Онофріо, Лінда Фіорентіно, Ріп Торн

Вони — найбільший секрет Землі. Вони працюють на 
неофіційне урядове агентство, що регулює діяльність 
інопланетян на Землі. Вони — це краща, остання і єди-
на лінія захисту Землі від покидьків всесвіту. Їхня робо-
та секретна, їхня зброя універсальна, їм немає рівних, 
вони не залишають слідів. Вони — це Люди у чорному

Режисер: Кріс Міллер 
У ролях: Антоніо Бандерас, Сальма Хайек, Зак Галі-

фіанакіс, Біллі Боб Торнтон, Емі Седаріс, Констанс Марі, 
Гільєрмо дель Торо

Ця історія — пріквел до мультфільмів про Шрека, 
і в ній розповідається про пригоди юного і чарівного 
Кота в чоботях до того, як він зустрів зеленого людо-
жера і його друзів.

Режиссер: Домінік Сена
У ролях: Ніколас Кейдж, Рон Перлман, Стефен Кемп-

белл Мур, Стівен Грем, Ульріх Томсен, Клер Фой, Роберт 
Шіен, Крістофер Лі, Кевін Рііс, Ендрю Хефлер

XIV століття. У Європі лютує чума. Винуватицею смерто-
носної біди визнають беззахисну дівчину, яку підозрюють у 
чаклунстві. Вмираючий кардинал просить лицаря Бемена 
доставити відьму в далеке абатство, де її чари мають бути 
зруйновані. Семеро вершників і віз із залізною кліткою, в 
якій заточена обвинувачена, вирушають у небезпечну по-
дорож. Скоро лицарі усвідомлюють, що їхня миловидна су-
путниця й насправді не людина, а породження пекла...

22 квітня  16:55 «ICTV»

22 квітня  16:25 «НОВИЙ КАНАЛ»

23 квітня  21:00 «НОВИЙ КАНАЛ»

ЛЮДИ У ЧОРНОМУ

КІТ У ЧОБОТЯХ

ЧАС ВIДЬОМ

17 КВІТНЯ

22:40

ICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 17-23 КВІТНЯ
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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 12.05 23.30 00.15 

Погода
06.30 23.35 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05 18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги
10.10 18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
10.25 Т/с "Площа Берклі"
11.15 Т/с "Лінія захисту"
12.15 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв'язку з громадянами
13.40 21.50 Музична весна на 

Першому
15.30 Х/ф "Піше: між небом і землею"
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Cадові скарби"
19.55 Наші гроші
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Д/ф "Голий король" Костянтина 

Степанкова"
02.45 Д/ф "Іван Терещенко. 

Колекціонер справ благодійних"
03.10 Т/с "Травма"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 7"
12.50 13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
18.30 03.50 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12+)
22.00 "На ножах"
23.35 01.25 Х/ф "Жити" (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"
11.10 Т/с "Кохання за законом" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Кохання за законом" (16+)
13.15 "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 "Кохання за законом" (16+)
22.45 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
00.35 Т/с "Територія краси"
02.40 "Подробиці"
03.45 "Готуємо разом"
04.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

03.50 Служба розшуку дітей
04.00 Зона ночі
05.40 18.00 Абзац
06.40 М/с "Історії Тома і Джеррі"
06.42 08.00 Kids Time
08.02 Т/с "Друзі"
10.50 Т/с "Сашко Таня" 16+
15.50 19.00 Серця трьох
21.00 Київ днем і вночі
22.10 Х/ф "Я номер чотири" 16+
00.20 Х/ф "Залізна сутичка" 16+
02.00 Х/ф "Бісів мобільник" 16+

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

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 

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

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

серії) (мелодрама) 12+
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
01.50 Х/ф "Бібліотекар 2: Повернення 

до копален царя Соломона" 16+
03.20 Сьогодні
04.10 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 Д/п "Помста природи"
10.30 "Він, Вона і телевізор" 1 с.
11.30 "Облом.UA."
15.10 Т/с "Мисливці за реліквіями" 

53-54 с.
17.00 00.00 Т/с "Перевізник" 8 с. (2)
18.00 "нишпорки"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 Т/с "Сутичка" 1 с. (2)
20.15 Т/с "Сутичка" 2 с. (2)
21.10 Х/ф "Справжнєправосуддя: 

Темна помста" (2)
23.00 "Він, Вона і телевізор" 2 с.
01.00 Х/ф "Ті, що повторюють 

реальність" (3)

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі
11.05 Більше ніж правда
11.55 Секретний фронт
12.45 Факти. День
13.10 Секретний фронт
13.25 "Робот Чаппі". Художній фільм 

16+
15.45 Факти. День
16.10 "Хоббіт. Битва п'яти воїнств". 

Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пес-2". Серіал 16+
23.15 "Дум". Художній фільм 18+
01.15 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+
02.35 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

06.00 16.55 "Даніель Прево. Зірка 
епізоду"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 21.10 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.40 Teen-клуб
11.50 "Соціальний статус"
14.10 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/4 фіналу, 2 ч.
16.15 "Таке спортивне життя. Павло 

Тимошенко"
16.50 Кліп Остап Канака
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Микола Касьян
19.55 Вердикт історії
21.20 04.30 "Відлуння"
21.55 05.00 DW-Візерунок дня
22.20 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/2 фіналу, 1 ч.
23.30 ТОП-10: таємниці і загадки
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.00 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.15 "Кумири"
05.10 "Джаз-коло"

07.00 "Все буде добре!"
09.00 "За живе!"
10.20 Х/ф "Джентльмени удачі"
12.10 "МастерШеф - 4"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00 "МастерШеф. Діти - 2"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "МастерШеф. Діти - 2"
23.20 Т/с "Коли ми вдома"
00.20 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.35 Х/ф "Командир щасливої "Щуки" 
(12+)

06.10 Х/ф "Бризки шампанського"
08.00 19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.05 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 

7" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.40 00.55 Т/с "Елементарно" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитської Одеси"
04.00 "Правда життя. Професії"

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

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

його друзів"
08.00 Мультмікс
09.25 М/с "Дора-мандрівниця"
09.55 Х/ф "Король повітря: 

Повернення"
11.25 Панянка-селянка
12.30 Найгірший водій країни
13.35 Готель Галіція
14.40 Одного разу під Полтавою
15.05 Серіал "Домашній арешт"
15.40 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
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"
10.00 23.20 "Криве дзеркало"
10.45 01.35 Х/ф "Романс про 

закоханих"
13.10 Х/ф "Шерлок Холмс: Собака 

Баскервілів"
15.05 Х/ф "Непіддатливі"
16.30 Х/ф "Міцний горішок"
18.00 Х/ф "Висота"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Заморожений"
03.50 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 "Природа сьогодні"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "Природа сьогодні"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Київські історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

 ВІТАЄМО
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СЕРЕДА, 19 КВІТНЯ

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 23.35 Від першої особи
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05 18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги
10.10 18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
10.25 Перша шпальта
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.15 Наші гроші
14.00 На гостину до Івана Поповича
15.35 02.30 Світло
16.15 Мистецькі історії
16.30 Т/с "Лінія захисту"
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Історична докудрама "Доньки 

Єви"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Музична весна на Першому
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Книга.ua
03.10 Т/с "Травма"

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 - 2"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 7"
12.50 13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
18.30 03.50 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12+)
22.00 "Одруження наосліп 3"
23.35 01.25 Х/ф "Розмова" (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"
11.10 Т/с "Кохання за законом" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Кохання за законом" (16+)
13.15 "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 "Кохання за законом" (16+)
22.40 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
00.35 Т/с "Територія краси"
02.40 "Подробиці"
03.45 "Готуємо разом"
04.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

03.55 Зона ночі
05.50 18.00 Абзац
06.50 08.10 Kids Time
06.50 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.10 Т/с "Друзі"
11.00 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Київ днем і вночі
22.00 Х/ф "Таймлесс: Рубінова книга" 

16+
00.20 Х/ф "Я номер чотири" 16+
02.25 Х/ф "Небеса реальні"

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

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 

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

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

серії) (мелодрама) 12+
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

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

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
10.00 "нишпорки"
10.30 "Він, Вона і телевізор" 2 с.
11.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.10 Т/с "Мисливці за реліквіями" 

55-56 с.
17.00 23.55 Т/с "Перевізник" 9 с. (2)
18.00 "Цілком таємно"
19.20 Т/с "Сутичка" 2 с. (2)
20.15 Т/с "Сутичка" 3 с. (2)
21.05 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Вуличні війни" (2)
22.55 "Він, Вона і телевізор" 3 с.

05.35 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
12.25 "Північний вітер". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.10 "Північний вітер". Серіал 16+
13.35 "Цунамі: Удар із глибини". 

Художній фільм
15.30 "Пес-2". Серіал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Пес-2". Серіал 16+
17.50 "Північний вітер". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пес-2". Серіал 16+
23.10 "Обитель зла-4. Життя після 

смерті". Художній фільм 18+
01.00 "Дум". Художній фільм 18+
02.35 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

06.00 "Мілен Демонжо. Міледі з 
українським корінням"

06.50 21.55 04.55 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.45 21.10 22.15 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.45 "Модні історії з Оксаною 

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

світом"
14.15 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/2 фіналу, 1 ч.
15.25 "Таке спортивне життя. Олена 

Підгрушна"
15.55 "Іпостасі спорту"
16.20 23.35 ТОП-10: таємниці і загадки
16.50 19.55 Вердикт історії
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Анатолій Кочерга, 1 ч.
21.25 04.25 Глобал-3000
22.20 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/2 фіналу, 2 ч.
00.00 "Натхнення"
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+
04.00 "Світські хроніки"
05.10 "Джаз-коло"

07.00 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно! "
10.00 "За живе!"
11.15 "МастерШеф - 4"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00 "МастерШеф. Діти - 2"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "МастерШеф. Діти - 2"
23.20 Т/с "Коли ми вдома"
00.20 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.30 Х/ф "Захар Беркут"
06.05 Х/ф "Одиночне плавання"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.05 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 

7" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.40 00.55 Т/с "Елементарно" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитського Києва"
04.15 "Правда життя. Професії"

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

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

його друзів"
08.00 Мультмікс
09.25 М/с "Дора-мандрівниця"
09.55 Х/ф "Принци повітря"
11.25 Панянка-селянка
13.35 Готель Галіція
14.40 Одного разу під Полтавою
15.05 Серіал "Домашній арешт"
15.40 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
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"
11.15 23.20 "Криве дзеркало"
12.00 Х/ф "Пропало літо"
13.25 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
14.45 Х/ф "Шерлок Холмс: Король 

шантажу"
16.40 Х/ф "Небезпечно для життя"
18.20 Х/ф "Невиправний брехун"
19.40 01.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Ідеальний чоловік"
03.20 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

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

ЧЕТВЕР, 20 КВІТНЯ

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 23.35 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги
10.05 18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
10.25 Т/с "Площа Берклі"
11.15 16.30 Т/с "Лінія захисту"
12.05 03.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
13.55 Музична весна на Першому
15.35 Надвечір'я. Долі
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.00 Voxcheck
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Історична докудрама "Доньки 

Єви"
19.55 "Схеми" з Наталією Седлецькою
20.25 Д/ф "Історія без купюр. 

Холмська трагедія"
21.40 Д/ф "Волинянин"
23.15 Підсумки
02.05 На гостину до Івана Поповича
03.10 Т/с "Травма"
04.40 Д/с "Традиційні свята Масурі"
05.50 Вічне

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 - 2"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 7"
12.50 13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
18.30 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 04.15 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12+)
22.00 "Чотири весілля 6"
23.00 "Право на владу 2017"
00.45 Х/ф "Б'ютіфул" (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"
11.10 Т/с "Кохання за законом" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Кохання за законом" (16+)
13.15 "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 "Кохання за законом" (16+)
22.45 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
00.35 Т/с "Територія краси"
02.40 "Подробиці"
03.45 "Готуємо разом"
04.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.10 "Подробиці"

04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Зона ночі
06.00 18.00 Абзац
06.50 08.10 Kids Time
06.52 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.12 Т/с "Друзі"
11.00 Т/с "Щасливі разом"
16.05 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ днем і вночі
22.00 Х/ф "Таймлесс 2: Сапфірова 

книга" 16+
00.15 Х/ф "Коли твоя дівчина - зомбі" 

18+
02.00 Х/ф "Коледж 16+

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

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 

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

(72 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Покоївка" (закл. 

серії) (мелодрама) 12+
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

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

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
10.05 "Цілком таємно"
10.35 "Він, Вона і телевізор" 3 с.
11.35 "Відеобімба"
15.10 Т/с "Мисливці за реліквіями" 

57-58 с.
17.00 23.50 Т/с "Перевізник" 10 с. (2)
18.00 "Секретні матеріали"
19.20 Т/с "Сутичка" 3 с. (2)
20.10 Т/с "Сутичка" 4 с. (2)
21.00 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Смертельне правосуддя" (2)
22.50 "Він, Вона і телевізор" 4 с.
00.50 Х/ф "1408" (2)

05.35 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
12.25 "Північний вітер". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.10 "Північний вітер". Серіал 16+
13.50 "Цунамі: Удар із глибини-2". 

Художній фільм
15.35 "Пес-2". Серіал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Пес-2". Серіал 16+
17.50 "Північний вітер". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пес-2". Прем'єра. Серіал 16+
23.15 "Обитель зла-5. Відплата". 

Художній фільм 18+
00.55 "Обитель зла-4. Життя після 

смерті". Художній фільм 18+
02.30 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

06.00 "Андрій Ромоданов: "Проза й 
поезія мозку"

06.50 21.55 05.05 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 10.05 13.40 21.05 "Погода"
09.50 04.20 "Цивілізація Incognita"
10.45 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.50 "Соціальний статус"
14.10 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/2 фіналу, 2 ч.
15.30 "Таке спортивне життя. Андрій 

Говоров"
15.55 "Іпостасі спорту"
16.10 23.25 ТОП-10: таємниці і загадки
16.50 19.55 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Анатолій Кочерга, 2 ч.
21.20 04.35 "Відлуння"
22.15 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/2 фіналу, 3 ч.
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.40 "Після опівночі" 18+
03.40 "Світські хроніки"
04.05 "Кумири"
05.20 "Джаз-коло"

06.45 "Все буде добре!"
08.45 "Все буде смачно! "
09.40 "За живе!"
11.00 "МастерШеф - 4"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00 "Я соромлюсь свого тіла 4"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "Я соромлюсь свого тіла 4"
00.00 "Один за всіх"
01.40 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.50 Х/ф "Олеся"
06.10 Х/ф "Страх висоти"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.05 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 

7" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.40 01.00 Т/с "Елементарно" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
04.10 "Легенди бандитського Києва"

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

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

його друзів"
08.00 Мультмікс
09.25 М/с "Дора-мандрівниця"
09.55 Х/ф "Король повітря: Ліга 

чемпіонів"
11.25 Панянка-селянка
13.35 Готель Галіція
14.40 Одного разу під Полтавою
15.05 Серіал "Домашній арешт"
15.40 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
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"
11.10 23.20 "Криве дзеркало"
11.55 Х/ф "За власним бажанням"
13.15 Х/ф "Вас очікує громадянка 

Ніканорова"
14.50 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.40 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
18.00 Х/ф "Небезпечно для життя"
19.40 01.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.05 Х/ф "Пропало літо"
03.10 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Мультляндія"
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П’ЯТНИЦЯ, 21 КВІТНЯ

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 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.00 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Світ на смак. Д/с "Розповіді про 

Хансік"
10.00 Що там з Євробаченням? Блоги
10.05 18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
10.25 16.30 Т/с "Лінія захисту"
12.05 03.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
12.15 Суспільний університет
12.35 Voxcheck
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Схеми
13.55 Музична весна на Першому
15.35 Віра. Надія. Любов
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Циркове водно-вогняне шоу
21.50 Богатирські ігри
22.50 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
23.35 Від першої особи
02.05 Музичне турне
03.10 Т/с "Травма"
04.40 Уряд на зв'язку з громадянами

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 6"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 7"
12.50 13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
18.30 Т/с "Кохання проти долі"
20.15 05.30 "Розсміши коміка. Діти 2"
22.00 "Ліга сміху -3 2017"
00.45 "Вечірній Київ "
04.45 "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"
11.10 Т/с "Кохання за законом" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Кохання за законом" (16+)
13.15 "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 Х/ф "Секретний фарватер"
02.10 Х/ф "Між високих хлібів"
03.25 "Жди меня"
05.10 "Подробиці"

03.50 01.40 Служба розшуку дітей
03.55 01.45 Зона ночі
05.45 18.00 Абзац
06.40 08.00 Kids Time
06.42 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.02 Т/с "Друзі"
09.50 20.50 Київ днем і вночі
14.10 Серця трьох
16.15 19.00 Суперінтуїція
21.50 Х/ф "Таймлесс 3: Смарагдова 

книга" 16+
00.00 Х/ф "Вірус кохання"

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

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 

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

(73 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Я його зліпила" 

(мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.20 Слідами львівського сміття. 

Частина 2. Спеціальний 
репортаж

00.00 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 
наміри" (детектив) 16+

03.00 Сьогодні
03.45 Реальна містика
05.20 Зірковий шлях

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Секретні матеріали"
09.55 "Роби бізнес"
10.30 "Він, Вона і телевізор" 4 с.
11.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
14.55 Т/с "Мисливці за реліквіями" 

59-60 с.
16.45 Х/ф "Сонячний удар" (2)
19.40 26 тур ЧУ з футболу: "Динамо" - 

"Шахтар"
21.55 Д/ф "Шовковський. Завжди 

перший"
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.20 "Територія обману"

05.35 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
12.15 "Північний вітер". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.10 "Північний вітер". Серіал 16+
13.30 "Універсальний солдат". 

Художній фільм 16+
15.35 "Пес-2". Серіал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Пес-2". Серіал 16+
17.50 "Острів непотрібних людей". 

Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.45 "Ультрафіолет". Художній фільм 

16+
01.15 "Обитель зла-5. Відплата". 

Художній фільм 18+
02.40 Стоп-10

05.50 "Валерій Маренич. Крихкі 
гойдалки слави"

06.50 21.55 05.20 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.45 21.05 "Погода"
10.35 04.20 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.05 "Будьте здорові!"
12.00 Teen-клуб
14.20 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/2 фіналу, 3 ч.
15.30 "Таке спортивне життя. Олена 

Вороніна"
15.55 "Іпостасі спорту"
16.10 ТОП-10: таємниці і загадки
16.50 19.55 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Анатолій Кочерга, 3 ч.
21.20 04.50 "Відлуння"
22.15 Х/ф "Велика Беке", 1 с. 16+
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.05 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
05.35 "Джаз-коло"

05.55 Т/с "Коли ми вдома"
07.45 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"
09.35 Х/ф "Наречений"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Т/с "Коли ми вдома"
20.00 "Холостяк - 7"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.30 "Небачене Євробачення"
22.55 "Холостяк - 7"
00.15 Т/с "Коли ми вдома"
01.45 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.55 "Правда життя. Професії"
05.35 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.05 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 

7" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.40 00.55 Т/с "Елементарно" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
03.00 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитського Києва"

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

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

його друзів"
08.00 Мультмікс
09.30 Х/ф "Гнів"
12.30 Панянка-селянка
13.35 Готель Галіція
14.40 Одного разу під Полтавою
15.05 Серіал "Домашній арешт"
15.40 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Панянка-селянка
20.00 
21.45 Х/ф "128 ударів серця на 

хвилину" (16+)
23.20 Х/ф "Кохання з перешкодами" 

(16+)
01.20 
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
01.40 "Розсміши коміка"
02.20 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
03.10 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.00 "Криве дзеркало"
10.45 Х/ф "Чорна стріла"
12.20 Х/ф "Ідеальний чоловік"
14.00 Х/ф "Принцеса цирку"
16.50 Х/ф "Невиправний брехун"
18.10 Х/ф "Вас очікує громадянка 

Ніканорова"
19.40 02.15 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
20.35 Х/с "Розслідування Мердока"
22.25 Х/ф "Операція "Святий Януарій"
00.20 Х/ф "Історія любові та ножів"
03.45 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 "Природа сьогодні"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "Природа сьогодні"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Місто добра"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Природа сьогодні"
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НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.05 22.50 23.15 00.15 

Погода
06.35 Док фільм "Пасха"
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Поза часом. Телевистава 

"Фараони"
10.40 Д/ф "Дмитро Гнатюк. Моя 

Україна"
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
14.55 Перший на селі
15.25 Твій дім-2
15.45 Х/ф "Марко Поло"
18.55 Д/с "Традиційні свята Масурі"
19.30 Перша шпальта
20.00 05.45 Новини
20.20 02.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 
(Польща - Україна)

23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
23.30 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
04.15 Д/ф "Між минулим і нинішнім. 

Бібліотека НАУКМА"
04.50 Віра. Надія. Любов  

06.20 "На ножах"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.10 "Розсміши коміка 2017"
11.10 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.10 Т/с "Хороший хлопець" (12+)
18.30 "Українські сенсації"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 7"
00.10 Х/ф "Нащадки" (16+)
03.20 "Аргумент кiно"
04.50 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

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 "Велика маленька Я"

13.45 Х/ф "Час збирати каміння"

15.40 Т/с "Поверни моє кохання" 

19-22сс (16+)

20.00 "Подробиці тижня"

21.30 Т/с "Поверни моє кохання" 

23-24сс. Заключна (16+)

23.20 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" (16+)

01.00 Х/ф "Велика маленька Я"

03.25 02.20 Зона ночі
06.00 Т/с "Друзі"
07.00 08.50 Kids Time
07.02 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.52 М/ф "Дублери" 16+
11.05 М/ф "Кіт у чоботях"
12.50 Х/ф "Гаррі Поттер та 

напівкровний принц"
15.50 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари Смерті 

ч.1" 16+
18.30 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари Смерті 

ч.2" 16+
21.00 Х/ф "Час відьом" 16+
22.50 Х/ф "Окулус" 18+
01.00 Х/ф "Вірус кохання"

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.10 Х/ф "Що приховує любов" 

(мелодрама) 16+
11.00 Т/с "Протистояння" (мелодрама) 

12+
15.00 Х/ф "Я його зліпила" 

(мелодрама) 16+
17.00 Т/с "Чорна квітка" (1,2 серії) 

(драма)
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
20.00 Т/с "Чорна квітка" (закл. серії) 

(драма)
21.50 Х/ф "Павутинка бабиного літа" 

(мелодрама)
23.45 Реальна містика
02.20 Т/с "Райське місце" (70-73 серії) 

(мелодрама) 16+
05.20 Зірковий шлях
05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Роби бізнес"
09.00 "Він, Вона і телевізор" 1-4 с.
13.10 Х/ф "Американський ніндзя 5" (2)
15.30 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" (2)
17.30 Х/ф "Балістика: Екс проти Сівер" 

(2)
19.20 26 тур ЧУ з футболу: "Зоря" - 

"Чорноморець"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.10 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.30 "Територія обману"
02.50 Х/ф "Ярослав Мудрий" 2 с.

05.30 Факти
06.00 "Життя і неймовірні пригоди 

Робінзона Крузо". Художній 
фільм

07.30 "Відділ 44". Телесеріал 16+
11.05 "Громобій". Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.00 "Громобій". Художній фільм 16+
13.25 "Люди у чорному". Художній 

фільм 16+
15.10 "Люди у чорному-2". Художній 

фільм 16+
16.50 "Люди у чорному-3". Художній 

фільм 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.30 "Примарний патруль". Художній 

фільм 16+
22.15 "Призначення". Художній фільм 

16+
00.00 "Судна ніч". Художній фільм 18+
01.30 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+
03.25 "Слідчі". Телесеріал 16+

06.00 Х/ф "Кубанські козаки"
07.55 "Натхнення"
09.50 12.00 13.45 21.05 "Погода"
09.55 Останній шанс побачити
11.45 "Іпостасі спорту"
12.15 Життя в цифрі
13.35 "Будьте здорові!"
14.05 Дикі тварини
15.25 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.00 Х/ф "Велика Беке", 2 с. 16+
18.00 Орбіта Михайла Поплавського
18.50 Концерт "Хіти Михайла 

Поплавського"
20.00 04.50 "Цивілізація Incognita"
20.15 04.20 "Кумири"
20.35 03.55 "Світські хроніки"
21.10 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.45 Євромакс
22.15 Х/ф "Привид замку" 16+
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
04.30 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
05.10 "Джаз-коло"

05.50 "Все буде добре!"
07.45 "Холостяк - 7"
09.00 "Все буде смачно! "
09.55 "Караоке на Майдані"
11.00 "Україна має талант!.Діти"
14.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
16.00 "Я соромлюсь свого тіла 4"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси"
21.00 "Один за всіх"
22.10 "Слідство ведуть екстрасенси"
23.10 "Я соромлюсь свого тіла 4"
00.25 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.00 Х/ф "Опудало"

08.20 Т/с "Черговий ангел" (16+)

11.40 Х/ф "Акція"

13.20 Х/ф "Доля людини" (12+)

15.15 "Легенди карного розшуку"

17.35 "Склад злочину"

19.00 Т/с "Охоронець - 3" (16+)

22.00 Х/ф "Вороги серед нас" (16+)

23.35 Т/с "Гудіні" (16+)

02.20 "Таємниці кримінального світу"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
11.20 Х/ф "Шайбу, шайбу!"
12.50 Х/ф "Король скейтборду: 

Найбільш вертикальний примат"
14.30 Одного разу під Полтавою
15.35 Казки У Кіно
16.40 Рятівники
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Х/ф "128 ударів серця на 

хвилину" (16+)
02.10 Х/ф "Кохання з перешкодами" 

(16+)
03.50 Країна У
04.40 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

09.40 Т/с "H2O: Просто додай води"

11.00 М/ф "Воруши ластами 2"

12.50 "Навколо М"

13.50 "Орел і Решка. На краю світу"

20.00 М/ф "Астерікс і Обелікс: Велика 

бійка"

21.40 М/ф "Астерікс і Обелікс 

підкорюють Америку"

23.00 "КВН"

01.50 Х/ф "Недоторкані" (16+)

03.20 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.05 "Криве дзеркало"
10.50 "Невідома версія. Іван 

Васильович змінює професію"
11.45 Х/ф "Принцеса цирку"
14.30 Х/ф "Відпустка за свій рахунок"
17.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки""
18.40 Х/ф "Чорний принц"
20.25 Х/ф "Версія полковника Зоріна"
22.05 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
22.55 Х/ф "Благі наміри"
00.20 Х/ф "Вінчання зі смертю"
01.50 Х/ф "Вир"
03.15 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

Варшаві"
16.20 Х/ф "Милий друг"
18.10 "Концерт Іво Бобула "Про 

любов…"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Природжений гонщик"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.40 "СТН-тижневик"
01.10 "СТН-спорт-тижневик"
01.30 Х/ф "Природжений гонщик"
03.05 "СТН-тижневик"
03.35 "СТН-спорт-тижневик"
03.55 "Столиця. Підсумки"
05.00 "Мультляндія"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 17-23 КВІТНЯ

СУБОТА, 22 КВІТНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 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"
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.45 Що там з Євробаченням? Блоги
10.50 КЛІП учасника Євробачення-2017
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Т/с "Доньки Єви"
13.20 02.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 
(Україна - Угорщина)

16.05 Чоловічий клуб
16.30 Чоловічий клуб. Спорт
17.30 Богатирські ігри
18.30 Д/ф "Дмитро Гнатюк. Моя 

Україна"
19.00 Х/ф "Насмішка"
21.00 05.35 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.15 Рік Японії в Україні. Д/с 

"Традиційні свята Масурі"
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
04.20 Д/ф "Доля бібліотеки Ярослава 

Мудрого"
04.40 Надвечір'я. Долі

07.05 19.30 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 23.05 "Світське життя"
11.00 "Одруження наосліп 3"
12.35 "Голос країни 7"
16.30 "Вечірній квартал "
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал"
00.05 "Ліга сміху -3 2017"
03.50 "Вечірній Київ"

06.00 Мультфільм

06.15 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"

07.50 Х/ф "Альошкіна любов"

09.30 "Україна вражає"

10.00 Док.проект "Леонід Биков. 

"Будемо жити!""

11.00 Х/ф "Ати - бати, йшли солдати..."

12.50 Х/ф "Максим Перепелиця"

14.40 Т/с "Поверни моє кохання" 

14-18сс (16+)

20.00 "Подробиці"

20.30 Х/ф "Час збирати каміння"

22.30 "Великий бокс на Інтері"

04.30 "Подробиці"

05.00 "Великий бокс. Максим Бурсак - 

Хільберто Рамірес" прямий єфір

03.00 Зона ночі
05.10 Т/с "Друзі"
05.43 07.40 Kids Time
05.45 М/с "Сімейка Крудс"
07.42 Ревізор Крамниці
09.35 Таємний агент
10.50 Таємний агент. Пост-шоу
12.35 Від пацанки до панянки
14.30 Хто зверху?
16.25 М/ф "Кіт у чоботях"
18.00 Х/ф "Гаррі Поттер та 

напівкровний принц"
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари Смерті 

ч.1" 16+
23.50 Х/ф "Ватиканські записи" 18+

07.00 Сьогодні

07.15 Зірковий шлях

09.00 Т/с "Покоївка" (1-6 серії) 

(мелодрама) 12+

15.00 Сьогодні

15.20 Т/с "Покоївка" (закл. серії) 

(мелодрама) 12+

17.20 Прем'єра! Т/с "Протистояння" 

(1,2 серії) (мелодрама) 12+

19.00 Сьогодні

19.40 Прем'єра! Т/с "Протистояння" 

(закл. серії) (мелодрама) 12+

22.00 Х/ф "Що приховує любов" 

(мелодрама) 16+

23.50 Реальна містика

01.45 Сьогодні

02.25 Історія одного злочину 16+

05.30 Зірковий шлях

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
10.00 "Бушидо"
11.40 "Зброя"
13.10 03.30 "нишпорки"
13.40 03.05 "Цілком таємно"
14.10 "Українські сенсації"
16.35 Х/ф "Філадельфійський 

експеримент" (2)
18.15 Х/ф "Андроїд-поліцейський" (2)
20.00 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" (2)
22.00 "Угон по-нашому"
23.30 Х/ф "Фунт плоті" (3)
01.25 Х/ф "Влада переконань" (2)
03.55 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1 с.

05.15 Факти
05.35 "Ар-хі-ме-ди". Художній фільм
07.05 Дивитись усім!
08.00 М і Ж
09.00 Я зняв! Прем'єра
09.55 Дизель-шоу. Дайджест
10.55 Відпустка за обміном
11.50 Відпустка за обміном. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком "На трьох" 16+
13.15 "Ультрафіолет". Художній фільм 

16+
14.55 "Громобій". Художній фільм 16+
16.55 "Люди у чорному". Художній 

фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Люди у чорному-2". Художній 

фільм 16+
21.40 "Люди у чорному-3". Художній 

фільм 16+
23.35 "Універсальний солдат". 

Художній фільм 16+
01.25 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+
02.45 "Слідчі". Телесеріал 16+
04.05 "Ар-хі-ме-ди". Художній фільм

06.00 Х/ф "Весна"
07.55 10.25 12.10 16.05 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.30 16.10 Дикі тварини
13.35 "Іпостасі спорту"
14.05 Завтра-сьогодні
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.45 Х/ф "Велика Беке", 1 с. 16+
18.45 Концерт Віктора Павліка 

"Освідчення"
22.00 Х/ф "Велика Беке", 2 с. 16+
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 "Кумири"
04.25 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
04.50 "Цивілізація Incognita"
05.05 "Джаз-коло"

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

04.35 04.10 "Правда життя. Професії"

06.20 Х/ф "Людина в прохідному дворі"

11.30 02.35 "Речовий доказ"

13.55 "Склад злочину"

15.20 Т/с "Детективи" (16+)

19.00 01.55 "Свідок"

19.30 Х/ф "Акція"

21.15 Т/с "Гудіні" (16+)

00.15 Х/ф "Рудий пес" (16+)

02.25 "Випадковий свідок"

03.20 "Легенди бандитського Києва"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 
11.45 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
12.10 Х/ф "Трубач"
13.45 Одного разу під Полтавою
15.50 Казки У Кіно
18.05 
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 Країна У
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Х/ф "Гнів"
03.05 Країна У
04.20 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

10.00 Х/ф "Пригоди Бейлі: Загублене 

цуценя"

11.45 Т/с "H2O: Просто додай води"

13.10 М/ф "Воруши ластами 2"

15.00 "Орел і Решка. На краю світу"

18.00 "Навколо М"

19.00 "Орел і Решка. На краю світу"

00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)

01.40 Х/ф "Пригоди Бейлі: Загублене 

цуценя"

03.00 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.35 "Криве дзеркало"
11.20 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
12.10 Х/ф "Секретний фарватер"
17.25 Х/ф "Морський характер"
19.15 Х/ф "У квадраті 45"
20.30 Х/ф "Випадок у квадраті 36-80"
21.55 "Невідома версія. Іван 

Васильович змінює професію"
22.50 Х/ф "Вінчання зі смертю"
00.15 Х/ф "Благі наміри"
01.40 Х/ф "Партитура на могильному 

камені"
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

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 "Сили природи"
15.40 "Концерт "Хіти Михайла 

Поплавського"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 Х/ф "Зустрічі та проводжання"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Милий друг"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.35 "Столиця"
01.40 Х/ф "Зустрічі та проводжання"
03.05 "Столичні телевізійні новини"
03.25 Х/ф "Милий друг"
05.05 "Мультляндія"
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

Рено-Меган-Седан, 2006 р., 
130000 км, 1.6, бежевий, комплекта-
ція комфорт експресіон, 6 подушок 
безпеки, економна, 180000 грн., 
торг. Тел.: 0 97 6777108.

Комбайн зерновий, навісний (в-во 
Польща), дискова борона БДТ-2,7 
(в-во Італія), сівалка зернова анкер-
на, борони важкі 4 шт., культива-
тор пружинний, підгортач картоплі 
2-рядний (тракторний), косарка 
трав’яна, трактори МЗ-6, Т-012 з об-
прискувачем, електростанція 4 кВт 
(двигун УД-25). Тел.: 0 97 9646912. 

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

Трактор МТЗ-82, гарний стан, нова 
гума, 2004 р.. Тел.: 0 50 5459897.

Газова установка для легкового 
автомобіля (балон таблетка), недо-
рого. Тел.: 0 95 3552307.

Двигун до ВАЗ-2103, першої комп-
лектації, після капремонту. Тел.: 0 95 
3552307.

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

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

Коробка передач L-200, 5-ст., про-
біг 80 тис.км, 6000 грн; паливний на-
сос до Сітроен-Берлінго, 1,9 дизель, 
2500 грн; генератор 1500 грн та 
рульова рейка, 2500 грн до Сітрое-
н-Берлінго. Тел.: 0 67 6464978.

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

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

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Бориспіль

МЕРСЕДЕС-ВІТО, 2008 Р., 2,2, МЕРСЕДЕС-ВІТО, 2008 Р., 2,2, 
ІНТЕРКУЛЕР, КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ, ІНТЕРКУЛЕР, КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ, 
ESP, ЕЛЕКТРОПІДЙОМНИКИ, ESP, ЕЛЕКТРОПІДЙОМНИКИ, 
ABS, ПАСАЖИРСЬКИЙ, 8 МІСЦЬ, ABS, ПАСАЖИРСЬКИЙ, 8 МІСЦЬ, 
ГАРНИЙ СТАН, ЦІНА ДОГОВІР-ГАРНИЙ СТАН, ЦІНА ДОГОВІР-
НА. ТЕЛ.: 0 97 7371212, ОЛЕК-НА. ТЕЛ.: 0 97 7371212, ОЛЕК-
САНДР.САНДР.

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

ВАЗ-21013, 1985 р., гарний стан, 
потребує ремонту, ціна договірна. 
Тел.: 0 97 2800785.

ВАЗ-2102, гарний стан. Тел.: 0 95 
3552307.

ВАЗ-2104, 1988 р., завезена із 
Німеччини, повна «переварка», 
фарбування 2014 р., капремонт 
двигуна, ходової, 59000 грн, торг. 
Тел.: 0 66 1537131. 

Бориспіль
Бежівка вул., 9/9, 36 кв.м, житло-

вий стан, 432000 грн (еквівалентно 
16000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 4154700, 
Віта.

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

Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в ра-
зом, без балкона, газ. колонка, жит-
ловий стан, 450000 грн. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

2-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

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

Горького вул., 5/5 п., техповерх, 
53,1/30,5/9,1, житлова, все окремо, 
м/п вікна, бойлер, лічильники на газ, 
воду, світло, тепло, вільна, 730000 
грн (еквівалентно 27000 у.о.). Тел.: 0 
99 9743938, 0 67 7000343.

ЦЕНТР, Р-Н М-НУ «СІЛЬПО», ЦЕНТР, Р-Н М-НУ «СІЛЬПО», 
1/5, ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК, ГО-1/5, ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК, ГО-
СПОДАР. ТЕЛ.: 0 50 3800070, 0 63 СПОДАР. ТЕЛ.: 0 50 3800070, 0 63 
6034718.6034718.

3-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

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

Нова, 2 вул., 8/9, 74 кв.м, гаринй 
житловий стан, 810000 грн (екві-
валентно 30000 у.о.). Тел.: 0 67 
4154700, Віта.

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

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, 
кімнати окремо, великий хол, 10 
кв.м, м/п вікна, нова сантехніка, ла-
мінат, гарний ремонт, лоджія, б/з, 
утеплений, 945000 грн (еквівалент-
но 35000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

БУДИНКИ
Бориспіль

100 кв.м, 1 поверх, 2016 р., світ-
ло, свердловина 70 м, всередині 
— штукатурка, 10 соток, 945000 
грн (еквівалентно 35000 у.о.). 
Тел.: 0 50 9353147.

190 кв.м, цегляний, 2 поверхи, 
євроремонт, з меблями, утеплений 
короїдом, Інтернет, свердловина з 
очисною системою, сад, баня, город, 
господар. Тел.: 0 99 6615323.

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

Голубівка вул., 90 кв.м, ц., 4 кімна-
ти, 2 веранди, зручності, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 97 9665312.

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

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 со-
ток, комунікації, ремонт, 1569000 грн 
(еквівалентно курсу долара 60000 
у.о.). Тел. 0 93 2570247.

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

Любарці с., дерев’яний, обкла-
дений цеглою, 95 кв.м, два вхо-
ди, газ, вода, груба, господарські 
будівлі, сад, 30 соток, 572000 грн 
(еквівалентно 22000 у.о.). Тел.: 0 93 
9033287.

Менделєєва вул., 70 кв.м, ре-
монт, с/в, кухня-студіо, 2 кімнати, 
комунікації, 10 соток, 911000 грн 
(еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

О.Бердника вул., 1 поверх, цегля-
ний, 94,8 кв.м: житлова — 62,4 кв.м, 
кухня — 9 кв.м, 5 спалень, газ, вода, 
каналізація, 13,4 сотки, господар. 
Тел.: (04595) 72277, 0 66 5186239. 

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

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

ЦЕНТР Р-Н, НЕВЕЛИКИЙ БУ-ЦЕНТР Р-Н, НЕВЕЛИКИЙ БУ-
ДИНОК, Є ФУНДАМЕНТ 18Х12, ДИНОК, Є ФУНДАМЕНТ 18Х12, 
8,6 СОТОК, МОЖЛИВО ПІВДІ-8,6 СОТОК, МОЖЛИВО ПІВДІ-
ЛЯНКИ, ГОСПОДАР. ТЕЛ.: 0 63 ЛЯНКИ, ГОСПОДАР. ТЕЛ.: 0 63 
3292975, 0 50 6330936.3292975, 0 50 6330936.

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

Глибоке с., 2 поверхи, 110 кв.м, 
кімната з каміном, кухня, с/в, 3 
спальні, гараж, асфальтований 
під’їзд, 31 сотка, 1566000 грн (екві-
валентно 58000 у.о.), торг. Тел.: 0 97 
2526578.

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

Дударків с., будинок, 14 соток, 
держакт, ціна договірна, госпо-
дар. Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 
3 спальні, с/в на 2 поверсі, на 1 
пов. — 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, 
ванна, коридор під чистову, світ-
ло, вода заведені, свердловина, 
6 соток, 1053000 грн (еквівалент-
но 39000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359.

Іванків с., хата, дерев’яна, обкла-
дена цеглою, на два входи, 25 со-
ток землі, гарне місцезнаходження, 
під’їзд. Тел.: 0 97 5918154.

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

Сулимівка с., дача, 12 соток: буди-
ночок, літня кухня, баня, свердлови-
на, світло. Тел.: 0 67 4973872. 

Переяслав-Хмельницький
Жовтневе с., з усіма зручностя-

ми, вода, газ, опалення, баня, 
парник, гараж, підвал, піч, 15 
соток, 322500 грн (еквівалент-
но 12900 у.о.), торг. Тел.: 0 95 
1877799, 0 96 8764430.

Причіп тракторний на кругу, 9000 
грн; косарка тракторна, 5000 грн. 
Тел.: 0 66 9121103.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

Мотоцикл К-750 Ява, Дні-
про-12,16, в будь-якому стані та 
запчастини до них, у Бориспіль-
ському та Переяславському р-ні. 
Тел.: 0 66 3883391.

ЗДАМ
Бориспіль

Здам в оренду Деу-Ланос. Тел.: 0 
66 4512208.

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

Баришівка
1,2-к.кв., новобудова, від 34 до 52 

кв.м, будинок зданий, документи, 
інивідуальне опалення, шпаклю-
вання, стяжка, розводка електрики, 
від 289000 грн (еквівалентно 10700 
у.о.), 8500 грн/1 кв.м. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

АВТОСАЛОН • НЕРУХОМІСТЬ

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

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ
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Пристроми с., Пролетарська вул., 
58,90 кв.м, дерев’яний, обкладений 
цеглою, у будинку газ, піч, 20 соток, 
поруч річка, ліс, ціна договірна. Тел.: 
0 96 4404396, Світлана.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
півбудинку, житловий стан, 3 со-

тки, 405000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.). Тел.: 0 67 4154700, Віта.

розвилка р-н, 65 кв.м, 3 кімнати, 
зручності, 650000 грн (еквівалентно 
25000 у.о.), торг, можливість добу-
дови. Терміново. Тел.: 0 63 2938972.

Садова вул., газ, світло, вода, 
ціна договірна, господар. Тел.: 0 
98 8909690.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж металевий, на вивіз. Тел.: 0 

66 9307744.

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

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

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

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

кооп. «Політ», Глібова вул., р-н 
«ЕКО». Тел.: 0 98 5601840.

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ
Бориспіль

торгове місце 010Е, 2х2, централь-
ний ринок, центральний ряд. Тел.: 0 
99 5562718. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль

Амосова вул., 0,10 га, ціна договір-
на. Тел.: 0 68 3278353.

Арсенальна вул., 10 соток, ціна до-
говірна. Тел.: 0 98 2507650.

Вересая вул., 10 соток, рівна, 
всі комунікації, з усіх сторін сусі-
ди, новобудови, поруч центральна 
дорога, 375000 грн (еквівалентно 
14000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

Джерельна вул., р-н «розвил-
ки» 10 соток, гарне місце, для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господар-
ських будівель та споруд, 108000 
грн (еквівалентно 4000 у.о.), го-
сподар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 
8655359.

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

Лісний пров., 10 соток, всі кому-
нікації, рівна, свердловина, світло 
— лічильник, поруч сусіди, права 
сторона, 482000 грн (еквівалентно 
18000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд». 

Лобановського вул., 10 соток, 
інженерні мережі поруч, житлові 
будинки. Тел.: 0 67 5041081, 0 63 
0341814.

М.Залізняка вул., 10 соток, всі до-
кументи, рівна, поруч сусіди, 147000 
грн (еквівалентно 5500 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Незалежності вул., комунікації, 8 со-
ток, сусіди, рівна, поруч зупинка, ма-
газини, 200000 грн (7500 у.о.). Тел.: 0 
96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

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

РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, 
БУДИНОК, 38,2 КВ.М, СВЕРДЛО-БУДИНОК, 38,2 КВ.М, СВЕРДЛО-
ВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, ВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, 
ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАН-ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАН-
НЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ ГРО-НЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ ГРО-
МАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ПО-МАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ПО-
РУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, 806408 РУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, 806408 
ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 30000 У.О.). ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 30000 У.О.). 
ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.

Розумовського вул., 10 соток, всі 
комунікації, поруч сусіди, держакт, 
210000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд». 

Сагайдачного пров., 10 соток, 
під індивідуальну забудову, акт в 
наявності, господар, 432000 грн 
(еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 67 
1751565, Максим. 

Сєрова пров., 10 соток, фасад — 
35 метрів, асфальтований під’їзд, 
світло, лічильник на стовпі, газ по 
вулиці, фундамент 10х11, до вул. 
К.Шлях — 200 м, 536000 грн (20000 
у.о.),торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869. АН «Гранд».

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

Тел.: (063) 786-53-72

ЗАКУПОВУЄМО

ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
МЕТАЛОБРУХТ

Самовивіз
Акумулятори б/в, непрацюючі 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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник)  
ПрАТ  «Агробудмехінізація »
Поштова і електронна адреса  agrobudmekh@

ukr.net,  08304, Київська обл. м. Бориспіль, 
вул.Привокзальна, 76а

2. Місце розташування майданчиків (трас) бу-
дівництва (варіанти)  Нове будівництво багато-
поверхового  житлового  будинку   по вул. Ві-
ктора Йови,7  в  м. Бориспіль  Київської  області 

3. Характеристика діяльності (об'єкта) 
Об’єкт житлової забудови не належать  до 
об'єктів, що (орієнтовно за об'єктами-анало-
гами, належність  до об'єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку, наявність 
становлять підвищену екологічну небезпе-
ку,  наявність   транскордонного вплив  від-
сутня транскордонного впливу) 

Технічні і технологічні дані : Житлова будів-
ля  9-поверхова та складається з чотирьох  
секцій, кожна секція має свій набір квартир. 
Загальна кількість квартир в будинку 162 
квартир, розрахункова кількість мешканців 
– 400. Загальна площа  будівлі – 9418,78 м.кв

(види та обсяги продукції, що виробляється, 
термін експлуатації)

 4. Соціально-економічна необхідність пла-
нованої діяльності забезпечення мешканців 
міста комерційним житлом з сучасним рів-
нем комфорту та раціональним плануванням 
квартир, з використанням сучасних будівель-
них конструкцій, матеріалів та інженерного 
обладнання на виконання вимог з енергозбе-
реження та енергоефективності будівлі

5. Потреба в ресурсах при будівництві і екс-
плуатації: земельних 1.2192 га - існуюча зе-
мельна ділянка (договір суборенди землі 
від 05.08.2016р.)

(площа земель, що вилучаються в тимчасо-
ве і постійне користування, вид використання)

сировинних : споживання газу загальне 
260 нм3/год. Газопостачання від існуючих 
мереж, підключення згідно ТУ

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, 
джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, те-
пло) Розрахункова потреба  в електроенер-
гії – 220 кВТ,  підключення від  ЗТП- 1414, 
згідно ТУ.

Теплопостачання – від  газових котлів  
NAVIEN Deluxe Coaxinal 13- K (Корея) в кіль-

кості  162 одиниці, загальне споживання 
газу Q= 201,6 нм3/год

  (види, обсяги, джерела)
водних розрахункова кількість води на 

господарчо-питні потреби - 140 м3/добу, на  
пожежегасіння – 20 л/с. Постачання від існу-
ючих мереж, згідно ТУ

(обсяги, необхідна якість, джерела водоза-
безпечення )

6. Транспортне забезпечення (при будівни-
цтві й експлуатації) транспорт замовника в 
межах нормативів 

7. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за варіантами відсутні

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за варіантами не виконується

9. Можливі впливи планованої діяльності 
(при будівництві й експлуатації) на нав¬колиш-
нє середовище:

клімат і мікроклімат відсутні
повітряне  очікувані  рівні забруднення ат-

мосферного повітря на межі СЗЗ в межах 
встановлених ГДК населених місць з ураху-
ванням фонових концентрацій;

водне відсутні
грунт відсутні
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єк-

ти відсутні
навколишнє соціальне середовище (насе-

лення) відсутні
навколишнє техногенне середовище відсутні
10. Відходи виробництва і можливість їх пов-

торного використання, утилізації, знешкоджен-
ня або безпечного захоронення збирання та 
вивезення побутових відходів за договора-
ми зі спеціалізованими підприємствами, що 
укладаються після введення об’єкту в екс-
плуатацію

11. Обсяг виконання ОВНС в повному обся-
зі згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003

12. Участь громадськості оголошення у ЗМІ 
інформації щодо нового будівництва багато-
поверхового  житлового  будинку  з  вбудова-
ними  торгівельно-офісними приміщеннями, 
тел.: (04595)-7-25-84_м. Бориспіль, вул. При-
вокзальна, 76-а  ТОВ» Агробудмеханізація – 
Плюс» та (04595) 6 02 35 м. Бориспіль, вул..Ки-
ївський шлях,72 Бориспільська міська рада.

 (адреса, телефон і час ознайомлення з ма-
теріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)
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Ліц. Держ. архітектурно-буд. інсп. України № 29-Л від 17.08.2016 р.

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД+ВИРОБНИК

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

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

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

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

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

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

НЕРУХОМІСТЬ

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

в центрі міста

ПРИМІЩЕННЯ
В ОРЕНДУ

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

ПІД МАЙСТЕРНЮ, СКЛАД, 
КАФЕТЕРІЙ, ПІДСОБНЕ ПРИМІЩЕННЯ

Тел.: 067+368+89+09
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Франка вул., кінець вулиці, р-н 
центру, з усіх сторін сусіди, ново-
будови, гарний фасад 44 м, всі ко-
мунікації, 335000 грн (еквівалентно 
12500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

Андріївка с., 31 сотка, з виходом 
на велику воду, 27000 грн/сотка 
(еквівалентно 1000 у.о./сотка). Тел.: 
0 67 4154700, Віта. 

Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, 
ціна договірна. Терміново. Тел.: 0 63 
1540042.

Сеньківка с., під забудову, 12 со-
ток, в закритому котеджному містеч-
ку, під’їзд з твердим покриттям, ок-
рема лінія 380 в, ціна договірна. Тел.: 
0 97 2526578.

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

трасою 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, півбудин-
ку у господаря за готівку. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, 
ділянку, 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 документа-
ми або без, допомога в оформлен-
ні, погашення комунальних боргів, 
окрім останнього поверху, у госпо-
даря, розгляну всі пропозиції, посе-
редникам не турбувати, терміновий 
викуп, іноземний інвестор. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

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

будинок або недобудова у м. 
Бориспіль та район. Тел.: 0 67 
6596222. 

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

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

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

земельну ділянку, будинок у м. 
Бориспіль, у господаря, допомога 
в оформленні документів, розгляну 
всі пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

земельну ділянку, місто та ра-
йон. Тел.: 0 67 6596222.

квартиру, будинок, півбудинку у 
господаря. Тел.: 0 50 6945212, 0 63 
8431275.

ЗДАМ
Бориспіль

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

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

1-к.кв., новий будинок, гарний 
житловий стан, необхідні меблі та 
техніка, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

1/2 будинку, К.Шлях вул., окремий 
вхід, 2 кімнати, кухня, зручності у 
будинку, меблі, бойлер, місце для 
авто. Тел.: 0 67 4451820.

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

кімната в 3-к.кв., К.Шлях вул., 
меблі, техніка, 2000 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

частина будинку, для 1 або 2 осіб, 
Козацька вул. Тел.: 0 97 5052085.

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудин-
ку, кімнату 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 
господаря, на ваших умовах. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

будинок у Борисполі, Іванкові, 
Глибокому зі зручностями та ме-
блями, свій двір, для сім’ї пересе-
ленців, без посередників. Тел.: 0 
63 7865372, 0 93 3638935.

Гараж для авто, р-н «розвилки». 
Тел.: 0 97 2324513, Микола. 

Тел.: (098) 800+66+66
(093) 800+66+66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

Іванків с., 25 соток, гарне, зруч-
не місце, центр села. Тел.: 0 97 
5918154.

Іванків с., 25 соток, півбудинку на 
ділянці, центр, газ, світло поруч, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 8665792, 0 93 
2730283.

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

Мартусівка с.,10 соток, гарне роз-
ташування, поруч зупинка, газ, світ-
ло, приватизована, документи гото-
ві, поруч зупинка. Тел.: 0 95 0722821, 
0 63 6038361.

Нестерівка с., Квіткова вул., 15 со-
ток, світло по вулиці, акт на землю. 
Тел.: 0 95 5905092. 

Рогозів с., 18,8 соток, комунікації 
поруч, мальовнича місцевість, поруч 
озеро, є сусіди, ціна договірна. Тел.: 
0 95 7909794, 0 98 4373112, Олена.

Рогозів с., 19 соток, держакт, під 
забудову, по вулиці світло, газ за 80 
м, господар, ціна договірна. Тел.: 0 
96 3615816.

Сеньківка с., 15 соток, під бу-
дівництво, держакт, комунікації 
поруч. Тел.: 0 67 7967565.

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

квартиру, кімнату, будинок у го-
сподаря. Тел.: 0 50 6945212, 0 63 
8431275.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

житло для порядної сім’ї, посе-
редників не турбувати. Тел.: 0 68 
1006533, Алла.

МІНЯЮ
Бориспіль

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

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Вороньків с., 15 соток, поруч газ, 
світло, 8100 грн/сотка (еквівалент-
но 300 у.о./сотка), торг. Тел.: 0 67 
6464978.

Глибоке с., 26 соток, два дер-
жакти, під забудову, комунікації, 
ціна договірна. 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.

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

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ВОДІЯ АВТОБУСА
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ
ВАНТАЖНИКА
МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА з Д/Р
ОХОРОНЦЯ
СПЕЦІАЛІСТА З МЕТАЛООБРОБКИ 
(фрезерувальника, токаря, слюсаря)

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

НЕРУХОМІСТЬ

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

У компанію з доставки їжі

ПОТРІБНІ
ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА
КУХАР ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ
КУХАР-СУШИСТ
ВОДІЙ

Тел.: (096) 711-20-64
з власним авто

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Основні вимоги: 
— знання законодавчої бази в галузі 
бухгалтерського і податкового обліку
— знання П(С)БО і бухгалтерських проводок
— впевнений користувач ПК (Word, Excel, 1C 
бухгалтерія 8.1, 8.2)
— високий рівень відповідальності, вміння 
працювати в команді із великими обсягами 
інформації в строки
— порядність, відповідальність, пунктуальність, старанність

Обов’язки: 
— ведення кількох підприємств на загальній 
формі оподаткування і на єдиному податку 
(внесення первинних документів, підготовка 
фінансової і податкової звітності)
— контроль за своєчасним надходженням 
первинних документів
— у підпорядкуванні 2 бухгалтери: 
раціональний розподіл обов’язків і контроль 
за їхньою роботою

З/п від 8000 грн
Працевлаштування відповідно до КЗпП України

стаж роботи від 3-х років

Місцезнаходження офісу: ст.м. «Бориспільська», вул. Колекторна, 3

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: (044) 585-95-95 e-mail: dk_buch@ukr.net

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
МІНЯЮ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
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На постійну роботу на автомий-
ку потрібні мийники автомобі-
лів (біля АЗС «Вікінг»). Тел.: 0 68 
6875604.

На постійну роботу потрібен 
продавець у продовольчий мага-
зин. Комунікабельність, бажан-
ня, порядність. З/п висока. Тел.: 
0 67 3374611.

На постійну роботу потрібна по-
судомийниця, офіційне працев-
лаштування. Робота в аеропорту 
«Бориспіль». За додатковою ін-
формацією звертатися за тел.: 0 
67 8239262.

На постійну роботу потрібні 
робітники складу (продовольча 
група). З/п достойна. Тел.: 0 67 
3374611.

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

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

В сім’ю потрібна няня-друг, для 
дитини, хлопчика, 2,6 роки, з/п дого-
вірна, терміново! Тел.: 0 96 6052296, 
Ірина.

В таксі потрібні водії зі сво-
їм авто. Тел.: 0 50 2527655, 0 96 
3362272.

Водій кат. «D», на розвозку, 
ранок — вечір, д/р на великих 
автобусах обов’язково, з/п дого-
вірна. Проживання у м.Переяс-
лав-Хмельницький є можливість 
оренди житла. Тел.: 0 67 7205905.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-
СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУ-СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУ-
ТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; ТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; 
СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 
9179249.9179249.

Запрошуємо в продуктові ма-
газини продавців із д/р, з/п дого-
вірна, робота позмінно. Тел.: 0 66 
4887677.

Запрошуємо на роботу водія; сто-
ляра або помічника столяра. Тел.: 0 
50 3125310.

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

НА ВИРОБНИЦТВО ПОТРІБЕН НА ВИРОБНИЦТВО ПОТРІБЕН 
ТЕХНІК-ЕЛЕКТРИК, Г/Р 2/2, З/П ТЕХНІК-ЕЛЕКТРИК, Г/Р 2/2, З/П 
ВІД 5000 ГРН, М. БОРИСПІЛЬ. ВІД 5000 ГРН, М. БОРИСПІЛЬ. 
ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. 

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

На постійну роботу у с. Кучаків 
потрібні фасувальниці, офіцій-
не працевлаштування. Тел.: 0 67 
5947908.

На роботу в тогово-роздрібну ме-
режу Парфюм-Бар запрошуються 
комунікабельні, цілеспрямовані 
продавці-консультанти. Заробітна 
плата висока (ставка+%), гнучкий 
графік роботи. Тел.: 0 67 4600216, 
Сергій Петрович.

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

Організація запрошує на робо-
ту водія кат. «Е» на вантажний 
автомобіль. Тел.: 0 66 1858654, 0 
67 4685850.

Підприємство на постійну ро-
боту запрошує складальника ві-
конних конструкцій та установки 
фурнітури. Тел.: 0 50 4433575.

Підприємству на роботу потріб-
ні охоронці, з досвідом роботи, 
зручний графік (доба/три), гідна 
з/п. Тел.: 0 63 2056479.

Підприємству потрібна посудо-
мийниця-прибиральниця, з/п 200 
грн/зміна. Тел.: 0 50 3106082.

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

Потрібен водій-механік кат. «С», 
«Е» із д/р та знанням тех.частин ав-
томобіля, з/п договірна. Робота по 
області. Тел.: 0 98 3996710.

Потрібні пекарь, кондитер, з/п 
4000 грн. Тел.: 0 98 5004772.

Потрібен менеджер з продажу тек-
стильних виробів з власним авто, 
робота по м. Київ та області, з/п 
висока+амортизація+пальне. Тел.: 0 
95 8745515, 0 98 0798875.

ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПРО-ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПРО-
ДАЖУ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ ДАЖУ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ 
З ВЛАСНИМ АВТО, РОБОТА ПО З ВЛАСНИМ АВТО, РОБОТА ПО 
М. КИЇВ ТА ОБЛАСТІ, З/П ВИСО-М. КИЇВ ТА ОБЛАСТІ, З/П ВИСО-
КА+АМОРТИЗАЦІЯ+ПАЛЬНЕ. КА+АМОРТИЗАЦІЯ+ПАЛЬНЕ. 
ТЕЛ.: 0 95 8745515, 0 98 0798875.ТЕЛ.: 0 95 8745515, 0 98 0798875.

ПП «Пан Водний» запрошує на по-
стійну роботу оператора в цех роз-
ливу води, з/п від 5500 грн, офіційне 
працевлаштування, повний робочий 
день. Тел.: 0 67 9362616, Денис Ми-
хайлович, з 9.00 до 19.00. 

Терміново потрібен офіціант у ніч-
ний клуб. Тел.: 0 63 5123163. 

Приватному підприємцю на 
постійну роботу потрібен екска-
ваторник: д/р обов’язково, екска-
ватор CAT-438. Тел.: 0 67 4029471.

РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗА-РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗА-
ПРОШУЄ НА РОБОТУ КУХАРІВ, ПРОШУЄ НА РОБОТУ КУХАРІВ, 
ОФІЦІАНТІВ, ПОВАРА. ТЕЛ.: 0 67 ОФІЦІАНТІВ, ПОВАРА. ТЕЛ.: 0 67 
4400507. 4400507. 

ТЕРМІНОВО В АВТОТРАН-ТЕРМІНОВО В АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО НА СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО НА 
ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 
ПРАЦІВНИКИ НА ШИНОМОН-ПРАЦІВНИКИ НА ШИНОМОН-
ТАЖ. ТЕЛ.: 0 97 9179249.ТАЖ. ТЕЛ.: 0 97 9179249.

ТЕРМІНОВО НА ВИРОБНИЧЕ ТЕРМІНОВО НА ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМТСВО У М. БОРИ-ПІДПРИЄМТСВО У М. БОРИ-
СПІЛЬ ПОТРІБНІ СКЛАДАЛЬНИ-СПІЛЬ ПОТРІБНІ СКЛАДАЛЬНИ-
КИ, ВАНТАЖНИКИ, ПОМІЧНИКИ КИ, ВАНТАЖНИКИ, ПОМІЧНИКИ 
ТЕХНІКІВ. ТЕЛ.: 0 50 4507554.ТЕХНІКІВ. ТЕЛ.: 0 50 4507554.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВО-ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВО-
ДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО ДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО 
КОПМАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. КОПМАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. 
БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗ-БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗ-
КОВО, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕН-КОВО, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕН-
НЯ, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 50 НЯ, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 50 
4410766, 0 96 1440766.4410766, 0 96 1440766.

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

У зв’язку з розширенням в 
центр краси «Вероніка+» по-
трібні: прибиральниця, перукарі, 
майстри манікюру та педикюру, 
масажист, майстер перманент-
ного макіяжу. З/п достойна. Тел.: 
0 63 5273171, 0 98 5235600.

У магазин «Світ чаю», супер-
маркет «ЕКО», потрібен прода-
вець-консультант, г/р тиждень/
тиждень, з 10.00 до 20.00, з/п до-
стойна. Тел.: 0 67 8117140.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу репетитора для 
учнів початкових класів. Допомо-
га у виконанні дом. завдання, при 
потребі — окремі предмети, підго-
товка до школи. В/о, пед. досвід 
— 10 років. Тел.: 0 67 2447026, 0 93 
6434003, Тетяна Олександрівна.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Бочки, каністри, металеві і поліе-

тиленові, баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 
9307744.

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 кла-
дочна — армуюча від 12 грн/кв.м, 
сітка огороджувальна, оцинкова-
на від 250 грн/рулон, труби про-
фільні та квадратні. Доставка по 
Борисполю та району. Тел.: 0 98 
9342408, Михайло.

Брус, балки, стропила, шалівка, 
дошка столярна сосна, вільха, 
ясен, дуб, дошка для підлоги, 
дрова з доставкою, ракуш-
няк; послуги автокрана. Тел.: 
(44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 
7324045, 0 67 3278510.

Ворота для гаража; дріт колючий 
у рулонах, 5 шт. Тел.: 0 98 2507650. 

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.

Цвяхи різні, 1 кг — 15 грн; кис-
невий балон, 500 грн. Тел.: 0 67 
9952786, 0 63 8715695.

ДИТЯЧІ РЕЧІ
Бориспіль

Дитяча автоматична заспокійлива 
люлька для дітей від 2 до 12 міс., б/в. 
Тел.: 0 66 9189068.

МЕБЛІ
Бориспіль

Ліжко панцерне, 1000 грн. Тел.: 0 
67 4934247, 0 95 0443156.

Меблі б/в: стінка, стіл-тумба, кріс-
ло-ліжко, кухонний стіл. Тел.: 0 99 
5562718.

Набір кухонних меблів, кутовий, 
колір під світле дерево, 265х125х38: 
столи, шафи, газова плита, мийка, 
витяжка, окремий куточок-поличка, 
б/в. Тел.: 0 66 9189068. 

РОБОТА • ПРОДАМ

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

• Насосні станції • Бойлери •
• Холодильники • 

• Пральні машини •
• Сантехнічні роботи •

Без вихідних
Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ!

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

м.Бориспіль, вул. К. Шлях, 151 В
iQmebel.com

Тел.: (093) 604-44-34, (067) 992-44-81, (04595) 5-10-19

Приватне акціонерне товариство «Агробудме-
ханізація»  планує в 2017році розпочати будів-
ництво багатоповерхового житлового будинку 
на вул. Віктора Йови,7 у м. Бориспіль Київської 
області.

Майданчик будівництва розташований у м.  
Бориспіль на вул. Віктора Йови,7.. Земельна 
ділянка площею 1,2192 га передана ТОВ «НО-
ВОКОН» в суборенду ПрАТ«Агробудмеханізаці-
я»(договір суборенди землі від 05.08.2016 р.).

Характеристика об’єкта: житлова будівля 
9-поверхова та складається з чотирьох секцій, 
кожна секція має свій набір квартир. Загальна 
кількість квартир у будинку — 162, розрахункова 
кількість мешканців – 310. Загальна площа бу-
дівлі – 9418.78 м2. Загальний будівельний об’єм 
будівлі – 56642,00 м3.

Для життєдіяльності  зазначеного об’єкта пе-
редбачається:

Водопостачання – споживання від існуючої во-
допровідної мережі – 140 м3/добу.

Каналізація стоків – в мережу міської каналі-
зації  140  м3/добу.

Опалення від газових котлів  NAVIEN Deluxe 
Coaxinal 13- K (Корея) в кількості  162 одиниці.

Газопостачання – від існуючих інженерних ме-
реж газопостачання — 273  нм3/год.

Електропостачання – від існуючих інженерних 
мереж – 320 кВт.

На стан навколишнього природного середо-
вища при експлуатації об’єкта будуть впливати 
димові труби від котлів та викиди від тимчасово 
припаркованих автомобілів.

Для забезпечення стану навколишнього природ-
ного середовища проектом передбачаються  при-
родоохоронні заходи, що виключають понаднор-
мативний вплив на навколишнє середовище:

- забезпечення об’єкту внутрішніми майданчи-
ковими інженерними мережами;

- інженерна підготовка території;
- використання сучасного котельного та тех-

нологічного обладнання, яке відповідає  вимогам 
безпеки, має низькі показники емісії викиду за-
бруднюючих речових в атмосферне повітря; 

- організація збору і вивезення твердих побу-
тових відходів, що утворюються під час реаліза-
ції проектних рішень і експлуатації об’єкту.

Основні речовини, які будуть надходити в ат-
мосферу: діоксин азоту, окисел вуглецю, вугле-
кислий газ. Максимальні очікувані рівні забруд-
нення атмосферного повітря на прилеглій  до 
об’єкту території в межах, встановлених ГДК 
з урахуванням  фонових концентрацій. Надхо-
дження забруднюючих речовин в грунт відсутнє.

Заплановані заходи дозволяють зберегти еко-
логічну рівновагу в районі розташування об’єк-
та, зменшують до мінімуму вплив негативних 
факторів, які діють на повітряне та водне сере-
довище та інші компоненти навколишнього при-
родного середовища при експлуатації об’єкта 
проектування.

За результатами проведених розрахунків пе-
ревищень концентрацій шкідливих речовин над 
гігієнічними нормативами на межі існуючої жит-
лової забудови не спостерігатиметься, тому ді-
яльність підприємства не приведе до погіршення 
умов проживання місцевого населення та нега-
тивно не вплине на інші компоненти довкілля.

Адміністрація ПрАТ « Агробудмеханізація» 
зобов’язується здійснювати проектні рішення у 
відповідності з нормами та правилами охорони 
навколишнього середовища та вимогами еколо-
гічної безпеки на всіх етапах будівництва та екс-
плуатації об’єкту.

Адміністрація ПрАТ«Агробудмеханізація»

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
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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

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

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА ВИРОБНИЦТВО 

ЗА НАСТУПНИМИ ВАКАНСІЯМИ: 

Слюсар 
(з ремонту обладнання) 

Електрик
Фасувальник
Механік 
Різноробочі

Заробітна плата від 7000 грн

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

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ 
(г/р доба/три)

САДІВНИКА

ПРАЧКУ 
(г/р 2/2)

ШВЕЙЦАРА

Тел.: (04595) 7-10-17

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ВОДІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ
МАШИНІСТИ КРАНІВ 
(автомобільного та баштового)

ТОКАР

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

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ
Майстер цеху металовиробів
Електрозварювальники
Слюсар 
Маляр по металу

з/п  за результатами 
співбесіди

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:
м.Київ

м. Київ, Харківське шосе, 23 км 
(залізнична станція «Бортничі», автобусна зупинка «Лісництво»)

Тел.: (067) 620-56-21

КОМПАНІЇ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п 5060грн

графік: 8.00 до 17.00 (пн — пт)
Розвозка з м. Бориспіль

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

ОФІЦІАНТ
У НІЧНИЙ КЛУБ
ОФІЦІАНТ
У НІЧНИЙ КЛУБ
ОФІЦІАНТ
У НІЧНИЙ КЛУБ
ОФІЦІАНТ
У НІЧНИЙ КЛУБ
Тел.: 063-512-31-63

кат. «D»

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 050-332-87-04
Іван Сергійович

ВОДІЙ
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КУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліоте-
ки куплю книги серії «Литератур-
ные памятники» та видавництва 
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

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

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

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам треба пофарбува-
ти справжню шкіру, то будь ласка: 
куртка коротка — 200 грн, куртка 
довга чи плащ — 250 грн; фарбу-
вання взуття. Це для курток чорно-
го кольору. Куртки кольорові на 50 
грн дорожчі. Тел.: (4595) 61385, 0 67 
4179396.

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

Будівельно-демонтажні робо-
ти та будь-які ремонтні роботи; 
разові послуги вантажників та 
різноробочих. Тел.: 0 99 4791140, 
Олександр. 

Будівництво приватних будин-
ків, котеджів і дач під ключ з до-
ставкою і закупкою матеріалів. 
Ліц. АД №038869 від 08.06.2012р. 
Тел.: 0 67 4029471.

Буріння свердловин вручну, мож-
ливо в гаражах та підвалах. Тел.: 0 
98 7345347.

Домашній майстер. Відремонтува-
ти можливо все. Тел.: 0 96 3907074, 
Роман.

Каналізацію, димоходи, вентиля-
ційні шахти прочистимо. Німецьке 
обладнання, сантехніка будь-якої 
складності. Цілодобово. Св-во ВОО 
№ 854932. Тел.: 0 98 0130040, 0 93 
9888611.

Комплексний ремонт квартир, 
офісів, будинків: фундамент, кладка 
під ключ, гіпсокартон, кахель, ви-
готовлення парканів, зварювальні 
роботи, з доставкою матеріалів, ви-
різування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 
0 67 6888761, Олександр.

Корпусні меблі на замовлення. 
Кухні, шафи-купе, спальні, дитя-
чі, меблі для передпокою. Тел.: 0 
67 2638324, 0 95 5136007.

Оббивка меблів та повне віднов-
лення м’яких частин, ремонт меблів 
будь-якої складності, перетяжка із 
вивозом (дивани, крісла, стільці), 
зміна дизайну м’яких меблів. Тел.: 0 
68 1222852.

Послуги: ремонт ванних кімнат 
та с/в, кухні, гостьові, спальні, те-
пла підлога, опалення, утеплення 
будинків тощо, будь-які кімнати, бу-
динки, квартири під ключ. Тел.: 0 95 
1247297, 0 63 6062440, після 18.00. 

Утеплення будинків, короїд, 
штукатурка, стяжка, гіпсокар-
тон, кахель, ламінат, фундамент, 
кладка, дах, огорожі, автоматич-
ні ворота, сходи, кваліфіковано. 
Тел.: 0 97 5313279, 0 99 9352197.

Фрезування, оранка, культива-
ція городів трактором-мінітрак-
тором, розбірка ділянок під по-
сів, скошування, обприскування 
хімікатами. Тел.: 0 97 2378240, 
Юрій.

Спальня білого кольору, блок 
пружинний, 1,6х2 м; ліжко, 1,6х2, 
2 шафи, трюмо, комод, 2 тумби, 
б/в, гарний стан, 2500 грн; тумба з 
2 умивальниками, 2 зміщувачі, 400 
грн, б/в. Тел.: 0 67 9006948.

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

Вал для стукального верстата, 30 
см, 3 ножі, з корпусами, новий, ци-
ркулярка, виготовлено в НДР, дов-
бання вушок. Тел.: 0 93 2233068.

Зварювальний апарат САК, дви-
гун Т-40, 24 кВт, практично не вико-
ристовувався, 25000 грн. Тел.: 0 67 
6464978.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 0 
93 2233068. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Газова плита «Норд», робочий 
стан, білого кольору, 500 грн. Тел.: 0 
67 9006948.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене Свідоцтво про право 
власності на житло №31, видане на 
ім’я Буркацької Антоніни Іванівни, 
Буркацького Володимира Григоро-
вича, Буркацького Олександра Во-
лодимировича Гнідинським дослід-
ним заводом 06.06.1994 р., вважати 
недійсним.

Пральна машина «Індезіт LW-
103», завантаження 5 кг, гарний 
стан, 60х40, 1700 грн, торг. Тел.: 0 
99 3557470.

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

Телевізор «Самсунг», ціна 1000 
грн. Тел.: 0 93 9687434.

Холодильник «Індезіт», б/в, гар-
ний стан, ціна договірна. Тел.: 0 95 
3552307.

ТВАРИНИ
Бориспіль

Індюшат, білий широкогрудий 
(молодняк). Тел.: 0 93 9801436, 0 50 
7449993.

Корови. Тел.: 0 98 2759783.
Теличка 11 місяців, а також про-

дуктивна корова, чорно-рябі, с. Во-
роньків. Тел.: 0 93 1678463.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Бджолосім’ї. Тел.: 0 98 4767244.

РІЗНЕ
Бориспіль

Бджоли. Тел.: 0 98 2149011.
Бджолосім’ї української системи. 

Тел.: 0 50 5560462.

Вагончик-термобудка на колесах, 
2х4. Тел.: 0 98 2507650.

Куртка шкіряна, чорного кольору, 
глянцева, 50-52 розмір, якісна з ко-
міром; шкіра вичинена, на пошиття 
верхнього одягу, нова, якісна, сви-
няча, чорного кольору. Тел.: 0 93 
2233068.

Пристрій для окучування та копан-
ня до мотоблока, радянського ви-
робництва. Тел.: 0 93 2233068.

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

продаються бджолосім’ї. Тел.: 
(04595) 64550, 0 68 2035228.

Ритуальна огорожа 320х290 см. 
Тел.: 0 67 1956205.

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

Швелер № 27 від 5 м та меньше. 
Тел.: 0 63 2938972.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

Втрачене свідоцтво про пра-
во власності на нерухоме майно 
№8262, видане на ім’я Вершиніна 
Олега Юрійовича, Поліщук Галини 
Яківни, Вершиніної Ірини Степанів-
ни Бориспільською міською радою 
24.04.2003 р., вважати недійсним.

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

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

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Бізнесмен, 45 років, познайо-
миться із симпатичною дівчиною 
чи дамою для спільного відпо-
чинку на морі за кордоном. Тел.: 
0 66 5248746.

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097+899+99+76,
050+355+62+36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи
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ОВНИ. Прислухайтеся 
до голосу інтуїції — це доз-
волить уникнути багатьох 
помилок при особистому 
та діловому спілкуванні. 
Постарайтеся об'єктивно 
розрахувати власні сили.

ТЕЛЬЦІ. Йдіть до мети 
не відволікаючись, інакше 
потонете в численних ру-
тинних справах і турботах. 
У вихідні присвятіть біль-
ше часу рідним та дітям.

БЛИЗНЮКИ. Можете 
досягти великих успіхів у 
діловій сфері. Доведеться 
добряче працювати, але 

робота захопить вас, по-
дарує щастя спілкування з 
цікавими людьми.

РАКИ. Нарешті досяг-
нете того рівня, до якого 
ви йшли довгим і важким 
шляхом. У вихідні поста-
райтесь добре виспатись і 
повноцінно відпочити. Не 
метушіться даремно.

ЛЕВИ.  Доля подарує 
вам якийсь шанс, ймовір-
но, це нова робота або 
можливість поміняти міс-
це проживання. Наприкін-
ці тижня маєте шанс пока-
зати себе у всій красі.

ДІВИ. Більшість пе-
решкод або обмежень 
на вашому шляху про-
сто зникнуть, так що мо-
жете ставити перед со-
бою досить амбіційні цілі. 
Дійте, сміливо рухайтеся 
вперед!

ТЕРЕЗИ. Присвятіть 
тиждень спокійній, звич-
ній роботі, уникайте пере-
вантажень, краще не по-
чинайте нових справ. Ви-
хідні сприятливі для осо-
бистого життя.

СКОРПІОНИ. Вдалий 
тиждень для підвищення 

професійного рівня та для 
кар'єрного росту. Не про-
пустіть важливу інформа-
цію, вона відкриє перед 
вами нові перспективи.

СТРІЛЬЦІ. Час завер-
шити справи, які ви довго 
і завзято відкладали. Мож-
ливо, вам зараз здаєть-
ся, що попереду ще гора 
справ, що з ними немож-
ливо впоратися. Але це 
не так.

КОЗЕРОГИ. Уважно 
стежте за атмосферою в 
колективі, постарайтеся 
не брати участь в інтригах. 

Залиште претензії до ді-
лових партнерів, а вихідні 
проведіть вдома із сім'єю.

ВОДОЛІЇ. Не розпоро-
шуйтеся на дрібниці. Не 
будьте надто вразливі, 
ви ризикуєте пропустити 
щось вигідне. У п'ятницю 
не варто з'ясовувати сто-
сунки з коханими.

РИБИ. Спрямуйте свої 
сили на те, щоб налагоди-
ти особисте життя, пода-
рувати радість собі, рід-
ним і близьким. Вихідні 
краще провести вдома у 
тиші та спокої.

Астрологічний прогноз на 17 — 23 квітня

РІЗНЕ

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Тел.: (067) 551+28+95,  (04595) 6+23+86

Працівників на виробництво 
вібропресувальних 
виробів (ФЕМ) 
Збиральника меблів 
Електрозварювальника 
Головного інженера 
Комірника

Технолога 
Начальника лабораторії 
Машиніста 
автобетононасоса 
Бульдозериста 
Конструктора фасадних 
систем 

Тел.: (093) 153-74-70, Володимир Миколайович, 
(04595) 3-83-33,Ніна Іванівна

АГРОФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ТРАКТОРИСТІВ 
(трактор «Fendt»)

КОМБАЙНЕРІВ 
(комбайн «Fendt»)

Офіційне працевлаштування
З/п — договірна Місце роботи — с. Іванків


