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Вивчається ефективність 
автобусних маршрутів

Рішенням виконкому у Борисполі створено комісію 
з обстеження пасажиропотоків на міських автобусних 
маршрутах загального користування. Перемовини з пе-
ревізниками щодо підвищення тарифів на маршрутах 
міста ведуться із листопада. Проїзд на Київ подорожчав 
із початку року. А Бориспіль на сьогодні має звернення 
перевізників, є розрахунки. Потрібно ще тільки прове-
сти аналіз, наскільки ефективно використовується той 
чи інший маршрут. Які пасажиропотоки на цих маршру-
тах, наскільки автобуси завантажені. Бо саме від напов-
неності автобусів залежить вартість проїзду. 

У деяких автобусах на сьогодні вже встановлено ві-
деокамери. Перевізники передали записи із цих відео-
камер міській раді, тож певний аналіз уже є. Але для 
більшої повноти картини повинна попрацювати комі-
сія. Щоб коли на виконком виноситиметься рішення по 
тарифах, воно було виваженим. 

Комісію очолює Микола Корнійчук. До її складу 
увійшли працівники виконавчого комітету, депутати, 
представники підприємств-перевізників. На вивчення 
пасажиропотоку знадобиться від тижня до 10 днів. 

З турботою про чотирилапих
Розмірено і виважено Бориспіль рухається до вирі-

шення проблеми безпритульних тварин. Проект будів-
ництва притулку на сьогодні знаходиться на експерти-
зі. Попередня вартість будівництва — 9 мільйонів гри-
вень. Сума, звичайно, чимала, але, як зазначив мер Бо-
рисполя Анатолій Федорчук, коментуючи питання, ця 
проблема існує, і не тільки в нашому місті. І вирішува-
ти її потрібно цивілізовано. Можливо, не за рік, а за два, 
але притулок необхідно збудувати.

Поліція у співпраці з громадою
На плановій нараді 13 лютого 2017 року презентува-

ли відділ поліції по зв’язках із громадськістю. Очолює 
його Іван Васильович Рудь. Він окреслив першочерго-
ві завдання, які стоять перед відділом. Зокрема, він за-
значив, що дуже важливо знати, чого саме потребують 
містяни, і яким чином їм допомогти. 

На сьогодні однією із найбільш актуальних проблем 
для Борисполя та його мешканців є перевантаженість 
вулиці Київський Шлях. Проблему зменшення наванта-
ження на головну транспортну артерію міста потрібно 
вирішувати у співпраці із комунальними службами. На 
сьогодні поліція уже перевіряє фури, щоб не пускати їх 
через центр Борисполя. 

Також важливою ланкою роботи буде співпраця із 
навчальними закладами.
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Інтерв'ю з місцевим конструктором-ентузіастом В’ячеславом Полтавцем, 
який є співзасновником громадської організації «Клуб автомобілістів 
«Електро-Автосам» про перспективи розвитку елетротранспорту в Україні. Що 
вигідніше: переоснащувати авто чи краще відразу купувати електрокар?
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БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до Порядку надання та змі-

ни адрес об’єктам нерухомості у місті Борисполі
Враховуючи пропозиції постійних комісій місь-

кої ради з питань промисловості, будівництва, ар-
хітектури та інвестиційної діяльності та з питань 
регламенту та депутатської етики, контролю за ви-
конанням рішень ради, законності, правопорядку, 
взаємодії із засобами масової інформації, відповід-
но до ст. 25 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку надання та зміни 
адрес об’єктам нерухомості у місті Борисполі, за-
твердженого відповідним рішенням міської ради 
від 24.06.2014 № 4280-53-VI, а саме:

виключити абзац 7 пункту 1.6. цього Порядку: «ча-
стинам індивідуального житлового будинку, що є у 
спільній частковій чи у спільній сумісній власності».

2. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію міської ради з питань 
промисловості, будівництва, архітектури та інвести-
ційної діяльності.

Міський голова А.С.Федорчук

КОНФЕРЕНЦІЯКОНФЕРЕНЦІЯ

Ірина ГОЛУБ

«Чому у нас за показниками лічиль-
ника сума за тепло набагато більша, ніж 
у таких же будинках без лічильника, які 
платять за  нормами споживання?» — із 
такими питаннями мешканці Бориспо-
ля масово телефонують до міської ра-
ди. Із цією ж проблемою вони у середу,  
15 лютого, приходили на прийом до Бо-
риспільського міського голови Анато-
лія Федорчука. І у деяких випадках су-
ми за тепло виходять дійсно космічні. 
Як можна допомогти у такій ситуації?

Своїм баченням вирішення цієї пробле-
ми Анатолій Федорчук поділився із на-
шим виданням.      

— У будинках, де немає лічильників, 
згідно з затвердженоою Постановою 
НКРЕКП від 9.06.2016 року №11.01, вар-
тість послуг централізованого опален-
ня для КП «Бориспільтепломережа» було 
встановлено на рівні 34 грн 26 коп. за ква-
дратний метр опалюваної площі.

Зима в цьому році виявилася набагато 
суворішою, ніж у попередні роки. А з ура-
хуванням особливостей житлових будин-
ків споживання тепла скрізь різне. Най-
більше постраждали двоповерхові бага-
токвартирні будинки, де великий відсоток 
зовнішніх стін, старі й неутеплені. І у нас 
вийшла дуже велика різниця між ціною, 
встановленою регулятором тепла за нор-
мами споживання, і вартістю фактично 
спожитої теплової енергії. Наприклад, у 
будинку на Гоголя, 6а плата за січень скла-
дає 51,48 грн за 1 кв. м, що на 17,22 гривні 
більше, ніж цей же квадратний метр кош-
тує за нормами споживання. Мешканцям 
будинку на Гоголя, 4 нарахували по 49,49 
грн за 1 кв. м (на 15,23 грн більше), на ву-
лиці Київський Шлях, 43 — 49,06 грн за 1 
кв. м (на 14,8 грн більше), Київський Шлях, 
1в — 48,44 грн за 1 кв. м (на 14,18 грн біль-
ше на кожному квадратному метрі).

Для того, щоб була хоч якась елементар-
на справедливість, було прийнято рішен-
ня, що я, як міський голова, буду виходи-
ти на депутатську комісію із пропозицією 
із міського бюджету компенсувати «Бори-
спільтепломережі» різницю між вартістю, 
яку встановив регулятор, і реально спожи-
тим теплом. А людям зробити перерахунок 

за нормами споживання. Потім ця пропо-
зиція виноситиметься на сесію Бориспіль-
ської міської ради, яка запланована на 28 
лютого.

Ми зробили аналіз і з’ясували, що у Бо-
рисполі 76 таких «проблемних» будинків, 
де споживання перевищує встановлену 
регулятором норму. У сумі ця компенса-
ція на сьогодні складає 770 649,6 грн.

Не меншими будуть платіжки і в люто-
му. Ми бачили, що перша декада січня та-

кож була дуже холодною. Невідомо, скіль-
ки буде спожито у лютому тепла, але уже 
очевидно, що так само потрібно буде ви-
ходити з пропозицією провести компен-
сацію і за лютий. За попередніми підра-
хунками, сума буде приблизно такою ж, 
як і за січень. Дуже сподіваюся, що депу-
тати підтримають таку ініціативу. 

Хочеться додати, що вихід із ситуації, 
який запропонував Анатолій Федорчук, 
авральний. Коли у Борисполі масово вста-
новлювалися лічильники, людей інформу-
вали, що лічильник не економить тепло, 
він тільки рахує його реальну кількість. 
І не факт, що за показниками лічильника 
споживачі завжди платитимуть менше, 
ніж за нормами споживання. Цьогорічна 
зима особливо яскраво показала цю кар-
тину. Очевидно, що після завершення опа-
лювального сезону потрібно буде думати 
про утеплення цих будинків, щоб звести 
до мінімуму втрати тепла. Звичайно ж, 
має бути фінансова участь і мешканців 
тих будинків. І міська влада повинна всі-
ма можливими методами стимулюва-
ти процес енергозбереження, заохочува-
ти мешканців, які самі проявляють ініці-
ативу. Буде результат у одному будинку 
— долучаться й інші.

ЯКЩО ЛІЧИЛЬНИКИ ТЕПЛА 
«ЗАШКАЛЮЮТЬ»

Ірина ГОЛУБ

Перший заступник Бориспільського 
міського голови Микола Корнійчук по-
відомив, що минулого тижня він разом 
із директором «Бориспільводоканалу» 
Олександром Ганушем стали учасника-
ми 12 міжнародної конференції, де об-
говорювалися проблеми водопоста-
чання, яка проходила у місті Яремче 
Івано-Франківської області. 

Асоціація «Укрводоканалгеологія» об’єд-
нала всі водоканали України. Конференція 
була міжнародною, бо у ній брали участь 
представники водоканалів Німеччини 
(Дрезден), Латвії, Білорусі, Албанії, Польщі. 

Вивчалися проблемні питання водопо-
стачання і водовідведення. Гості ділилися 
досвідом, знайомили із законодавством 
своїх країн у галузі водоканалізаційного 
господарства. Зокрема, у Польщі на роз-
виток водопостачання та водовідведення 
Євросоюзом було виділено 10 мільярдів 

євро безповоротної допомоги. Величезні 
гроші у розвиток водопостачальної галузі 
були вкладені і в Чехії. 

Представник Міністерства регіональ-
ного розвитку України розповів про про-
блемні питання, які ми всі добре знаємо. 
Однією із найбільших проблем є заборго-
ваність населення за комунальні платежі. 
На сьогодні борги за комунальні послуги 
складають 13,7 мільярда гривень. Із них 
11,6 мільярда — це заборгованість за те-
пло. І півтора мільярда — заборгованість 
за воду. От тільки ролі держави у підтрим-
ці галузі водопостачання в Україні сьогод-
ні не помітно. 

У Польщі, наприклад, 1 куб. метр води 
для населення коштує від 1,2 до 12 євро, 
але у них є закон, яким встановлено межу: 
більше 7 євро вода коштувати не може. 
Якщо ж собівартість води буде більшою 7 
євро, то різниця компенсується. Компен-
сація надходить або з бюджету держави, 
або, якщо громада самодостатня, із місце-
вої казни. 

Білорусь у шести областях повністю 
модернізувала водоканали. Вони також 
брали кредити Світового банку. Тільки у 
них ці кредити погасила держава, і мо-
дернізація не лягла на плечі людей через 
збільшення тарифів. Бориспіль сьогодні 
за рахунок модернізації водоканалу має 
34% економії електроенергії.  А елек-
трика дорожчає щомісяця. Сьогодні во-
да у Фастові коштує 52 гривні за кубічний 
метр. Чому так сталося? Тому що у водо-
каналізаційне господарство міста рока-
ми не вкладалося жодної копійки. Гра-
лися з людьми, не підвищували тарифи, 
довели підприємство до ручки. А сьогод-
ні, щоб підняти цей водоканал, НКРЕКП і 
встановила таку ціну. Якби «Бориспільво-
доканал» свого часу не взяв кредиту Сві-
тового банку, у Борисполі ціна на воду 
була б не меншою, а більшою. Це при то-
му, що у Фастові вода містить дуже багато 
заліза: при нормі 0,03 мг, там 1,2 мілігра-
ма заліза, а якість бориспільської води — 
одна із найкращих в Україні.

Довелося 
мерзнути, доки 
латали труби

Ірина КОСТЕНКО

Аварії на теплотрасах у Борисполі трапляють-
ся часто. Приділити суттєву увагу капітальному 
ремонту теплотрас «Бориспільтепломережа» не 
в змозі. Практично усі кошти за надані підприєм-
ством послуги ідуть сьогодні на оплату газу. Вліт-
ку бориспільці практично нічого не оплачуть, бо 
існує сезонний тариф. Тож на ремонти залиша-
ються крихти. Проблеми «вилазять» взимку.

7 лютого через серйозну аварію на електроме-
режах було зупинено 4 котельні. Після відновлення 
електропостачання та запуску котелень, тепловим ма-
гістралям довелося витримати гідроудар, і труби ви-
стояли не скрізь. 8 лютого через порив на теплотра-
сі чотири будинки залишилися без тепла: Головатого, 
4, 6 та 8 та Робітнича, 19. Із теплових мереж будинків 
довелося злити воду, щоб не допустити розмерзан-
ня труб. Коли порив було ліквідовано, труби знову 
заповнювали теплоносієм і запускали подачу тепла. 
В період пуску тепла восени на таку роботу витрача-
ється доба-дві. Але цього разу заповнення відбувало-
ся в аварійному режимі. І о 23.00 котельні вже вийшли 
на температуру теплоносія 600 С. Подачу тепла відно-
вили, але наслідки гідроудару довелося усувати ще і 
наступного дня.

Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук, 
коментуючи подію на плановій нараді у понеділок, 13 
лютого, зазначив, що аварійна ситуація вирішувалася 
оперативно. Але були бажаючі роздути навколо скан-
дал і перевести проблему у політичну площину. 

Перший заступник Бориспільського міського го-
лови Микола Корнійчук висловив подяку КП «Бо-
риспільтепломережа» і КП ЖЕК-1 за самовіддану 
роботу з ліквідації аварійної ситуації. Він наголо-
сив, що більше 70% інженерних мереж «Бориспіль-
тепломережі» і «Бориспільводоканалу» знаходять-
ся у аварійному стані. Для їхнього ремонту не-
обхідні кошти усього міського бюджету. Карди-
нально питання можна вирішити тільки на рівні 
держави. Або хоча б мати змогу брати кредити на 
пільгових умовах.

На сьогодні тепломережа уже використала газу на 
суму 71,9 млн грн. Із них оплачено 40,6 млн грн, біль-
ше 50%. Заборгованість є по пільгах і субсидіях. Суб-
сидій держава заборгувала 4,8 млн грн. Населення 
має заборгованість 28 мільйонів гривень. 

Директор Бориспільського РП «Київобленерго» 
Микола Борзяк з приводу відключень котелень че-
рез проблеми з енергопостачанням зазначив, що 
причиною є відсутність необхідної категорії надій-
ності. Коли котельні будувалися, не було передба-
чено, що там має бути, як мінімум, друга категорія 
надійності. А нині є тільки третя категорія — елек-
троенергія може бути відсутньою протягом 24 го-
дин. Необхідно робити реконструкцію мереж. 

Водопостачання обговорювали 
на міжнародному рівніОФІЦІЙНО
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РЕКОМЕНДАЦІЯРЕКОМЕНДАЦІЯ

РОБОЧИЙ ВІЗИТРОБОЧИЙ ВІЗИТ

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Павлина ОСТРОЗОРА

Знімальна група телеканалу «ZIK» з 
проекту «Лікарські таємниці» заявила, 
що завідувач пологового відділення 
Бориспільської центральної районної 
лікарні напав на них під час робочого 
процесу. Про це йшлося на багатьох ін-
тернет-сайтах та у програмі цього ж ка-
налу «Перші про головне», тому новина 
швидко набула розголосу. 

Журналісти програми, яка спрямова-
на на «оголення» проблем української 
медицини, як означено на її сторінці у 
Facebook, приїхали до Борисполя через 
скаргу пацієнтів. За неофіційною інфор-
мацією, нібито хтось із них сповістив про 
те, що у пологовому міста беруть хабарі. 

У своєму телесюжеті «ZIK» повідом-
ляє, що знімальна група офіційно до-
мовилася про інтерв’ю з головним лі-
карем ЦРЛ, попередньо надіславши за-
пит. Та перед зустріччю вирішили по-
спілкуватися з породіллями. Можливо, 
очікували, що жінки без тиску медиків 
розкажуть більше «сенсаційної» інфор-
мації. Завідувач пологового відділення 
Михайло Чубай, помітивши сторонніх 
у палаті, напав на кореспондентів: по-
чав виштовхувати знімальну групу, зав-

дав тілесних ушкоджень журналістам та 
оператору. Також він зламав освітлення 
камери.

Журналісти інформують, що головлі-
кар Олександр Щур за дії свого колеги 
вибачився, але знімальна група до по-
ліції звернулася. Відділ комунікації по-
ліції Київської області відреагув на по-
дію на власному сайті: «Слідчо-оператив-
на група Бориспільської поліції, яка при-
була на місце події, встановила, що один 
із лікарів перешкоджав законній профе-
сійній діяльності журналістів та пошко-
див освітлення від відеокамери. Зараз 
з’ясовуються всі обставини події. Слід-
чими відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч.1 ст.171 (перешкоджання закон-
ній професійній діяльності журналістів) 
Кримінального кодексу України. Досудо-
ве розслідування триває».  Варто також 
зазначити, що за Статтею 34 Конституції 
України, «кожен має право вільно збира-
ти, зберігати, використовувати і поширю-
вати інформацію усно, письмово або в ін-
ший спосіб на свій вибір».

Коментар з приводу ситуації надав і 
головний лікар Бориспільської ЦРЛ 
Олександр Щур: «Люди постукали у від-
ділення і, не представившись, увірва-
лись. Співробітники їх, звичайно, не пу-
скали. Виник конфлікт. Виявляється: на-

дійшов дзвінок від людини, яка тут не 
лежить. У ньому йшлося, що тут беруть 
кошти. Коли я підійшов у відділення, во-
ни показали свої документи, флюоро-
графію, пояснили ціль візиту. Я дозволив  
провести зйомку і спілкуватися з людьми, 
які там були. Порушень не знайшли. Був 
лише конфлікт щодо хабарів. Ми відкриті 
для всіх, але ж, будь ласка, представтесь, 
по-перше! Це відділення санітарно-гігі-
єнічних норм: покажіть документи і зні-
майте — нема ніяких проблем».

Відомо, що представники телеканалу 
«ZIK» виставили претензії щодо пошкод-
женої техніки, однак, хто відшкодовува-
тиме вартість збитків, поки невідомо. Із 
власних джерел знаємо, що троє жінок 
й деякі працівники пологового написали 
скарги про те, що їх знімали без дозволу. 
Оскільки ця інформація є неофіційною й 
жодних прізвищ невдоволених знімаль-
ним процесом пресі не було надано, «Ві-
сті» не можуть поспілкуватися із третьою 
стороною конфліктної ситуації та висло-
вити їхню позицію. 

Як зазначають у новинах, із 38 програм, 
які вийшли в ефір на «ZIK», вперше було 
скоєно серйозний напад на знімальну 
групу. Однак чому лікарняна палата пе-
ретворилася на ринг і чи це не провока-
ція, можна лише здогадуватися.

Палата — ринг чи місце провокацій? Держрегулювання цін 
на продукти в Україні 
скасують назавжди? 

Зоряна МУСІЄНКО

Днями Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі буде рекомендувати керівництву держави визна-
ти результати пілотного проекту по відміні держрегу-
лювання цін на продукти харчування із 15 соціальних 
категорій товарів, що діяв в Україні з 1 жовтня минуло-
го року, вдалим і ввести його на постійній основі. Зро-
зуміло, як зауважують незалежні експерти, від тако-
го кроку виграють виробники та рітейлери, а от спо-
живачі, на жаль, укотре зазнають тиску. Тим часом, як 
зізнаються деякі співвласники торгових мереж, на-
справді двадцятирічна схема з регулюванням цін, на 
яку ностальгійно кивають сьогодні українці, була ко-
румпована і, по суті, не працювала. Узагалі, для адек-
ватного рівня цін, як зауважують аналітики, найголов-
нішим було б те, аби антимонопольні комітети вико-
нували свою роботу, вчасно присікаючи монопольні 
змови і обкладаючи порушників величезними штра-
фами. Українці, отримавши свою мінімалку і заплатив-
ши за комунальні послуги, намагаються хоча б вижи-
вати на ті копійчини, що у них залишились. При цьому 
вони геть не розуміють, чому їм усіляко намагаються 
втовкмачити в голови неминучу тенденційність подо-
рожчання продуктів, одягу, взуття, ліків, бензину, що 
пов’язане буцім з ростом курсу долара, тоді як він на 
місці і навіть трохи подешевшав?

«Європеїзація» 
українського 
хліба

Зоряна МУСІЄНКО

В Україні систематично дорожчають хліб і хлібо-
булочні вироби. Лише за зиму ціна на соціальний ба-
тон зросла на 20 %, і, як прогнозують експерти, вар-
тість хліба буде рости доти, поки не сягне європейської 
(де доходи в рази вищі), а це близько 17-20 гривень за 
соцхлібину. В цілому, на собівартість виробництва хлі-
ба вплинуло не лише підвищення ціни на борошно, 
але й ріст мінімальної зарплати і, звичайно, скасуван-
ня пільг для сільгоспвиробників. Також з початку міся-
ця для промисловців подорожчали газ та електрика, 
оплату за які, хочемо ми того чи ні, також «намастили» 
на наші «бюджетні канапки». До весни ціна на хліб, зро-
зуміло, іще трохи роздасться. Як прогнозують, напри-
клад, «Український» вже найближчим часом знову по-
дорожачає мінімум на 50-55 копійок, а батон — на 40. 
Але, як коментують аграрні експерти, виробник про-
сто змушений піднімати ціни, бо інакше не виживе. Хо-
ча також існують припущення, що наразі йде тиха війна 
за чи не одноосібну монополію на цьому ринку. 

Тим часом, обурення суспільства щодо росту цін на 
хліб не знає меж. Особливо людей обурює аргумент, 
що собівартість нашого українського хліба, до ре-
чі, із зерна чи не рекордного за обсягами національ-
ного врожаю у 2016 році, напряму залежить від... кур-
су долара. А ось у Польщі хліб коштує 1,5−3 злотих (це 
близько 16−20 гривень 28 копійок), у Німеччині 1,2−2,5 
євро, у Франції 2−3,5 євро, в Італії 2,5−4 євро. Цікаво, на 
яку країну планує рівнятися Україна?

Олександра ШОСТАК, прес-секретар 
Бориспільської РДА 

Під час зустрічі в приміщенні адміні-
страції заступник голови Київської ОДА 
акцентував увагу на необхідності по-
силення комунікації між керівниками, 
структурними підрозділами, сільськими 
радами та громадянами. 

Олег Міщенко провів особистий при-
йом громадян Бориспільського району. 
Серед основних тем, що прозвучили в хо-
ді зустрічі — робота районного підрозділу 
ПАТ «Київобленерго» та місцевого відділу 
Головного управління Держгеокадастру 
в Київській області, лікування учасників 
АТО, санаторно-курортне забезпечення 
воїнів-афганців, виділення земельних ді-
лянок, забезпечення житлом.

Зокрема, розглянуто звернення ветера-
на АТО інваліда Юрія Харитончика щодо 
сприяння йому в реалізації права на пер-
шочергове безкоштовне отримання жит-
ла. З проханням збільшення квоти на про-
ходження санаторного лікування вете-

ранів-афганців у санаторії с. Циблі Пере-
яслав-Хмельницького району звернувся 
голова районної ради ветеранів Андрій Не-
дождій. Питання низької напруги по елек-
тропостачанню порушили Вишеньківський 
сільський голова Тетяна Кулинич та Іванків-
ський сільський голова Анатолій Тур.

Усього звернулося 16 осіб — мешкан-
ців Борисполя та сіл Велика Олександрів-
ка, Вишеньки, Вороньків, Городище, Гора, 
Іванків. Їм було надано вичерпні відпові-
ді та рекомендовано активніше контак-
тувати з місцевими органами влади з ме-
тою якнайшвидшого розв’язання гострих 
проблем.

У рамках візиту Олег Міщенко та Дми-
тро Воронін здійснили поїздку до сіль-
ських навчальних закладів: Кучаківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів імені гетьмана Івана 
Сулими та Щасливського навчально-ви-
ховного комплексу. Особливу увагу за-
ступник голови Київської ОДА звернув 
на стан харчоблоків у цих навчальних за-

кладах, питання дотримання санітарних 
норм та особистої гігієни учнів.

За участю представників відділу освіти, 
санітарно-епідеміологічних та медичних 
служб була перевірена робота холодиль-
ного та морозильного обладнання, умо-
ви зберігання продуктів. Під час інспек-
ції фахівці перевірили асортимент страв, 
якими годують учнів. Прийнято рішення 
усунути недоліки та провести аналогічну 
перевірку в усіх школах Бориспільського 
району.

Від імені Київської ОДА Олег Міщенко 
запевнив Дмитра Вороніна в подальшій 
реалізації спільних завдань на благо гро-
мадськості та висловив всебічну підтрим-
ку Бориспільській РДА. Сторони також 
поділилися результатами роботи у 2016 
році та окреслили плани на 2017 рік.

Наприкінці голова РДА Дмитро Воро-
нін подякував поважному гостю за під-
тримку та висловив сподівання на зміц-
нення співпраці між адміністраціями. 

ОЛЕГ МІЩЕНКО ПЕРЕВІРИВ 
ШКІЛЬНІ ЇДАЛЬНІ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ
У четвер, 9 лютого, в 
Бориспільському районі 
побував з робочим візитом 
новопризначений заступник 
голови Київської обласної 
державної адміністрації Олег 
Міщенко. У рамках поїздки 
проінспектував харчоблоки в 
Кучаківській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів імені 
гетьмана Івана Сулими та 
Щасливському навчально-
виховному комплексі.
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ЗАТИШОКЗАТИШОК

СУСПІЛЬСТВОСУСПІЛЬСТВО
НА СХОДІНА СХОДІ АКЦІЯАКЦІЯ

Ольга ОГНЯНИК, 
фото з архіву Є. Черенка 

«У нас було устаткування для 
створення пункту обігріву, та роз-
гортати намети необхідності не бу-
ло: це у повному масштабі зроби-
ла ДСНС, — розповідає командир 
Бориспільського загону швидко-
го реагування ТЧХУ Євгеній Чере-
нок. — Проблема в Авдіївці поля-
гала у тому, що всі почали актив-
но завозити продукти харчування, 
а їх вистачало й так. Пам’ятаю, як 
жінка-продавчиня казала: «Не мо-
жу зрозуміти, чому такий ажіотаж: 
наші постачальники нам продукти 
возять. А от у 2014 році на всю Ав-
діївку працював тільки один мага-
зин і продуктів не вистачало, але 
тоді такої гуманітарної допомоги і 
близько не було». Навезли гречки, 
макаронів, круп стільки, що, ма-
буть, на половину Донецької об-
ласті, щоб по селах розвести, ви-
стачить. А ось чого дійсно не ви-
стачало — будматеріалів, щоб лік-
відувати дірки в стінах, вставити 
розбиті вікна тощо. Ми приїхали 
на великому вантажному автомо-
білі. У них не було транспорту, тож 
коли дізналися, що у нас така ма-
шина, експлатували її з ранку до 
вечора: розвозили клейонку, цвя-
хи, бензопили, теплі матраци. 

Розмістилися у старій Авдіївці. 
Це близько від промзони. Там зна-

ходиться вузлова залізнична полі-
клініка, на базі якої є денний ста-
ціонар. Через відсутність світла і 
тепла її функціонування було не-
можливим, адже надворі – 110С, у 
приміщенні було – 5. Ми частково 
відновили електропостачання за 
допомогою автономних електро-
генераторів — так «оживили» за-
клад: приходили пацієнти, отриму-
вали лікування, я проводив медич-
ні консультації. Більшість відвідува-
чів — люди похилого віку.

— Часто лякала стрілянина?
— В перші дні нашого перебу-

вання були обстріли по місту. Не-
далеко від нас лягло дві міни: од-
на біля залізничного полотна, інша 
потрапила в будинок. На щастя, ні-
хто не загинув. Перелякано за всім 
спостерігав кіт, що проживав у цьо-
му будинку і не міг зрозуміти, що 
трапилося. Руйнації серйозні. Діри 
забивали фанерою, затуляли вікна.

Обстріли, в основному, почина-
лися ввечері, стрільба була постій-
ною. В останні дні нашого перебу-
вання  до міста снаряди не приліта-
ли. Та вистріли промзони (вікна лі-
карні, де ми перебували, виходять 
саме туди) чуються дуже чітко: аж 
шибки дзвенять.

— Ходять чутки, що у чергах за 
гуманітарною допомогою в Ав-
діївці стоять чоловіки…

— Як правило, у чергах бабусі. 
До речі, здебільшого проросійськи 
налаштовані. Стали свідками свар-
ки такої бабусі з проукраїнськи на-
лаштованою. Одна кричить: «Заби-
райтесь звідси і буде мир!», інша: 
«Прийде твій Захарченко з автома-
том — і буде та ж сама війна!»

— Кого більше: проукраїнськи 
чи проросійськи налаштованих 
авдіївців?

— Мені здається, що проукраїн-
ськи. Просто ті, хто за Росію, більше 
кричать, от і створюється фон, що 
Авдіївка проросійська. Патріоти 
не кричать, вони ходять на роботу, 
допомагають один одному і все. А 
щодо гуманітарної допомоги: є лю-
ди, які соромляться за нею прийти, 
а є й такі, які п’ятий раз у чергу ста-
ють , щоб отримати щось надурняк.

— Що найбільше вразило в 
Авдіївці?

— Стріляли досить близько. В 
цей час мама гуляла з двома діть-
ми. На вистріли не реагували вза-
галі. Видовищно! Розумію, що до 
всього звикаєш, та міна ж не роз-
бирається, куди їй летіти.

«ОЖИВИЛИ» ЛІКАРНЮ 
ПІД ОБСТРІЛАМИ
Із ковдрами, ліками, 
свічками, продуктовими 
наборами та за покликом 
допомогти до Авдіївки 
вирушив збірний загін 
швидкого реагування 
Товариства Червоного 
Хреста України. Двоє членів 
національного комітету 
і п’ятеро волонтерів 
частину вантажу залишили 
у Слов’янську задля 
резервного запасу, іншу 
повезли до гарячої точки.

Валерій ГІРЧЕНКО

В Яготині на Калиновій алеї 
відбулася всеукраїнська патріо-
тична акція «Велика Українська 
хода». 

Акція стартувала на Майдані 
Незалежності у 2014 році, і ось її 
вперше провели в Яготині.  Орга-
нізатор «Великої Української хо-
ди» — військовий журналіст, во-
лонтер, киянка Катерина Валев-
ська побувала у багатьох великих 
і малих містах нашої держави. Жін-
ка каже, що приурочує свій захід 
Героям Революції Гідності та АТО. 
Близько 400 українських прапо-
рів,  які побували на полях боїв на 
Сході нашої держави, прикрасили 
того дня Калинову Алею.  За сло-
вами волонтерки, у цих прапорах 
— згусток енергії, палкого бажан-
ня людей до миру. До численної 
колекції прапорів додався і стяг із 
Яготинщини з підписами та добри-
ми побажаннями від жителів нашої 
громади співвітчизникам, а осо-
бливо військовим.

У минулому вчитель російської 
мови  Катерина Валевська 10 груд-
ня 2013 року пішла на Майдан Не-
залежності, пройшла Революцію 
Гідності у складі жіночої сотні, зго-
дом стала волонтеркою, потім бій-
цем батальйону «Айдар», а зараз пе-
ребуває у батальйоні УНСО «Вікінг». 
Пересувається країною Катерина з 
рюкзаком за плечима електричка-
ми, автобусами, попутками. Відвідує 
наші блок-пости, військові частини. 
Передає військовим гарячу народ-
ну підтримку, захоплення їхньою 
мужністю та героїзмом, велику вдяч-
ність за незламність і ратний подвиг. 

— «Велика Українська хода» — 
це Всеукраїнська акція на честь 

Героїв Майдану, Героїв АТО, зара-
ди миру й перемоги України, — 
розповідає Катерина Валевська. 
— Від міста до міста, від бригад 
до батальйонів єднаються прапо-
ри, щоб силою думки, віри і мо-
литви зупинити в Україні війну. Бо 
людська думка — найсильніша 
зброя Всесвіту, адже Бог читає на-
ші думки. Їдучи Україною, я знахо-
джу тих справжніх людей-ліхтари-
ків, тих Божих дітей, промінці, які 
живуть духовним світом, служать 
істині, Богу і Україні. Прапори, що 
ви зараз бачите, — це вже історич-
ні експонати, музейний матеріал, а 
найцінніше тут — це момент. Коли 
людина пише, її думки летять у не-
бо, повертаючись до нас справж-
німи мріями. До речі, 23 жовтня 
2016 року ми підняли прапори на 
найвищу точку України — Говер-
лу. Коли  розвішували їх, був дуже 
страшний вітер, падали лампад-
ки, стяги розривалися. Але ми все 
з’єднали, нам не вистачало одно-
го прапора, їх було 99. До мене пі-
дійшов молодий хлопець і каже: «Я 
із Севастополя. Можна я приєднаю 
прапор?» Його прислав нам сам 
Бог. Цей сотий прапор був приєд-
наний. Таким чином ми об’єднали 
Україну. Після цього всі помолили-
ся, попросили пробачення, про-
зріння усім людям, мудрих і розум-
них правителів. Попросили, щоб з 
України забрали всіх зрадників, і 
заспівали Національний  Гімн. 

У планах  Катерини Валевської 
— випустити  книжку з репорта-
жами з усіх міст, якими пройшла 
«Велика Українська Хода». Перші 
примірники будуть подаровані ро-
динам Небесної Сотні, а також мі-
стам і селам, які взяли участь в ак-
ції. Крім того, є ідея створення му-
зею «Єдина Україна».

Прапори перемоги 
й миру в Яготині

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

Світле приміщення, нові двері, ліжка, 
зручні стіни — формула успіху для швид-
шого одужання. В цьому впевнена старша 
медсестра травматологічного відділення 
Бориспільської ЦРЛ Анна Кучма. Минулого 
тижня його презентували після проведен-
ня капітального ремонту представникам 
влади і преси. Сучасний інтер’єр «влетів» 
у чималу копійку: понад мільйон гривень.  
«Вістям» Анна Миколаївна розповідає, що 
настрій у таких умовах роботи покращу-
ється не лише у працівників, а й у пацієн-
тів, яким значно приємніше лікуватися в 
комфортних умовах. Усі 30 травматологіч-
них і 10 нейрохірургічних ліжок у відділен-
ні зайняті: «Стільки звернень не було років 
п’ять! Минулі зими були не такі страшні», 

— стверджує жінка. Через ожеледь серед 
травм переважають закриті переломи ниж-
ніх кінцівок, тож лікарям доводиться опе-
рувати в день 4-5 пацієнтів. 

Присутні на заході заступник Бори-
спільського міського голови Людмила 
Пасенко, головний лікар ЦРЛ Олександр 
Щур, завідуючий травматологічного від-
ділення Віталій Венгрін, голова районної 
державної адміністрації Дмитро Воронін, 
керівник апарату РДА Ірина Тур, заступ-
ник голови районної ради Іван Недогиб-
ченко, депутати міської та районної рад 
наголосили, що всі пацієнти повинні ба-
чити приємні зрушення. Говорили і про 
амбітні плани: новий корпус лікарні із 
центром сучасної травматології та сучас-
ним терапевтичним, хірургічним та інши-
ми відділеннями.

У травматології і стіни допомагають
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КОНСУЛЬТАЦІЯКОНСУЛЬТАЦІЯ

ЖИТТЯЖИТТЯ
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇНОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЇРЕАЛІЇ

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото з домашнього архіву 
В’ячеслава Полтавця

— Востаннє, коли ми спілкувались, Ви саме 
переоснащали ЗАЗ−1103 «Славута» на елек-
тромобіль та почали активно займатися 
питанням налагодження інфраструктури 
зарядних станцій для електрокарів. Що у Вас 
нового?

— Так, відтоді минуло вже два роки і ми не 
стояли на місці. По-перше, поставивши собі за 
мету, колектив нашого клубу разом з однодум-
цями вищого рівня з’єднав всі міста України 
можливістю пересуватися на електромобілях, а 
це понад 400 зарядних станцій. Усе ж починало-
ся лише з 13 станцій. По-друге, ми продовжува-
ли конструювання нових видів електроприво-
да і займалися модернізацією-впровадженням 
вже існуючих а, до слова, сьогодні ця тема сто-
сується не лише електромобілів. Вже дуже по-
пулярні зараз електровелосипеди, електроску-
тери, електромотоцикли. Крім них, у нас вже бу-
ли спробу поставити електродвигуни на катери 
та яхти і, як ми всі знаємо, у світі є вже навіть ви-
падок послуговування літаком, що зробив пер-
шу навколосвітню подорож на сонячній енергії. 
Також за цей час ми встигли зро-
бити і електроавтобус для влас-
них потреб. Поставили елек-
тропривід на задню вісь пере-
дньоприводного «Volkswagen 
Transporter», і він став у нас пов-
ноприводним. А такий комбіно-
ваний варіант — дизель плюс 
електро, — на якому ми вже 
проїхали більше 40 000 кіломе-
трів по всій Україні, дає можли-
вість витрачати від 3 до 5 літрів 
палива на 100 кілометрів. До ре-
чі, влітку минулого року ми на 
ньому брали участь у марафо-
ні електромобілів під патрона-
том принца Монако Альберта II. 
У цьому конкурсі поряд з таки-
ми іменитими автомобілями як 
«Tesla», «BMW і8», «Nissan Leaf» та 
«Porsche Cayenne S E Hybrid» ми 
на першому етапі зайняли пер-
ше місце, але продовжити зма-
гання не змогли, бо наступний 
етап тривав уже через кордон з 
Польщею, а в нас не було ні віз, 
ні коштів, адже «відірвати» 2500 
доларів з бюджету сім’ї сьогод-
ні не дуже й легко. А поїхати за 
кошти клубу теж було проблема-
тично, адже в нас там немає олігархів чи справ-
ді багатих людей, там всі такі, як і я сам: якщо не 
можуть купити машину, яку собі хочуть, то зро-
блять її своїми руками.

— Сьогодні досі вигідніше переоснащу-
вати авто чи краще відразу купувати 
електрокар?

— Витрати, а йдеться про кошти не лише на 
оснащення, але і на конструкторську розробку 
та саму систему, великі — в середньому 10 ти-
сяч доларів. Тому зараз, коли ціни на електро-
мобілі в усьому світі в рази знизились і навіть 
старе електроавто, якому 15-20 років, вже мож-
на купити від 2500 доларів (нове коштує 20−15 
тисяч доларів), економічна складова переосна-
щення себе майже не виправдовує. Але такі, як 
я, займаються цією справою не задля рахуван-
ня зиску, а, швидше, заради самої ідеї, що ти для 
себе власноруч щось особливе конструюєш. За-
раз, коли я бачу ціни на пальне, а це, погодьтеся, 
справжній жах, то я дуже радий, що мої машини 

на електриці. А те, якою ціною вони мені у свій 
час дались, вже геть неважливо. 

— Є чимало іноземних грантів, які б могли 
розв’язати винахідникам руки...

— Безумовно, але ті люди, які, будемо казати, 
знають, як їх взяти, часто пропонують зовсім не-
прийнятні схеми. Наприклад, кілька місяців то-
му мені з одного інституту зателефонувала жін-
ка і сказала, що їхній виш може допомогти ме-
ні взяти грант під мою роботу, але з однією умо-
вою — 60% від отриманої суми я зобов’язуюсь 
повернути їм. Я відмовився, бо не граю в такі 
ігри і працюю лише на ті гроші, що сам заробляю 
власними мозолями.

— Cвіт починає пересідати на електрока-
ри, то, як вважаєте, чи не було б для України 
перспективно відкрити і свою лінію з їхнього 
виробництва?

— З такою ідеєю-пропозицією у свій час я 
звертався до багатьох автовиробників. Більше 
того, у нас же є можливість виробляти власні 
акумулятори. Наприклад, у Дніпропетровсько-
му державному хіміко-технологічному універси-
теті є кафедра хімічних джерел струму. Там пра-
цюють кваліфіковані фахівці, які малими парті-
ями вже зараз виробляють ці літієві елементи 
для військових. Крім цього, інші їхні розробки 

у США проходять не лише випробування, а вже, 
отримавши впровадження, отримали рух да-
лі. Звичайно, що стосується електромобілів, то 
дуже сумнівно, що наші вітчизняні авто будуть 
гарні, бо я розумію, що зробити машини типу 
«Tesla» нереально, а от на базі ЗАЗ «Lanos» для 
більш масового споживача електроавтівку типу 
«Nissan Leaf» — цілком можливо. Та взагалі, де я 
тільки не був, в тому числі і на ПАТ «ЗАЗ», і в кор-
порації «Еталон», що є найбільшим національ-
ним виробником вантажної та пасажирської тех-
ніки в Україні, всі розмови зводяться до того, що 
у нас у цю справу ніхто не хоче вкладати кош-
ти. Утім, як би не впиралися олігархи, відстоюю-
чи свій нафтовий бізнес, бо це ж їхній потужний 
інструмент енергетичного управління, люди все 
одно будуть активно їздити на електромобілях, 
бо попит на них дуже великий, і я думаю, буде 
іще більший, якщо, як обіцяють, скасують ПДВ 
і дадуть дотації. А якщо іще поставити на даху 
власного будиночка сонячні панелі та встанови-

ти один-два вітряки, можна буде отримати енер-
гетичну незалежність, а отже, їздити на своїх чо-
тирьох колесах абсолютно безкоштовно, адже 
за підзарядку на станціях електричних заправок 
коштів також не беруть!

— На електромобілістів нарешті звернули 
увагу на державному рівні, як оцінюєте можли-
ву новацію введення субсидій на купівлю елек-
троавто у 2017 році? 

— Так, нещодавно на круглому столі, присвя-
ченому перспективам розвитку електротран-
спорту в Україні,  міністр інфраструктури Воло-
димир Омелян продекларував позитивну по-
літику уряду в цьому напрямку. За всі роки на 
розмову такого рівня, де ми також змогли ви-
словитися, нас запросили уперше. В цілому, по-

літика держави у цьому напрям-
ку дуже правильна, але, до слова, 
вона мала б бути впровадженою 
іще років 5 тому. Тоді б ця  тема бу-
ла і у нас на досить високому рів-
ні, як це є у Європі. Але ми там, де 
ми є. Попри все, хочеться вірити, 
що все озвучене таки буде реалі-
зовано. Водночас, думаю, ви чу-
ли, що Національна комісія, яка 
здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, планує підняти 
плату за під’єднання до мереж у 
4-6 разів. Тобто, якщо сьогодні за 
1 кВт-год під’єднаної потужності 
люди платять 1200-1300 гривень, 
то вже із впровадженням нова-
цій це буде 7-9 тисяч гривень, і це 
ще до того, як людина щось вза-
галі зможе «взяти»  практично! В 
цілому, мені прикро, що питан-
ням електромобілів в Україні наші 
можновладці геть не цікавляться. 
А якщо і цікавляться, то десь бе-
руть таких експертів, які ніколи в 
житті не тримали гайковий ключ 
і навіть не уявляють, як виглядає 
зарядна станція, а відтак, чи мо-
же бути фаховою та інформація, 

яку вони доносять? Нас, електромобілістів, брак 
коштів убиває. Розробки, які, наприклад, я маю 
сьогодні, при наявності грошей міг би реалізува-
ти 2−3 роки тому, але змушений працювати над 
тим, щоб просто забезпечити свою сім’ю найне-

обхіднішим, аби лише вижити в цих складних 
нинішніх умовах. Гроші на творчість у нашій сім’ї 
далеко навіть не другорядне питання... А взага-
лі, звичайно ж,  є куди рухатися, шкода лише, що 
ця моя творча діяльність тільки починається, а 
життя вже майже закінчується. Та сподіваюся, 
що діти, а мої два сини теж працюють у технічно-
му напрямку,  і надалі  продовжуватимуть руха-
тися цим шляхом.

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНА 
ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНИ

За темпами росту ринку електромобілів Україна наближається до європейських лідерів. 
Сьогоднішня розмова з місцевим конструктором-ентузіастом В’ячеславом Полтавцем, який 
є співзасновником громадської організації «Клуб автомобілістів «Електро-Автосам» про те, 
що в Україні уже найближчим часом можуть ввести субсидії на купівлю електрокарів, відмі-
нивши передусім НДС, акцизний збір і збір у Пенсійний фонд при першій реєстрації, що по 
суті зробить таке авто доступнішим мінімум на 21, 6%.

Сьогодні Україна імпортує 85% 
палива, тоді як електроенергію 
виробляє сама.

Якщо потрібна допомога у 
заповненні декларації про 
майновий стан і доходи, 
зверніться до податкової 
інспекції

Броварська ОДПІ ГУ ДФС у Ки-
ївській області інформує, що 
платник податку має право звер-
нутися до відповідного контро-
люючого органу з проханням на-
дати консультативну допомогу 
з питань щодо заповнення його 
річної податкової декларації, а 
контролюючий орган зобов’яза-
ний надати безоплатні послуги за 
таким зверненням. Бланки подат-
кових декларацій надаються гро-
мадянам безкоштовно.

Контакти, за якими громадяни 
можуть отримати консультацію 
щодо декларування доходів:

Броварська ОДПІ : (04594) 
7-20-87 та 7-20-90.

Переяслав-Хмельницьке відді-
лення: (04567) 5-37-86.

Баришівсько-Березанське від-
ділення: (04576) 6-25-11.

Яготинське відділення: 
(04575) 5-55-38.

Згурівське відділення: (04570) 
5-13-33.

Відділення у м. Славутичі: 
(04579) 2-73-96.

Бориспільське відділення: 
(04595) 6-79-93.

Броварська ОДПІ

Колізії 
пенсійної 
реформи 

Зоряна МУСІЄНКО

Українцям хочуть заборонити 
працювати після виходу на пенсію. 
Мінсоцполітики виступає за те, аби 
після впровадження пенсійної ре-
форми в Україні встановилися чіт-
кі правила — або пенсія, або зарп-
лата, як це зараз є в усьому світі. (З 
іншого боку, як зауважують інозем-
ці, можеш і працювати, але отриму-
ватимеш хіба 30% від заробленого, 
тому, по суті,  немає сенсу і впряга-
тися.) Реакція на таку позицію дер-
жави в українському суспільстві 
дуже різка. Українці, які сьогодні 
отримують мінімальну пенсію 1247 
гривень, тоді як прожитковий міні-
мум втисли у 1600 гривень, просто 
змушені підпрацьовувати додат-
ково, аби, оплативши комунальні, 
мати на прожиття хоча б якісь ко-
пійки. Тим часом у Німеччині, на-
приклад, середньостатистичний 
пенсіонер отримує 850 євро, у Фін-
ляндії — 1300 євро, а у США — 1100 
доларів. 

Повертаючись до реалій в Укра-
їні, зауважимо, попередньо вже 
озвучено і про штраф у розмірі 
320 тисяч гривень, якщо підпри-
ємства раптом будуть порушувати 
правила і оформлювати на робо-
ту людей пенсійного віку. Міністр 
соціальної політики Андрій Рева у 
своїх коментарях на підтримку по-
дібних новацій, якщо вони все ж 
наберуть чинності, висловлюєть-
ся так: «Ми лише починаємо пра-
цювати. Підсумки підіб’ємо пізні-
ше. Потрібно, аби люди чітко ро-
зуміли, що справа не у штрафах. 
Важливо, аби всі працювали і чес-
но платили податки».
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Правоохоронці 
інформують

«З квартири на вул. Київський Шлях 
чути крик про допомогу,» — такий ви-
клик отримали інспектори пізнього 
суботнього вечора. На місці патруль-
ні зустріли у під’їзді одного з мешкан-
ців квартири, який підтвердив, що во-
ни з друзями вживали алкоголь і здій-
мали галас. За згодою господаря, пра-
воохоронці перевірили помешкання 
— в одній з кімнат чоловік, сидячи на 
ліжку, фасував амфетамін. Він дістав 
коробку, у якій були 38 уже розфасо-
ваних згортки та шприц з рідиною. На 
місце запросили СОГ, яка вилучила 
5 г амфетаміну, 13 г метадону та шприц 
з невідомою рідиною. Приблизна вар-
тість вилучених речовин — 30 тисяч 
гривень. Справою займаються слідчі.

• • •
6 лютого з приватного двору на вули-

ці Вокзальній зник пес. Наприкінці того 
ж дня патрульні побачили схожу за опи-
сом вівчарку і повідомили господарю, 
який радісно забрав свого улюбленця.

• • •
6 лютого вдень на Головатого екі-

паж помітив непритомного чолові-
ка, який лежав у сніговому заметі. По-
лісмени переконались, що він живий, 
і викликали швидку. Чоловік, який ви-
явився громадянином іншої держави, 
отямився у патрульній машині. Офіце-
ри супроводили його до лікарні.

• • •
Того ж дня ввечері заявник з вулиці 

Амосова повідомив, що бачив побли-
зу чоловіка з рушницею і чув чотири 
постріли. Дізнавшись про його намі-
ри викликати поліцію, невідомий втік, 
викинувши рушницю. Офіцери обсте-
жили прилеглу територію та виявили 
зброю в полі у снігу. Порушника за-
тримали на сусідній вулиці біля влас-
ного будинку. Від нього було чути різ-
кий запах алкоголю і пояснити свої дії 
він не зміг. Викликали СОГ.

• • •
Вранці 8 лютого на вул. Київський 

Шлях патрульні зупинили Opel Astra, во-
дій якого не ввімкнув поворот при пере-
лаштуванні в інший ряд. Виявилось, що 
записи в реєстраційних документах не 
відповідають інформації з бази даних. 
Авто доставили на штрафмайданчик.

• • •
Вночі 13 лютого співробітники дер-

жавної служби охорони зупинили бі-
ля ЗОШ №6 чоловіка, який ніс решіт-
ку. Патрульні, переглянувши записи 
шкільних камер відеоспостереження, 
переконалися, що затриманий скоїв 
крадіжку, і доставили його до Бори-
спільського ВП.

Любов БЕРЕЗА

Коли людина вперше приру-
чила собаку, передбачалося, що 
він буде її вірним сторожем та 
другом. Але чомусь чотирила-
пі все частіше перетворюються 
на безхатченків, а останнім ча-
сом навіть ворогів — почастіша-
ли випадки нападів на людей. 
Здебільшого до цього призво-
дить неправильне поводження 
з тваринами. На думку екологів, 
проблема виникла через низь-
ку свідомість людей і саме че-
рез підвищення свідомості во-
на й може бути подолана. Ірина 
Гах, голова ГО Бориспільсько-
го міського осередку Всеукра-
їнської екологічної ліги, розпо-
віла про проблему безпритуль-
ності та що робиться у Бориспо-
лі, щоб собак-безхатченків на 
вулицях міста було менше.

Причини
— Будь-яка проблема розгля-

дається так: причини, наслідки та 
шляхи подолання. В Україні є ре-
альна екологічна проблема не 
тільки безпритульності тварин, 
а й недотримання власниками 
правил утримання, що призво-
дить навіть до трагічних наслід-
ків. Розглянемо усе по порядку. 
Причини проблеми з боку грома-
дян — безвідповідальність влас-
ників, які допускають неконтро-
льоване розмноження, викида-
ють напризволяще як молодняк, 
так і дорослих тварин, недотри-
мання правил утримання домаш-
ніх улюбленців. В результаті бага-
то собак-безхатченків бігає на ав-
тозаправках, складах, автотран-
спортних підприємствах. З боку 
органів влади — спочатку ігно-
рування проблеми, а потім спро-
би вирішити задавнену проблему 
швидкими радикальними мето-
дами, які саму проблему не вирі-
шують. Рік тому ми з Юлією Опа-
насюк, від імені двох громадських 
організацій, звернулися до Бори-
спільської райдержадміністрації з 
тим, щоб і вони долучалися до ви-
рішення цієї проблеми. Щоб у ра-
йоні також робили обходи задля 
виявлення, хто утримує тварин, 
скільки, з метою пропаганди сте-
рилізації. Запропонували також 
їм наші нові правила утримання 
тварин, дали зразок бланку облі-
ку, в якому вказується, який влас-
ник, яку тварину тримає, чи сте-
рилізована вона. Через деякий 
час надійшла відповідь, що реє-
страцію проводить ветеринарна 
служба за кількістю щеплень, а 
про те, що мають бути подворові 
обходи, навіть не йшлося. Я вва-
жаю, що якби тоді дослухалися до 
наших порад, вдалося б виявити 
тих агресивних собак у Кучакові. 

Ще однією причиною цієї про-
блеми є неналежне виховання 
підростаючого покоління. 

Шляхи подолання
— У першу чергу, має прово-

дитися відповідна роз’яснюваль-
на робота з населенням за місця-
ми проживання, роботи, навчан-
ня. З боку органів місцевої влади 
повинен діяти механізм контро-
лю утримання та обліку домашніх 
тварин. Настав час доповнити ді-
ючі правила утримання домашніх 
тварин новими положеннями, ко-
трі диктує час, адже минуло вже 10 
років, як їх було прийнято. У ста-
рих положеннях немає пункту про 
порядок утримання собак-охо-

ронців на об’єктах, однак, якщо ви 
утримуєте таких тварин на підпри-
ємствах, вони мають бути всі про-
стерилізовані. Також у правилах 
має бути прописано, скільки тва-
рин можна утримувати людям у 
багатоповерхівках, адже дехто че-
рез свою доброту утримує багато, 
але не може дотримуватися відпо-
відних санітарних норм.

Тож важливим кроком до подо-
лання проблеми безпритульності 
є належне утримання домашніх 
тварин. 

Що робиться у 
Борисполі?

— Основним заходом щодо по-
долання проблеми безпритуль-
ності тварин є стерилізація, як до-
машніх, так і безпритульних. Цим 
займаються наші волонтери, які 
возять стерилізувати собак у ки-
ївську клініку. Тварин, чиїми влас-
никами є пенсіонери, інваліди, 
стерилізують безкоштовно згідно 
з київською програмою. Всі інші 
люди можуть користуватися по-
слугами нашої бориспільської ве-
теринарної клініки. Також закли-
каємо застосовувати інші альтер-
нативні методи, зокрема, є недо-
рогі пігулки, але їх треба давати 
регулярно. Просимо людей вико-
ристовувати всі доступні методи, 
щоб не допустити небажаного 
приплоду у ваших улюбленців.

Минулого року міським голо-
вою було видано розпоряджен-
ня зібрати інформацію про тва-
рин для ведення системи обліку. 
Передбачалося по кожному окру-
гу створення груп людей, які ма-
ли б організувати виконання цієї 
роботи вуличними та будинкови-
ми комітетами, а за їх відсутності 
— небайдужими мешканцями ву-

лиць. Проте більшістю людей, які 
мали за це відповідати, роботу бу-
ло проігноровано. Лише деякі ву-
личні та будинкові комітети від-
гукнулися. В результаті маємо ін-
формацію лише по 10 вулицях та 
кількох багатоповерхівках.

Діяльність 
волонтерів

— У Борисполі, в порівнян-
ні з іншими районними центра-
ми, ситуація з бродячими твари-
нами під контролем. Є співпра-
ця міської влади із «Артемоном», 
притулку допомагають дровами, 
деякими ремонтними роботами. 
Міська влада виділяє транспорт 
для того, щоб везли на стериліза-
цію собак. За два роки простери-
лізовано більше 400 тварин. Та-
ких псів, які, до речі, є неагресив-
ними, відпускають. Вони прожива-
ють на певній території, на яку вже 
не пускають чужих бродячих, під-
кинутих чи завезених з іншого міс-
ця. Якщо винищити всіх, туди бу-
дуть йти інші тварини. Тому можна 
сказати, що наявність стерилізова-
них вакцинованих тварин на пев-
них об’єктах захищає їхню терито-
рію від інших, нестерилізованих. 

Приємно відзначити, що волон-
тери з «Артемона» возять на ліку-
вання тварин і у нашу бориспіль-
ську ветклініку. Це все завдяки 
внескам небайдужих людей. Хочу 
подякувати тим, хто допомагає в 
оплаті лікування та харчуванні тва-
рин. Головні потреби — це закупка 
ветеринарних препаратів для ще-
плень, протигельмінтні та проти-
паразитарні засоби. Маємо надію 
на будівництво притулку для тва-
рин, для якого міською радою ви-
ділено 30 соток землі. Зараз його 
проект знаходиться на експертизі. 

Головне, щоб цей притулок давав 
користь, він має бути не простим 
накопичувачем,  а функціонувати 
як пункт стерилізації і перетрим-
ки тварин після стерилізації. Мож-
ливо, це буде один філіал, щоб про-
водити стерилізацію тварин з Бо-
рисполя та району. Слід зазначити, 
що місто не виділятиме коштів на 
годування тварин, цим переймати-
муться волонтери. Зараз у тимча-
совому притулку є 100 тварин. 

У Борисполі діє соціальна ре-
клама. За сприяння міської влади 
є щити із закликами про стерилі-
зацію з телефонами щодо пільго-
вої стерилізації. Основний заклик 
до небайдужих — зараз у країні 
всім жити нелегко, тож щоб не по-
гіршувати становище, запобігайте 
розплодженню тварин. 

Чому нападають 
домашні тварини?

— Собака, якщо його випуска-
ють на вулицю чи місця загального 
користування, сприймає цю тери-
торію як свою і починає інстинк-
тивно її захищати, тому деякі тва-
рини можуть кидатися на людей. 
Потрібно категорично заборони-
ти господарям домоволодінь ви-
пускати охоронців обійсть на ву-
лицю. Якщо хочеш завести поро-
дистого пса, читай про нього лі-
тературу, щоб дізнатися, як з ним 
поводитися. Навіть звичайного 
дворнягу треба привчати до по-
рядку, тварина повинна знати міс-
це. Якщо тварина спричинила біду, 
відповідальність на господареві. 
Зазвичай, недотримання елемен-
тарних правил призводить до та-
ких наслідків. Тварина може бути 
агресивна, коли вона постійно го-
лодна або їй не вистачає води. Лю-
дина, утримуючи тварину, має ро-
зуміти, що це не іграшка, а жива іс-
тота, яка має свої потреби. 

Є адміністративна відповідаль-
ність за невиконання правил 
утримання, в яких усе передбаче-
но: харчування, щеплення, проти-
паразитарні заходи. Законодав-
ством передбачено, що тварина 
має перебувати в межах ділянки 
господаря або квартири. Поза ни-
ми лише на повідку у супроводі 
господаря. Якщо це тварина бій-
цівської породи, вона має бути в 
наморднику. Якщо люди постій-
но порушують ці правила, потріб-
но звертатися, краще колектив-
но, із заявою на такого господаря 
до нашої поліції. Законом України 
за порушення правил утриман-
ня домашніх тварин передбачено 
адміністративне покарання. Стат-
тею 154 Кодексу України про ад-
міністративне порушення перед-
бачається попередження або на-
кладення штрафу на громадян від 
одного до трьох неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян і 
попередження або накладення 
штрафу на посадових осіб — від 
трьох до п’яти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян. 
Статтею 299 передбачено відпові-
дальність за жорстоке поводжен-
ня з тваринами. Порушники кара-
ються штрафом до п'ятдесяти не-
оподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або арештом на 
строк до шести місяців.

Часто, боячись зіпсувати стосун-
ки із сусідами, люди не хочуть скар-
житися, але якщо не один сусід ви-
ступить, а колективно, буде пози-
тивний результат. Гуртуйтеся, це ва-
ша вулиця, ніхто крім вас не наведе 
на ній лад. І не тільки з тваринами, а 
й зі сміттєзвалищами, бур’янами.

ПРОБЛЕМА 
БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ 
ТВАРИН: 
причини та шляхи 
подолання

Бориспільські 
патрульні затримали 
п'яного водія автобуса

Вранці 13 лютого близько 7-ї години 
інспектори помітили, що водій автобуса 
ПАЗ на вулиці Запорізькій значно при-
скорився при появі патрульного авто. Що 
й викликало підозру. 

Офіцери поліції зупинили авто для 
перевірки. Як стало відомо, цей водій 
здійснює розвозку працівників одного 
з підприємств та щойно виїхав на марш-
рут. Під час спілкування правоохорон-
ці помітили ознаки сп'яніння у грома-
дянина. Нечітка мова, різкий запах ал-
коголю. Драгер підтвердив підозру  
— 1,07 проміле.

Щодо порушника склали протокол від-
повідно до ст. 130 КУпАП (керування у ста-
ні алкогольного сп'яніння). Автобус пере-
дали іншому працівнику підприємства.



Вісті№6 (865), 17 лютого 2017 р. 7ПРАВОПОРЯДОК
  

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ

Сергій КРУЧИНІН

З найхарактернішими способа-
ми заволодіння чужими грошима у 
Борисполі нам допоміг розібратися 
начальник Бориспільського від-
ділу поліції головного управлін-
ня Національної поліції в Київ-
ській області Андрій Миколайо-
вич Гудіма. «Про способи шахрай-
ства можна розповідати безкінечно 
чи книгу написати», — каже він.

По телефону

Основний спосіб виманити сьо-
годні гроші в бориспільця — за до-
помогою телефона. 

Дзвонити можуть у будь-який час 
доби. Часто у слухавці погано чути 
і починається словами: «Мамо/та-
ту, не хвилюйся, але в мене пробле-
ма». Потім інший голос чітко дово-
дить до відома, що: «Ваш син потра-
пив у поліцію — наніс тілесні ушко-
дження чи спричинив ДТП. Але я 
дуже добрий і готовий допомогти, 
щоб не садити в тюрму — я домо-
вився і заяву заберуть, але хочуть 
5 тисяч». Людина розгублена, часу 
отямитися їй не дають.

Більшість таких дзвінків надходить 
із-за грат. У вязницях є мобілки, а за-
йнятися там абсолютно нічим — от 
вони починають балуватися. На місь-
кий номер можуть дзвонити просто з 
довідника. Конкретні номери та іме-
на дуже цінуються. Їх приносить із со-
бою новий в’язень. Як тільки на зону 
потрапив хтось з Борисполя — тут і 
починається «прозвон». З двадцяти 
набраних таким чином номерів один 
обов’язково клюне.

Днями був випадок. Жінці по-
дзвонили і сказали, що син у лікар-
ні і терміново треба гроші — за-
раз таксист заїде забере. По гаря-
чих слідах ми знайшли таксиста, 
але такі посередники невинні. Їх 
викликають через службу таксі, в 
диспетчера є відповідний запис. 
Водій каже: «Мене попросили за-
брати конверт і відвезти до Києва, 
що я і зробив».

Вдіяти з цим ми нічого не може-
мо. На зону нас ніхто розслідувати 
не пустить і ніхто не визнає, що їхні 
в’язні цим займаються, бо це мінус.

Що робити? Кладіть слухавку і тут 
же набирайте 102. Міліція не бере гро-
шей за викуп, з лікарні ніхто не пош-
ле таксі по гроші. «Навіть не думав, що 
наші люди настільки готові віддавати 
свої гроші. Подібних випадків зараз — 
один-два на день, але бориспільці все 
одно віддають гроші».

Придбання і продаж 
через Інтернет

Продається машина за приєм-
ну ціну. Людина хоче купити, дзво-

нить і чує у слухавці: «У мене вже 
є покупець, я вас наберу». Потім 
дзвінок: «Він хоче забрати машину, 
але просить кілька днів, щоб зібра-
ти гроші. Заставу він не залишив, і 
я сказав, що авто за ці дні може пі-
ти». Покупець уже накрутив себе 
— хочу цю машину, ціна солодка: 
«Зараз я їду у відрядження на два 
дні, якщо залишите невелику за-
ставу, 300 доларів, машина ваша». 
І номер картки. 

Ще є цікавий спосіб, коли по-
терпілий щось продає. Покупець 
дзвонить і каже, що не може осо-
бисто приїхати, дайте номер карт-
ки, товар забере таксист. При зу-
стрічі продавцю приходить хитра 
SMS — копіюється шаблон банків-
ської SMS про зарахування коштів, 
в який вставляється номер картки 
отримувача і з номеру 094 переси-
лається. SMS отримав, товар від-
дав, таксист поїхав.

Що робити? Всі служби доставки 
сьогодні пропонують післяоплату, 
так звану «наложку» — товар при-
їхав, ви його побачили, перевірили 
і тоді заплатили. 

Дзвінки з «банку»
Коли дзвонять з номерів 094, ні-

бито зі служби безпеки банку. Відді-
лення всіх банків залишилися в оку-
пованій території з усіма базами да-

них, так само базу даних може хтось 
продати. Звертаються по імені і по-
відомляють, що виникла проблема 
і картку буде заблоковано. «Якщо 
бажаєте, можна розблокувати». Так 
випитують дані картки — CV-код чи 
пароль. 

Що робити? Відповідати: «Будь 
ласка, блокуйте». Пам’ятайте, пра-
цівники банку ніколи не будуть за-
питувати ваш пароль чи CV-код (три 
останні цифри на звороті картки).

Гадання
В дитинстві не всі читали казку 

про Буратіно і про гроші, які треба 
було закопати на Полі Чудес в очі-
куванні врожаю. Кожен думає, що 
він найрозумніший. Але кількість 
громадян, готових до «зняття пор-
чі» не зменшується. У циган навіть 
є вища каста — жінки слов’янської 
зовнішності, які ніколи не з’явля-
ються на сонці і вибілюють облич-
чя. На вулиці обирається людина з 
проблемами — таких одразу вид-
но. Часто це жінки чи підлітки. Да-
лі професіонал починає розмову: 
«Як пройти до «Укртелекому»? В хо-
ді бесіди він відмічає, що вам по-
роблено. В цей момент підходить 
партнер: «Дякую, що ви мені тоді 
помогли! Це така людина, була на 
Битві екстрасенсів!» Жертва розві-
сила вуха і дізнається, що їй нагово-

рено на купюру чи прикрасу, які не-
обхідно загорнути у рушник і вона 
вичитає молитвами. В певний мо-
мент власнику треба, наприклад, 
обійти навколо будинку. Все. 

Що робити? Думати.

Обманути таксиста
Не кожен повірить, що таксиста 

можна обманути — та жадібність 
засліплює. У Києві є такі випадки, в 
нас поки не було. Замовляють так-
сі їхати з пункту А до Б. Коли таксі 
приїздить, зловмисник йому по те-
лефону каже, що вони все наплу-
тали і йому треба їхати з Б до А. Раз 
наплутали, то тепер виручай. «Біля 
тебе банкомат. Мені терміново тре-
ба переказати півтори тисячі. Дуже 
важливо! Переказуєш, приїздиш до 
мене, я тобі віддаю дві».

Лотереї
Таких у нас ловили в минуло-

му році, їх чомусь називають «сло-
нікі». На вулиці вони влаштовують 
рекламну кампанію фірми, в рам-
ках якої можна щось виграти — хо-
лодильник чи путівку в Трускавець. 
Коли жертва путівку виграла, то ча-
стину необхідно оплатити. 

Як поцупити фуру 
з товаром

Підприємців дурять за допомо-
гою складних, але популярних схем. 
Наприклад, фірмі треба відправити 
свій товар з Києва до Львова. Відпо-
відний працівник шукає перевізни-
ка через сайт. Зловмисник, сидячи 
вдома за комп’ютером, «вклиню-
ється» між замовником і перевізни-
ком — для першого він перевізник, 
для другого — замовник. Справж-
ній невинний водій вантажиться і 
їде, але по дорозі наш посередник 
змінює місце призначення вантажу, 
який звідти миттєво зникає. У дея-
ких випадках зловмисники готують 
вантажівку-двійника з номерами і 
документами справжньої. 

Що робити? Не жаліти грошей 
на експедитора чи проводити осо-
бистий точний інструктаж водія.

Повеселитися 
з дівчатами

У Борисполі повій немає — це 
знають всі. Але наші чоловіки часто, 
особливо, коли вип’ють, починають 
шукати їх через Інтернет. Об’яв бага-
то. Зрештою, його попросять через 
термінал внести передоплату, і цим 
романтика скінчиться. «Мені відомо, 
що обдурених таким шляхом бори-
спільських чоловіків — натовп, але 
жодної заяви ми не отримали».

Що робити? Не шукати любов-
них пригод на стороні.

БОРИСПІЛЬ НАКРИЛА 
ХВИЛЯ ШАХРАЙСТВ
Остап Бендер казав: «Я знаю 400 відносно чесних способів забрати гроші», — і головну 
проблему вбачав у пошуку людини, в якої ці гроші є. Сьогоднішнім його послідовникам 
легше, та й «кодекс честі» в них інший. Поліція б’є на сполох — у Борисполі значно 
почастішали випадки шахрайства, особливо, телефонного.

Кілька випадків з хроніки 
Управління патрульної поліції:

6 лютого, пров. 2-ий Челюскін-
ців: заявник повідомив, що теле-
фонували невідомі, які сказали, 
що його син збив людину, та ви-
магали $2000. 

9 лютого, вул.Мічуріна: неві-
домі шахрайським шляхом заво-
лоділи грошима заявниці у сумі 
$5000. Подзвонили, що син по-
трапив у аварію і терміново по-
трібні гроші на операцію. На так-
сі приїхала незнайома жінка і за-
брала вказану суму.

11 лютого, вул.Френкеля: у за-
явниці невідомі по телефону ви-
магали $3000 на лікування сина, 
який потрапив у ДТП.

SIM-картка, картка банку
SIM-картки використовують-

ся один раз і викидаються. Картку 
можна швидко оформити, часто 
це робиться на паспорт асоціаль-
ного громадянина за пляшку чи 
невелику суму. Багато громадян 
теж так підробляє — готову карт-
ку можна купити через Інтернет з 
доставкою. Коли певна картка по-
мічена у шахрайстві, банк реагує, 
але це ціла процедура, яка вима-
гає певних дій, а відповідно, ча-
су. А за ці пару днів можна багато 
встигнути.

Відповідно до Закону України від 
5 квітня 2001 року № 2346-ІІІ «Про 
платіжні системи та переказ ко-
штів в Україні», банк несе відпові-
дальність за своєчасне виконан-
ня платіжних доручень клієнтів на 
перерахування податків, зборів 
(обов’язкових платежів) до бюдже-
тів або державних цільових фондів.

Наявність податкової інформації 
щодо несвоєчасного виконання пла-
тіжних доручень банківською уста-

новою може слугувати підставою для 
проведення відповідних заходів по-
даткового контролю органами ДФС.

Разом з тим, в ситуації коли при 
достатній наявності грошових ко-
штів на банківському рахунку, від-
критому у фінансовій установі, в 
якій введено тимчасову адміні-
страцію і рух по поточних рахунках 
призупинено на невизначений тер-
мін, підприємство не може ними 
скористатися для сплати податків і 

зборів, платнику податків необхід-
но надати контролюючому органу 
підтверджуючі документи, що вка-
зані обставини щодо неперераху-
вання податків і зборів до бюджету 
виникли з вини банку. Такими доку-
ментами, зокрема, але не виключ-
но, можуть бути листи-звернення 
до адміністрації банку з проханням 
перерахувати податки, платіжні до-
ручення, оформлені в паперовому 
вигляді  тощо.

Водночас, слід зазначити, що по-
датковий борг платника податків, 
який виник з вини банку, залиша-
ється за таким платником і підлягає 
перерахуванню ним до бюджету.

Тобто, незважаючи на причину 
несплати податкових зобов’язань, 
зокрема, у разі порушення бан-
ком строків виконання або неви-
конання доручень клієнтів на пе-
реказ коштів, платник податків не 
звільняється від обов’язку сплати-

ти основну суму податкового зо-
бов’язання або податкового бор-
гу, а податковий орган, відповід-
но, від стягнення такого податко-
вого боргу та/або від зарахування 
платежів, здійснених через уста-
нови інших банків, у передбаченій 
пунктом 87.9 статті 87 Податково-
го Кодексу черговості погашення 
податкових зобов’язань та подат-
кового боргу.

Броварська ОДПІ

Платник податку не звільняється від обов’язку сплати податку чи суми 
податкового боргу у разі порушення банком строків переказу коштів
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Сергій КРУЧИНІН, фото автора

У Борисполі сьогодні існує більше 
десяти талановитих рок-гуртів, які, 
почувши раз, неможливо сплутати 
між собою. Серед них є свої корифеї 
і є зовсім молоді, є «тяжчі» і «легші». 
Ми хочемо вас з ними познайомити. 

Сьогодні ми спілкувалися з трьо-
ма музикантами гурту Колеса Ноги 
і Підкови.

Всі хлопці — бориспільці, закін-
чили місцеві школи. Колектив уже 
має свій записаний альбом і своїх 
палких шанувальників. Виконують 
пісні українською на слова місце-
вих авторів. Послухати їх можна за 
посиланням на сторінці гурту.

Андрій Піць, інженер телекому-
нікацій, гітарист-самоучка:

— Наш гурт був створений влітку 
2014 року. Це була спроба, чи вийде 
хоч щось взагалі. З Павлом ми були 
знайомі вже давно, на барабани я за-
просив Євгена Скорика. Олександр 
Іванов з гурту CRITIQUAL QUINTA 
люб’язно запропонував провести 
пробну репетицію у них на базі, на 
котрій, до речі, граємо і досі разом з 
ними. Вийшло непогано, і ми виріши-
ли рухатись далі. Взимку до нас при-
єднався гітарист Анатолій Слободя-
ник, і справи пішли ще краще. 

З назвою складалося досить туго, 
але все ж дійшли спільної думки. На-
ші гітарист і барабанщик — власники 
сталевих коней, я захоплююся туриз-
мом, а Павло має прізвисько Конь. На 
початку 2016 року гурт покинув Єв-
ген, а його місце зайняв Максим Во-
лошин, чому ми безмежно раді. 

Гурт Колеса Ноги і Підкови вико-
нує пісні українською мовою, то-
му що я вважаю недоречним, ко-
ли українські гурти виконують пісні 
російською. Переважну більшість 
текстів пишу я, ще є пісні на вірші 
Вести Райдужної, Тараса Недашків-
ського, Павла Вишняка, Антоніни 
Мартич і, на жаль, уже покійного 
Олександра Колоса.

Музика і тексти пісень народжу-
ються у голові мимоволі, на це не-

можливо вплинути, принаймні ме-
ні. Мабуть на це впливає просто са-
ме життя. Ми записали один аль-
бом, що має назву «Ох...і історії», в 
ньому одинадцять пісень. 

На концертах публіка нас при-
ймає тепло, що нас дуже радує і на-
дихає. Завдяки старанням нашого 

менеджера Максима Миронен-
ка, наші треки крутять на деяких 
інтернет-радіо. 

Рок — це спосіб життя, я десять 
років йшов до мрії зібрати такий 
колектив. Мені подобається гра-
ти і співати, особливо, якщо людям 
це приємно слухати і вони знову 

приходять на наші концерти. А що-
до поєднання музики з роботою, 
то поєднувати важко. Тим більше, 
у нас всі одружені, а Максим ще й 
має прекрасну донечку, тому робо-
та важлива для кожного. Але ми не 
забуваємо про улюблену справу і 
знаходимо можливості.

Павло Вишняк, інженер:
— Музичної освіти в мене немає, 

у третьому класі музичної школи 
мене вигнали. Я перестав туди хо-
дити, коли побачив, що мені там 
не хотіли давати «Металіку», Озі 
Осборна чи «Рамштайн». Ну, ви ро-
зумієте. Але бажання грати не зни-
кло, тому ми з друзями у дворі зі-
брали першу команду, щось пробу-
вали, шукали. Коли Андрій запро-
понував приєднатися до нього, гріх 
було не погодитися.

Зараз я живу в Переяслав-Хмель-
ницькому районі, раз чи два на 
тиждень приїжджаю електричкою 
на репетиції. Музика у житті не за-
важає. Музика — це і хобі, і для ду-
ші, і ще щось більше. Одним словом 
— те, що треба!

Анатолій Слободяник, 
інженер-енергетик:
— Зараз я займаюся в джазо-

вого викладача, тому що хочу гра-
ти краще. Якщо тут (йдеться про 
рок-музику — ред.) грається від ду-
ші, то там треба підключати мізки, 
як правильно який акорд взяти. А в 
рок-музиці головне — це навчити-
ся плавати. Як навчився — йде лег-
ко, душа включається, голова вже 
участі не бере.

Часу нема взагалі. Адже є сім’я і 
відповідальність перед близькими 
людьми, а це таке ж важливе, як і 
музика. Намагаюся знайти хвилин-
ку. Зараз такий період, що взагалі 
займаюся лише годину на день, на 
роботі — вдома часу немає. Хоча б 
годину пограти маю обов’язково. 
Якщо є вільний час, можна посиді-
ти дві-чотири години. Це ж не нав-
чання, це йде від душі. Ти щось від-
чуваєш і намагаєшся виразити це 
нотами, звуками. В джазі хочу на-
вчитися грати з головою, вміти обі-
грати якийсь уривок правильно, 
створити кількома акордами осо-
бливу атмосферу, щось підкресли-
ти двома-трьома нотами — як ху-
дожник створює узор маленькими 
мазками. 

Репетиції — найскладніший 
процес. Те, що приніс текст, тре-
ба знайти у музиці. Я шукаю це 
за трьома принципами — краси-
віше, складніше, цікавіше. Буває, 
кілька репетицій просидимо і ні-
чого не знайдемо. В усіх наших 
текстах є сенс.

У твоїй музиці має бути душа. Як-
що її немає, то навіщо взагалі грати? 
Для кого ти граєш? Я граю для себе, 
мені це в кайф. Якщо хтось грає для 
грошей — ну добре, молодець. Гро-
ші — це третє-п’яте. Слава Богу, ми 
всі ходимо на роботу і заробляємо. 
А музика навпаки — вимагає і гро-
шей, і часу, і роботи, і душі. Але яке 
це задоволення!

«КОЛЕСА НОГИ І ПІДКОВИ» 
ЗАДАЮТЬ РИТМ
Свого часу рок-музику 
загнали у резервацію. 
Здебільшого, там вона 
перебуває і сьогодні. 
Спитайте, де займаються 
діти, які мріють грати рок? 
Рідко в когось вдома, адже 
немає місця, та ще й сусіди. 
Грають у сирих підвалах. 
Будинки культури і просторі 
приміщення — не для них. 
Вони — контркультура, 
«направлені проти 
культури». Але чому, якщо 
вони не бунтують і нічого не 
просять? Просто музика їм 
подобається інша.

Рік створення — 
2014, Бориспіль

Записаний альбом — 
«Ох...і історії», 2016
Андрій Піць — гітара, вокал
Паша Вишняк — бас-гітара, 
другий вокал
Анатолій Слободяник — 
гітара
Максим Волошин — ударні
Максим Мироненко — 
менеджер
Почути і подивитися — 
vk.com/kolesanogyipidkovy

 ДОВІДКА

Андрій Піць.Андрій Піць.

Група «Колеса ноги і підкови» на фестивалі «Старий Новий Рок».Група «Колеса ноги і підкови» на фестивалі «Старий Новий Рок».

Анатолій Слободяник .Анатолій Слободяник .

Павло Вишняк.Павло Вишняк.

Максим Волошин.Максим Волошин.
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ІНТЕРВ'ЮІНТЕРВ'Ю

ТОП-ПРОФЕСІЇТОП-ПРОФЕСІЇ

Олександр МАТВІЄНКО

— Наталіє Володимирівно, як 
Ви ставитеся до ідеї прийняття 
тепломережі в комунальну влас-
ність міста?

— Неоднозначно. Це питання 
піднімалося ще тоді, коли міським 
головою був спочатку Григорій Ро-
манович Сокур, а потім Іван Петро-
вич Якименко. Міська рада неодно-
разово зверталася до обласної ра-
ди, проте область, мабуть, не дуже 
хоче відпускати наше підприєм-
ство. Адже це тільки останні три ро-
ки у нас спад, а до того ми працюва-
ли хай і з невеликими, але прибут-
ками, зі своєчасною виплатою заро-
бітної плати. Влітку минулого року в 
нас почалися затримки з виплатою 
зарплат.

— Чому стався спад?
— Через несвоєчасне затвер-

дження нових тарифів. Як наслідок, 
ми маємо 22 млн грн боргу за спожи-
тий газ. Свого часу на підприємстві 
почалася реорганізація, кінцевим 
результатом якої мало стати вхо-
дження переяславської тепломере-
жі в КП КОР «Київська комунальна 
регіональна компанія». Поки прохо-
див цей процес, НКРЕ (Національна 
комісія, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг) тарифи нам не 
підвищувала. Реорганізація затягла-
ся, і через незалежні від нас причи-
ни до кінця доведена не була. Є в 
нас проблеми і з податковою інспек-
цією. Тож тоді, коли іншим тепловим 
підприємствам області тарифи по-
ступово піднімали, ми тривалий час 
працювали на старих тарифах, що 
призвело до значних збитків. Нині 
ми намагаємося встановити нові та-
рифи через НКРЕ, проте в законо-
давстві є норма, що коригувати та-
рифи може й міська рада. Звичайно, 
будемо до неї звертатися.

— Чи підвищуватимуться та-
рифи на теплопостачання для 
населення?

— Усе залежить від цін на енер-
гоносії. На сьогодні ціна на газ по-
ки що стабільна, електроенергія 
підвищується потроху. Поки що ми 
вкладаємося в тарифи. Проте з пер-
шого січня піднялася мінімальна 
зарплата, яку ми плануємо компен-
сувати за рахунок рентабельності. 
Тому підвищення тарифів для насе-
лення поки що не планується. Якщо 
воно й буде, то незначне. А от друга 
й третя група споживачів (бюджет-
ні та інші) для нас дуже збиткові. Ми 
плануємо для цих груп тарифи під-
вищувати. Будемо також звертатися 
до міської ради з приводу відшко-
дування різниці в тарифах.

— А що Ви скажете про аль-
тернативне паливо та новітні 
технології?

— Наші котли давно вичерпали 
свій ресурс, що ускладнює викори-
стання альтернативного палива для 
економії газу. Ми змогли зекономи-
ти тільки 17% газу. До того ж, якщо 
газ ми використовували, не оплачу-
ючи його чи оплачуючи не в повно-
му обсязі, то альтернативне паливо 
ми отримуємо тільки по передопла-
ті. Нині обласна рада виділяє нам 10  
млн грн для реконструкції котелень 
на вул. Мазепи та Пугачова, конкрет-
но — для установки нових твердо-
паливних котлів, які працюватимуть 
на дровах або на брикетах. Щодо но-
вітніх технологій, то постачальники, 
зокрема, пропонують нам придба-
ти пластикові труби, які мають ду-
же незначні тепловтрати. При їхній 
прокладці не потрібні канали, тепло-
ві компенсатори та відводи. Проте їх-
ня вартість значно вища за вартість 
сталевих труб. Ми протягом останніх 
10 років застосовуємо попередньо 
ізольовані труби, які мають беззапе-
речні переваги перед звичайними. 

Як не було тяжко, підготовку до опа-
лювального сезону ми провели якіс-
но, хоч і працювали по два дні на тиж-
день. Заміну теплотрас, наприклад, 
ми здійснили протягом місяця відра-
зу після закінчення попереднього 
опалювального сезону. 

— Ви говорите про старе об-
ладнання…

— Більшість обладнання — ще 
радянських часів, воно вичерпало 
свій ресурс. Якщо, наприклад, в ін-
ститутській котельні на вул. Яросла-
ва Потапенка замінені котли, най-
старіший з яких 2004-го року випус-
ку, а найновіший — 2008-го, то на 
виході ми маємо її економічну ро-
боту. На одну гігакалорію тепла тут 
витрачається 126 куб.м газу, тоді як 
у старих котлах — 176-178. Більш-
менш сучасні котли на котельні на 
вул. Героїв Дніпра, яка введена в 
дію 2000 року, проте там потребує 
ремонту металева будівля-вагон-
чик котельні. На мою думку, тоді 
проектувальники зробили помил-
ку. Треба було змонтувати облад-
нання в котельні ПМК-166, прове-
сти до неї газ і протягнути до будин-
ків 200 м теплотраси. 

— Які ще проблеми турбують 
переяславську тепломережу?

— Подача тепла передбачає на-
явність трьох ланок: котельня, те-

плотраса, споживач. От зі спожи-
вачами, зокрема, населенням, ми 
традиційно маємо проблеми. Од-
ні додають секції чи встановлюють 
додаткові опалювальні пристрої, 
другі демонтують їх. І те й інше при-
зводить до розбалансування сис-
тем опалення і негативно впливає 
на постачання тепла в інші кварти-
ри, зв’язані опалювальними стоя-
ками. Деякі споживачі незаконно 
об’єднують лоджії та кімнати, опа-
люючи таким чином більшу пло-
щу, ніж ту, за яку вони платять. Ін-
ші не хочуть чути про те, що роз-
рахунки опалювальних пристроїв 
проводяться за досягнення норма-
тивної температури 180 С, а не 24, 
як комусь хочеться. Дехто не розу-
міє, що квартири та будинки тре-
ба утеплювати, інакше опалення 
виявиться неефективним. Вважаю 
правильною політику держави, яка 
заохочує створення ОСББ і вчить 
залучати європейські гранти для 
енергозбереження.

— А чи не вигідніше встанов-
лювати дахові та прибудовані 
міні-котельні на будинки?

— Звичайно, такі котельні ма-
ють низку переваг: відсутність те-
плотрас, менші тепловтрати… Про-
те хочу сказати, що на нашому під-
приємстві втрати тепла при тран-

спортуванні складають 10-11% при 
нормативних 13%. До слова, на на-
шому балансі знаходиться 27 км у 
двотрубному вимірі. Це разом із га-
рячим водопостачанням. Я катего-
рично проти індивідуального опа-
лення. По-перше, котел у кожній 
квартирі — це додаткова небез-
пека для всіх мешканців будинку. 
По-друге, при відключенні від за-
гальної системи опалення відбува-
ється її розбалансування. По-тре-
тє, деякі власники мають по кіль-
ка квартир з індивідуальним опа-
ленням. У квартирі, в якій ніхто не 
живе, вони опалення відключають. 
Тоді сусіди скаржаться, наприклад, 
на холодну підлогу (якщо неопа-
лювана квартира по стояку вни-
зу). По-четверте, продукти згоран-
ня викидаються в трубу, яка стир-
чить у стіні, і при певному напрямку 
вітру потрапляють до сусідніх квар-
тир. По-п’яте, індивідуальне опа-
лення дає можливість економити 
кошти багатим за рахунок бідних. 
Адже людина, яка має кошти на об-
лаштування індивідуального опа-
лення, отримує значну економію. 
Але ж у тепломережі витрати зали-
шилися ті ж самі. І котли гріють во-
ду так само, й витрати електрое-
нергії ті ж, і кількість працівників не 
зменшується. А зменшуються над-
ходження, бо власники індивіду-
ального опалення вже не платять 
(хоча й повинні платити за опален-
ня місць загального користування). 
Тому тепломережа змушена розпо-
діляти свої витрати на меншу кіль-
кість абонентів. Виходить, що бідні 
платять дорожче. А загальновідо-
мо, що собівартість нашої (та й не 
тільки нашої) продукції тим менша, 
чим більша кількість споживачів. 
Наприклад, ми б могли подавати га-
рячу воду котельнями на вул. По-
тапенка та Новокиївському шосе, 
проте це дуже невигідно через ма-
лу кількість споживачів. Добре, що 
встановлення індивідуального опа-
лення нині заборонене. 

— Чи реально встановлюва-
ти теплові лічильники в кожній 
квартирі?

— Це реально в нових будинках 
із горизонтальною розводкою, ко-
ли стояки виведені в коридор. На 
жаль, у місті всі будинки старого 
планування з вертикальною роз-
водкою, коли треба ставити лічиль-
ник на кожний опалювальний при-
стрій. У нас таке поки що не прак-
тикується.

ПРО ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ 
ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Діяльність тепломережі у Переяславі нині знаходиться 
під особливою увагою містян. І через холодну пору року, 
і через високі тарифи на послуги, і через удосконалення 
технологій, які, не виключено, з часом витіснять з 
ринку традиційні теплові підприємства. Про справи 
теплопостачальні і буде наша розмова з головним 
інженером КП КОР «ПереяславХмельницьктепломережа» 
Наталією ПОЛІЩУК.

Зоряна МУСІЄНКО

Соціологи дослідили зникаючі і най-
більш затребувані професії сьогодення і 
близького майбутнього в Україні.

Понад рік тому в Інтернеті з’явився список 
застарілих професій, які, як очікується, у світі 
та Україні зникнуть вже до 2030 року. До цьо-
го списку увійшло 57 професій, серед яких ту-
рагенти, листоноші, бібліотекарі, оператори 
call-центру та державних послуг, білетери, рі-
елтори, секретарі, банківські операціоністи, 
страхові агенти, пекарі, системні адміністрато-
ри, водії таксі, екскурсоводи, вахтери, кур’єри, 
оператори і багато інших професій. Головна 
причина через яку всі вони зникають — це 
розвиток технологій. Наприклад, у Китаї вже 

створили роботів-журналістів, які можуть пи-
сати новини лише за 1 секунду. Uber вже тес-
тує безпілотне таксі в Пітсбурзі. А от Dominos 
вже найближчим часом планує запускати до-
ставку піци дронами. Звичайно, журналістам, 
таксистам та кур’єрам в Україні поки боятися 
нічого, бо це надто високі техногії для масово 
впровадження в нас. Та от, наприклад, ріелто-
рам, коли вже є безліч варіантів знайти-найня-
ти квартиру без посередників (від оголошень 
OLX до спеціальних сервісів на зразок lun.ua, 
dwell.kiev.ua або mushroom.com.ua) варто бу-
ло б продумати варіанти подальшого заро-
бляння своєї копійки. Так само є над чим за-
мислитись і операторам служби таксі, адже 
є мобільні додатки цих служб, на яких видно, 
яка саме машина їде, де вона перебуває і о ко-
трій буде. 

Так само, погодьтеся, відпадає потреба у та-
кій професії, як банківський службовець, адже 
нинішній обсяг розвитку інтернет-банкінгу го-
ворить сам за себе. Можна лише уявити, скіль-
ки десятків тисяч операціоністів вже сьогодні 
позбавлені роботи через таку автоматизацію 
і що буде з ринком банківських послуг най-
ближчим часом. І якщо, до прикладу, листоно-
ші зможуть перекваліфікуватись і замість ли-
стів та газет розноситимуть документи та по-
силки-бандеролі, то що буде з виробничими 
професіями? 

Тим часом, автоматизація, схоже, не торк-
неться тих сфер, де вона справді необхідна, 
наприклад, прибирання територій або рух 
громадського транспорту. Крім того, так зва-
ну тотальну автоматизацію на ринку праці 
стримують ще й законодавчі акти, які потре-

бують оригіналів печаток і підписів, а це все 
ускладнює перехід нинішніх офісів на безпа-
перовий режим. 

А поки батьки майбутніх випускників сушать 
голови, куди перспективно буде відправити 
своє чадо на навчання, аби з отриманим ди-
пломом справді була можливість знайти гідну 
роботу, на освітянських порталах з’явилась ін-
формація про 10 професій, які будуть найближ-
чим часом особливо затребуваними. 

Як зауважують незалежні експерти, цей 
список серйозно адаптований до нинішніх 
кризових реалій. Весь список ТОП-10 має 
такий вигляд: 1. Програмісти (С + +, Java). 2. 
Технологи харчових виробництв. 3. Інжене-
ри-будівельники 4. Архітектори. 5. Дизайне-
ри офісів і інтер'єрів. 6. Бухгалтери, аудито-
ри, менеджери з персоналу, рекрутери. 7. Ін-
женери-енергетики. 8. Маркетологи, юрис-
ти, журналісти. 9.Технологи виробів легкої 
промисловості.10. Фінансисти (спеціалізація 
«банківська справа»).

Куди піти навчатись у 2017-у?
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КУЛЬТУРА І СПОРТКУЛЬТУРА І СПОРТ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Крім килимарства, Ірина Анатолі-
ївна навчає дітей гри на бандурі та 
співає у Народній академічній хо-
ровій капелі ім.П.Чубинського. Ра-
зом з Людмилою Романенко та На-
талкою Зущенко вони створили 
тріо «Заграва». На відкритті вистав-
ки тріо виконало кілька пісень, у то-
му числі на слова Миколи Боровка, 
музику до яких пише сама Ірина.

Ірина Чернюк про свій творчий 
шлях і своїх вчителів:

— Коли я навчалася у 5 класі, до 
нас у школу завітала майстриня з 
презентацією свого гуртка «Кили-
марство». Вона показала свої роботи, 
вертикальні кросна і як працювати 

на них, але найцікавішою мені здала-
ся виделка, якою треба міцно приби-
вати нитки одну до одної. Тоді я зро-
зуміла — це те, чим я хочу займатися, 
створювати чудові килимки, гобеле-
ни, втілюючи в життя свої ідеї.

Килимарство — це як гра на му-
зичному інструменті, як перебирати 
струни на бандурі. Струни — нитки, 
а звуки і ритм — колір. Працюючи за 
верстатом, я чую музику гобелена. Є 
килимки, що створені на музику і на-
впаки. Наприклад, історія гобелену 
«Кава». Кілька років тому я була на 
конкурсі в австрійському Граці з ка-
пелою ім.П.Чубинського. Ми з друзя-
ми пішли на каву, і я звернула увагу 
на пакетик цукру, де було зображе-
но дівчину з філіжанкою — я зрозу-
міла, що це ескіз мого майбутнього 
гобелену. Згодом я познайомилася 
з Миколою Боровком і, прочитавши 
рондель «Задоволення», згадала від-
чуття від творення гобелену і зрозу-
міла, що напишу ще й музичний твір. 
У процесі написання музики мене 
супроводжував аромат смачної сві-
жозвареної кави.

Нам допомагає благодійна орга-
нізація «Допомога Південної Ско-
не Україні», що її очолює Алла Кор-
нілова–Валлін, бориспілька, яка 
проживає у Швеції. Вони придбали 
для Великоолександрівської шко-
ли мистецтв і ремесел чотири гори-
зонтальні ткацькі станки, вертикаль-
ні кросна та кольорові нитки. Кили-
марство і музика — це моє життя.

Олена Іванівна Кравчун, твор-
чий клуб «Спілка митців Борисполя»:

— Виставка — дуже високого 
рівня! У творчості Ірини є тради-
ційні народні сюжети і візерунки, 
глибока символіка. У всьому цьо-
му вона перевершила свого вчите-
ля Олександру Пренко. На відкрит-
ті було гарне зібрання.

Ірину Анатоліївну, яка бере 
участь у «Козацькій Варті» з першо-
го фестивалю, ми запросили до на-
шої Спілки, і це буде честь, якщо до 
нас приєднається такий майстер.

Хочу подякувати Володимиру Че-
кулаю за те, що «Пепса» влаштува-
ла це свято творчості. Сьогодні у 
нашому місті виставкову функцію 
виконують музей та бібліотека, але 
просторої світлої галереї Бориспо-
лю дуже бракує.

Володимир Чекулай, художня 
майстерня «Пепса»: 

— Від виставки у мене одні емо-
ції, хіба їх словами опишеш! При-
ходьте, дивіться. Творче єднання 
допомагає почути один одного у 
нашому непростому житті.

Великий кайф подарував мені ви-
ступ тріо «Заграва» — дівчата де-
монструють найвищий професіо-
налізм! Треба відзначити й те, що 
Ірину оточують толкові люди, гли-
бинні, які перебувають у творчому 
середовищі.

Приємно бачити молодого май-
стра, її творчі шукання і знахідки.

Виставка триває у художній 
майстерні «Пепса»: Бориспіль, 
вул.Київський Шлях,108/1, тел.: 
(098)848-69-84

«ГОБЕЛЕН — ЯК ЖИТТЯ»
У неділю у художній 
майстерні «Пепса» 
відкрилась виставка 
«Гобелен — як життя» 
народного майстра з 
килимарства, викладача 
Великоолександрівської 
школи мистецтв і ремесел 
Ірини Анатоліївни Чернюк. 
Це перша персональна 
виставка майстрині.

10-11 лютого в м. Біла Церква 
пройшов Чемпіонат Київської об-
ласті з плавання серед юнаків 2005 
р.н. і молодші та дівчат 2006 р.н. і 
молодші. У змаганнях взяло участь 
близько 200 плавців. Бориспіль-
ська ДЮСШ виставила 25 спортсме-
нів. Вперше на змаганнях такого рів-
ня виступали наші плавці 2007-2009 
р.н. Маленькі спортсмени не зляка-
лися суперників, отримавши мож-
ливість позмагатися з сильними то-
варишами — це хороша мотивація 
для зміцнення бойового духу.

Два дні жорсткої боротьби у ба-
сейні Білої Церкви. Нагороди наші 
не такі вже й щедрі, але старша ві-
кова группа, звичайно, із призами.

Вітаємо переможців: Вишніков 
Дмитро — 50 н/с — 2 місце, 100 н/с 
— 3 місце, Русін Дмитро — 50 в/с 
— 3 місце. Бабенко Степан — за-

йняв два других місця та одне тре-
тє. Галайчук Іван на двох дистанціях 
був першим та другим.

Плавців готували тренери Ро-
мась Ольга Василівна, Кутало Люд-
мила Миколаївна та Самсонова 
Ірина Василівна.
Годинний марафон 
у Бориспільській ДЮСШ

У суботу, 11 лютого, старші 
«Бобренята» у басейні Бориспіль-
ської ДЮСШ взяли участь у годин-
ному марафоні під назвою «Загаль-
нонаціональна Олімпійська година»! 
Юні спортсмени змагалися, хто про-
пливе більшу дистанцію за годину. В 
порівнянні з попередніми заплива-
ми усі учасники поліпшили свої ре-
зультати. Тренери — Фесенко Сергій 
Леонідович, Ромась Ольга Василівна, 
Кутало Людмила Миколаївна та Сам-
сонова Ірина Василівна.

Старші «Бобренята» показали та-
кі результати: Петро Галайчук — 
4720 м, Кошкодаров Ярослав — 
4512 м, Воробйов Максим — 4510 
м, Огорельцев Леонід — 4350 м, 
Конік Сева — 4190 м, Власенко Во-
лодимир — 4165 м, Ткалич Дми-
тро — 4138 м, Софія Бут — 4080 м, 
Іван Галайчук — 4075 м, Тарас За-
болотній — 4025 м, Павло Галайчук 
— 3920 м, Павло Шаран — 3865 м, 
Артем Підберезко — 3825 м, Гри-
пич Марія — 3735 м, Галайчук Ан-
дрій — 3580 м, Лук'яненко Іванна 
— 3500 м.

Після хвороби троє спортсменів 
пливли 30 хвилин: Недождій Олек-
сій — 2062 м, Сєрова Анна — 1985 м, 
Ільницька Христина — 1862 м.

Після молодших плавців участь у 
годинному марафоні взяли 25 стар-
ших спортсменів «Мастерс».

Плавці змагалися у Білій Церкві

Чемпіонат Бориспільської ДЮСШ 
відбувся в залі боксу та боротьби 
міського Будинку культури. В цьо-
му заході взяли участь 68 вихован-
ців ДЮСШ віком 8-15 років. Біль-
шість юних борців вперше боро-
лись на великому килимі. Також 
взяли участь і досвідчені борці сек-
ції вільної боротьби. Цих дітей тре-
нують Михайло Дяченко, Євгеній 
Перехрест та Євгеній Биков.

Юні атлети  продемонстрували 
свою майстерність та завзятість, 
і тому кожен одержав сертифікат 
учасника чемпіонату, грамоти, ме-
далі та чашки з зображеннями ви-
датних борців від Федерації вільної 
боротьби України.

Чемпіонами у своїх вагових кате-
горіях стали: Григоренко Тарас (22 

кг), Борисенко Максим (24 кг), Пере-
хрест Артем (26 кг), Майборода Ар-
тем (26 кг), Дикий Михайло (29 кг), 
Колос Денис (32 кг), Коробов Гліб 
(35 кг), Кучеров Данііл (42 кг), Клим-
чук Владислав (50 кг), Пасіченко Сер-
гій (58 кг). Це молодші юнаки, а серед 
старших чемпіонами стали: Тимко 
Влад, Лігус Володимир, Яргутов Нікі-
та, Урунов Ілля, Мельник Артур.

Також троє дівчат боролись за 
призи чемпіонату. Чемпіонкою се-
ред них виявилась Челінкіна Ольга.

На змаганнях були присутні Олег 
Зеленюк — вихованець ДЮСШ, 
призер чемпіонату України та учас-
ник чемпіонату світу серед кадетів, 
і ветеран вільної боротьби Бори-
спільщини майстер спорту Сергій 
Острокінь.

Майстри килима 
виступали 
у Борисполі
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БОКСБОКС

ВІТАЄМОВІТАЄМО

РІЗНЕРІЗНЕ

Бажаємо міцного здоров’я. Хай у хаті у вас будуть злагода й мир, 
а лихо нехай обминає поріг. Хай діти й онуки шанують завжди, а лихо нехай обминає поріг. Хай діти й онуки шанують завжди, 

а ви залишайтесь душею такі ж молоді.а ви залишайтесь душею такі ж молоді.

Шановні ветерани! Районна організація ветеранів Шановні ветерани! Районна організація ветеранів 
України щиро вітає вас із ювілеями.України щиро вітає вас із ювілеями.

90 років — Бугай Оксана Трохимівна, 90 років — Бугай Оксана Трохимівна, с. Старес. Старе

85 років — Петрухіна Євгенія Василівна,85 років — Петрухіна Євгенія Василівна, с. Чубинське с. Чубинське

Катрушенко Марія Степанівна, Катрушенко Марія Степанівна, с. Горас. Гора
Любченко Ганна Захарівна, Любченко Ганна Захарівна, с. Глибокес. Глибоке
Деркач Павло Васильович,Деркач Павло Васильович, с. Рогозів с. Рогозів
Зубко Ганна Андріївна, Зубко Ганна Андріївна, с. Старес. Старе

Дольник Марія Антонівна, Дольник Марія Антонівна, с. Вороньківс. Вороньків
Кисіль Марія Іванівна, Кисіль Марія Іванівна, с. Гнідинс. Гнідин
Харченко Євдокія Олександрівна, Харченко Євдокія Олександрівна, с. Дударківс. Дударків
Голіяд Сидір Арсентійович, Голіяд Сидір Арсентійович, с. Сошниківс. Сошників
Котул Мотрона Юхимівна, Котул Мотрона Юхимівна, с. Сошниківс. Сошників
Гаврилко Євдокія Сергіївна, Гаврилко Євдокія Сергіївна, с. Старес. Старе

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

90 років
Галайда Марія Василівна

85 років
Стрілько Віра Павлівна
Клец Марія Варламівна

85 років
Пономаренко Лідія Федорівна

Копан Лідія Петрівна
Шило Ніна Іванівна

Вітаємо з Днем народження і шлемо Вітаємо з Днем народження і шлемо 
найщиріші побажання. Хай вдосталь буде найщиріші побажання. Хай вдосталь буде 
і в житті, і в домі здоров’я, щастя, злагоди, і в житті, і в домі здоров’я, щастя, злагоди, 

добра, людської шани й радості.добра, людської шани й радості.

Відбувся Чемпіонат 
України з індорхокею

10-12 лютого 2017 року дві наші команди з індорхо-
кею брали участь у чемпіонаті України серед дівчат 
2003-04 р.н. Команда «Колосок-1» зайняла 2 місце, по-
ступившись тільки збірній Полтави з рахунком 4:6. Дру-
га наша команда «Колосок-2» — на п'ятому місці. Всього 
в чемпіонаті взяли участь 8 команд.

Змагання відбулись по коловій системі, спочатку в під-
групах, а потім уже у фінальній четвірці. В додатковий час 
у матчі за 2 місце зі збірною м. Суми вихованки ДЮСШ 
м. Бориспіль вирвали  перемогу — 3:2. Кращим гравцем 
нашої команди стала Багмет Анастасія, на рахунку якої 15 
забитих м'ячів.

Бориспільська ДЮСШ

На ринзі мірялися 
силою

З 10 по 12 лютого 2017 року в залі ДЮСШ проводив-
ся чемпіонат Київської області з боксу серед юнаків 
2003-2004 років народження. У ньому взяли участь 26 
команд (115 учасників)  з усіх районів Київської облас-
ті, в тому числі з м. Бориспіль.

Переможцями у своїх вікових категоріях стали боксери 
Бориспільської ДЮСШ, яких тренує Щибрик Олександр Ва-
сильович: Жердєв Михайло — у ваговій категорії 72 кг, Ла-
вецький Костя — у ваговій категорії 54 кг. Також переміг 
Коваль Іван — у ваговій категорії 44,5 кг, тренер Шкоруп 
Михайло Іванович.

Друге місце зайняли:
Парасіч Кирило — у ваговій категорії до 62 кг (тренер 

Щибрик О.В.), Косинський Назар — у ваговій категорії до 
65 кг ( тренер Щибрик О.В.), Волянський Артем — у ваговій 
категорії 76+ кг (тренер Щибрик О.В.), Дунь Олександр — 
у ваговій категорії 37 кг ( тренер Шкоруп М.І.), Лужанський 
Роман — у ваговій категорії 56 кг ( тренер Гудзь І. П.).

Третє місце посіли:
Косовський Ілля — у ваговій категорії 46 кг ( тренер Щи-

брик О.В.), Загороднюк Антон — у ваговій категорії 62 кг 
(тренер Щибрик О.В.), Мартиненко Богдан — у ваговій ка-
тегорії 76+ кг ( тренер Шкоруп М.І.), Тимко Влад — у ваговій 
категорії 35,5 кг ( тренер Шкоруп М.І.).

Бориспільська ДЮСШ
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Служба знайомств «Я+Ти» пропонує самотнім 
людям відшукати свою другу половинку шляхом розміщення 

оголошень у газету та каталог. Тел.: (073) 405-84-30.

№ 1373. м. Бориспіль. Чоловік, 50/182, в/о, без ш/з, працюючий; 
познайомиться з порядною жінкою для сімейного життя.

№ 1089. Переяслав-Хмельницький район, село. Чоловік, 42/175, 
жінки, дітей немає, познайомиться із віруючою жінкою, без дітей. 

№ 918. Бориспільський р-н, село. Жінка, 35/170, струнка, пра-
целюбна, познайомиться з чоловіком, що веде здоровий спосіб 
життя.

№ 588. м. Бориспіль. Чоловік, 28/179, без дітей, шукаю дівчину 
або жінку для сімейного життя.

№ 1360. Переяслав-Хмельницький район, село. Жінка, 65/165, не 
повна, познайомиться з працелюбним, порядним, добрим чоло-
віком без ш/з.

За питаннями з 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: 

Заробітна плата від 5000 грн. Офіційне працевлаштування
Своєчасна з/п 
Забезпечення засобами 
індивідуального захисту 
Забезпечення спецодягом 

Менеджер з комерційної діяльності
Електрослюсар (електромонтер)

Водій ковшового навантажувача 
Фасувальники готової продукції 
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ПОНЕДІЛОК, 20 ЛЮТОГО

ВІВТОРОК, 21 ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 20 - 26 ЛЮТОГО

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

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 15.35 22.50 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 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф "Альманах. Свобода. 

Гідність. Братерство"
10.25 Розмова з автором фільму "Герої 

не вмирають" Володимиром 
Чистиліним

10.40 Д/ф "Герої не вмирають"
11.35 12.00 Д/ф "Generation Maidan"
12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА 

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ ПАМ'ЯТІ 
ГЕРОІВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

13.15 16.40 Перша студія
13.30 Д/ф "Чорний зошит Майдану"
15.45 Д/ф "Євромайдан - Волинська 

Січ"
16.20 На пам"ять
17.00 Д/ф "Чміль"
17.55 04.50 Вікно в Америку
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Документальний фільм
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.35 Обличчя війни
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас-

старт 12,5км. (жінки)
03.05 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас-

старт 15км. (чоловіки)
04.00 Т/с "Анна Піль"

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 17.20 22.50 23.30 

00.15 Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Д/ф "Джиммі Картер"
10.55 Д/ф "Приватний лист світові"
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Уряд на зв'язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральні сезони
15.45 Спогади
16.15 Мистецькі історії
16.30 03.55 Т/с "Анна Піль"
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с "Попелюшка"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.50 22.45 З перших вуст
19.55 Наші гроші
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/с "Джон Фітцжеральд Кеннеді"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.15 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 11.00 12.25 13.10 "Міняю жінку - 
3"

12.20 Налаштування нових параметрів 
супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом 
пересканування транспондера 
11766 H на супутнику Astra 4A 
(Sirius 4)."

14.50 15.45 "Сімейні мелодрами - 6"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 Х/ф "Я з тобою" (12+)
22.20 Д/ф "Переломний момент"
00.30 Х/ф "Серце пірата" (16+)

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 - 3"
10.50 12.25 "Міняю жінку - 3"
12.20 Налаштування нових параметрів 

супутникового мовлення 
телеканалу 1+1.

12.55 "Вечірній Київ "
15.05 "Мультибарбара "
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Останній москаль 2" (12+)
22.00 "На ножах"
23.30 Т/с "Теорія брехні - 3" (16+)
00.45 Х/ф "Водне життя" (16+)
02.45 Х/ф "Пропала грамота"

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 Т/с "Своя правда" 1-3сс.
12.00 Новини
12.25 Т/с "Своя правда" 4 с. Заключна
14.00 "Слідство вели... з Леонідом 

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

зможу!"
00.10 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.50 "Подробиці"
02.35 Док.проект "Подорожі в часі"
03.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
04.20 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.05 "Подробиці"

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"
10.20 Т/с "Заради кохання я все 

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

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

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

зможу!"
00.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.40 "Подробиці"
02.30 Док.проект "Подорожі в часі"
03.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
04.20 Ток-шоу "Стосується кожного"

03.00 Зона ночі
04.05 18.00 Абзац
05.00 06.13 Kids Time
05.02 М/ф "Геркулес"
06.15 Х/ф "На гребені хвилі" 16+
08.50 Х/ф "Ланцюгова реакція"
10.50 Х/ф "П'ятий вимір" 16+
13.00 Х/ф "Зоряний десант"
15.40 Х/ф "Робокоп" 16+
19.00 Ревізор Спешл
21.00 Таємний агент
22.15 Таємний агент. Пост-шоу
23.35 Х/ф "Небеса реальні"
01.35 Варьяти

03.10 Служба розшуку дітей
03.15 02.25 Зона ночі
05.05 18.00 Абзац
06.00 07.55 Kids Time
06.03 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.53 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.00 Т/с "Клініка" 16+
09.40 Київ вдень та вночі
12.50 Т/с "Щасливі разом"
19.00 Серця трьох
22.00 Т/с "Костянтин" 18+
00.30 Х/ф "Готель для собак"

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

(мелодрама) 16+
13.45 Т/с "Пощастить у коханні" (1,2 

серії) (мелодрама) 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Пощастить у коханні" (закл. 

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

(31 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Умови контракту 2" (1,2 

серії) (мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.30 Х/ф "Робін Гуд" (у гол. ролях: 

Рассел Кроу, Кейт Бланшетт) 
(Мегахіт щопонеділка) 16+

02.05 Сьогодні
02.50 Зірковий шлях
03.50 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

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

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

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

(32 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Умови контракту 2" (3,4 

серії) (мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Умови контракту 2" (5 серія) 

(мелодрама) 16+
00.20 Т/с "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+
02.00 Сьогодні
02.50 Х/ф "Робін Гуд" (у гол. ролях: 

Рассел Кроу, Кейт Бланшетт)
05.00 Зірковий шлях
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 Х/ф "Місце аварії: Сім'я в 

небезпеці"
09.45 Д/п "Помста природи"
13.05 "Українські сенсації"
14.00 "Хоробрі серця"
14.55 Т/с "Гвардія" 1-4
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.30 Т/с "Одинак" 8 (16+)
20.20 Прем'єра! Т/с "Одинак" 9 (16+)
21.15 Х/ф "Загнаний" (16+)
23.00 Х/ф "Транзит" (18+)
00.40 Т/с "Гвардія" 1-4
03.45 Х/ф "Чотири листи фанери"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 "Хоробрі серця"
10.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
16.50 Х/ф "Ураган 500 миль на годину" 

(16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.30 Т/с "Одинак" 9 (16+)
20.20 Прем'єра! Т/с "Одинак" 10 (16+)
21.15 Х/ф "Відплата" (16+)
23.30 Х/ф "Ідеальні канікули" (18+)
01.00 Т/с "Інспектор Алекс" (3 сезон) 1
01.50 Х/ф "Відьма"

05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
06.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

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

Костянтином Стогнієм
10.00 Секретний фронт
10.55 "Блакитна безодня". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Блакитна безодня". Художній 

фільм 16+
14.35 "Викрадена-2". Художній фільм 

16+
15.45 Факти. День
16.20 "Викрадена-2". Художній фільм 

16+
16.45 "Повітряний маршал". Художній 

фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 "Русский мир". Документальний 

фільм. 1-ша частина
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Русский мир". Документальний 

фільм. 2-га частина
22.15 Свобода слова
00.25 "Стукач". Художній фільм 16+

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

Костянтином Стогнієм
10.05 Антизомбі
11.05 "Котовський". Серіал 16+
12.00 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.30 "Відкрийте, поліція-3". Художній 

фільм
15.30 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.50 "Котовський". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 Скетчком "На трьох". Прем'єра 

16+
23.20 ОСКАР-1987: "Кращий стрілець". 

Художній фільм
01.25 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
02.50 Стоп-10
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Іпостасі спорту"
10.45 Завтра-сьогодні
11.55 Євромакс
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Геннадій Бурбуліс, 1 ч.
20.05 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.20 "Погода"
21.35 "Формула Пруста. Михайло 

Сидоржевський"
22.20 Сумнозвісні місця
22.40 Неприручена Північна Америка
23.05 Д/ф "Нові технології війни" 16+
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+
04.00 "Світські хроніки"
04.30 Сумнозвісні місця
04.45 Неприручена Північна Америка
05.10 Д/ф "Нові технології війни" 16+

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

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

Геннадій Бурбуліс, 2 ч.
20.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.15 "Погода"
21.20 "Відлуння"
22.00 Сумнозвісні місця
22.25 "Погода"
22.30 Неприручена Північна Америка
23.00 Д/ф "Нові технології війни" 16+
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.05 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 Сумнозвісні місця
04.35 "Відлуння"
05.05 Д/ф "Нові технології війни" 16+

07.15 16.00 "Все буде добре!"
09.15 "Все буде смачно!"
10.10 Х/ф "Ми дивно зустрілися"
11.55 Х/ф "Кохання на два полюси"
13.50 "Битва екстрасенсів 16"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.55 22.35 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.30 "Один за всіх"
00.55 "Давай поговоримо про секс 3"
02.50 "Найкраще на ТБ"

07.05 16.00 "Все буде добре!"

09.05 "Все буде смачно!"

10.05 "МастерШеф - 2"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 23.10 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

00.45 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.00 Х/ф "Вінчання зі смертю"
06.15 Т/с "Полювання на Вервольфа"
10.05 Т/с "Кулагін та партнери"
12.20 Т/с "Детективи" (16+)
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.45 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
02.30 "Свідок"
03.00 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.30 "Легенди бандитської Одеси"
04.20 "Правда життя. Професії"

04.55 Х/ф "Суєта суєт"
06.15 Х/ф "Ділові люди"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.45 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" (16+)
00.40 Т/с "Той, що читає думки - 4" 

(16+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
08.50 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
13.15 Х/ф "У пошуках скарбів 

тамплієрів 2"
14.50 Серіал "Ніделяндія"
18.10 Х/ф "Едвард Руки-Ножиці"
20.05 Х/ф "Післязавтра"
22.15 Х/ф "Арктичний вибух" (16+)
00.00 Х/ф "Тіні забутих предків"
01.45 Теорія зради
02.35 Країна У
04.15 Віталька
05.15 М/ф "Лікар Айболіт"
05.25 Корисні підказки

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

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
21.00 Казки У Кіно
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Як уникнути покарання 

за вбивство" (18+)
01.40 Теорія зради
02.30 Країна У
04.10 Віталька
05.10 М/ф "Лікар Айболіт"
05.20 Корисні підказки

06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
11.30 "Орел і Решка"
21.00 Х/ф "Хатіко: Найвірніший друг"
22.45 Х/ф "Остання любов на Землі" 

(16+)
00.20 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
02.00 "Вечірній квартал"
03.15 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
10.25 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
14.20 "Орел і Решка"
15.20 "Орел і Решка. На краю світу"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.40 Т/с "Ти - моє життя"
02.10 "Нічне життя"

05.45 Мультфільми
07.10 "Top Shop"
07.40 Мультфільми
09.00 "Top Shop"
09.30 Мультфільми
10.55 Х/ф "Небезпечний поворот"
14.30 Х/с "Розслідування Мердока"
16.20 Х/ф "Таємниця "Черних дроздів"
18.05 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
19.40 Х/с "Мемуари Шерлока Холмса"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 "Моя правда"
00.15 Х/ф "Таємниця записної книжки"
01.40 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

05.45 Мультфільми
07.10 "Top Shop"
07.40 Мультфільми
09.00 "Top Shop"
09.30 Мультфільми
10.25 "Зірки гумору"
11.25 Х/ф "В четвер і більше ніколи"
13.10 Х/ф "Російське поле"
14.40 Х/с "Розслідування Мердока"
16.30 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
18.00 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.40 Х/с "Мемуари Шерлока Холмса"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 "Зірки гумору"
00.20 Х/ф "Абітурієнтка"
01.45 Х/с "Мемуари Шерлока Холмса"
03.25 Кіноляпи

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Океанічний ветеринар"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Таємниці акул"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Таємниці акул"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Служба порятунку"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

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

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

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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НОВИЙ КАНАЛ

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 17.20 22.50 23.30 

00.15 Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 02.10 Д/ф "Джиммі Картер"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.20 Світло
16.05 Путівник прочанина
16.30 03.55 Т/с "Анна Піль"
17.25 Хочу бути
17.45 М/с "Попелюшка"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Простір толерантності. 

Візьму твій біль собі"
19.50 З перших вуст
19.55 Слідство. Інфо
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
03.30 Уряд на зв'язку з громадянами

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 11.30 13.40 17.20 

22.50 23.30 00.15 Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Д/ф "Клінтон"
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Д/ф "Раїса Недашківська. Те, що 

не вмирає"
15.20 Надвечір'я. Долі
16.15 На пам"ять
16.30 03.55 Т/с "Анна Піль"
17.30 Школа Мері Поппінс
17.45 М/с "Попелюшка"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Гармонія протиріч Тетяни 

Яблонської"
19.50 З перших вуст
19.55 "Схеми" з Наталією Седлецькою
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.35 Обличчя війни
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф "Джиммі Картер"
03.30 Д/ф "Київська старовина. Світ 

мистецтва. О.Екстер"

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 - 3"
11.00 12.25 "Міняю жінку - 3"
12.20 Налаштування нових параметрів 

супутникового мовлення 
телеканалу 1+1

12.50 "Вечірній Київ "
15.05 "Мультибарбара "
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Останній москаль 2" (12+)
22.00 "Одруження наосліп 3"
23.30 Т/с "Теорія брехні - 3" (16+)
00.45 Х/ф "Гепард"
02.15 Х/ф "Тіні забутих предків"

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 - 3"
10.55 12.25 "Міняю жінку - 3"
12.20 Налаштування нових параметрів 

супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 

12.50 "Вечірній Київ "
15.05 "Мультибарбара "
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Останній москаль 2" (12+)
22.00 "Чотири весілля 6"
23.00 "Право на владу 2017"
00.45 Х/ф "За взаємною згодою" (16+)
02.30 Х/ф "Артур Ньюман" (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"
10.20 Т/с "Заради кохання я все 

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

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

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

зможу!"
00.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.40 "Подробиці"
02.30 Док.проект "Подорожі в часі"
03.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
04.15 Ток-шоу "Стосується кожного"

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"
10.20 Т/с "Заради кохання я все 

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

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

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

зможу!"
00.00 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" Заключна серія. (16+)
01.30 "Подробиці"
02.20 Док.проект "Подорожі в часі"
02.45 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" Заключна серія. (16+)
04.00 Ток-шоу "Стосується кожного"

03.00 Зона ночі
05.10 18.00 Абзац
06.05 08.00 Kids Time
06.10 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.05 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.03 Т/с "Клініка" 16+
09.55 Київ вдень та вночі
11.50 Т/с "Останній із Магікян"
19.00 Від пацанки до панянки
21.40 Х/ф "Джон Вік" 16+
23.40 Т/с "Костянтин" 18+
01.30 Варьяти
02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі
05.05 18.00 Абзац
06.00 07.55 Kids Time
06.03 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.00 Т/с "Клініка" 16+
09.45 Київ вдень та вночі
14.20 Т/с "Щасливі разом"
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Токарев" 16+
22.45 Т/с "Костянтин" 18+
00.35 Х/ф "На гребені хвилі" 16+
02.55 Служба розшуку дітей

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

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

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

(33 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Умови контракту 2" (6,7 

серії) (мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Умови контракту 2" (закл. 

серія) (мелодрама) 16+
00.30 Т/с "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+
02.50 Сьогодні
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

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

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

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

(34 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"Шахтар" - "Сельта"
00.00 Сьогодні
00.15 Т/с "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+
02.30 Сьогодні
03.15 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 "Секретні матеріали"
10.55 "Облом.UA."
16.45 Х/ф "Супертанкер" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.30 Т/с "Одинак" 10 (16+)
20.20 Прем'єра! Т/с "Одинак" 11 (16+)
21.15 Х/ф "600 кг золота" (16+)
23.10 Х/ф "Влада переконань" (16+)
01.00 Т/с "Інспектор Алекс" (3 сезон) 2
01.50 Х/ф "Дорога на Січ"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 "Люстратор"
10.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
16.35 Х/ф "600 кг золота" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.30 Т/с "Одинак" 11 (16+)
20.20 Прем'єра! Т/с "Одинак" 12 (16+)
21.15 Х/ф "Код доступу "Софія"" (16+)
23.00 Х/ф "Битва проклятих (16+)
00.45 Т/с "Інспектор Алекс" (3 сезон) 3
01.35 Х/ф "Москаль-чарівник"

05.00 Провокатор
05.45 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Громадянська оборона
11.05 "Котовський". Серіал 16+
12.00 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.30 "Кращий стрілець". Художній 

фільм
15.35 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.50 "Котовський". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечір
21.25 Скетчком "На трьох". Прем'єра 

16+
23.20 ОСКАР-2013: "Операція "Арго". 

Художній фільм 16+
01.40 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
03.00 Стоп-10
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.05 "Котовський". Серіал 16+
12.00 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.30 "Скажені перегони". Художній 

фільм
15.20 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.50 "Котовський". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 Скетчком "На трьох". Прем'єра 

16+
23.25 ОСКАР-2015: "Гра в імітацію". 

Художній фільм 16+
01.35 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
02.55 Стоп-10
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.45 Неприручена Північна Америка
12.00 "Зимою і літом мандруємо 

світом. Словаччина"
13.35 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Геннадій Бурбуліс, 3 ч.
20.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.15 "Погода"
21.30 Глобал-3000
21.55 Сумнозвісні місця
22.25 Неприручена Північна Америка
22.50 Д/ф "Нові технології війни" 16+
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.20 Глобал-3000
04.45 Сумнозвісні місця
05.05 Д/ф "Нові технології війни" 16+

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.45 "Ландшафтні ігри"
10.00 "Погода"
10.45 Неприручена Північна Америка
11.50 "Соціальний статус"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. Стас 

Намин, 1 ч.
20.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.15 "Погода"
21.20 "Відлуння"
22.00 Сумнозвісні місця
22.30 "Погода"
22.35 Неприручена Північна Америка
23.05 Д/ф "Нові технології війни" 16+
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.40 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.20 Сумнозвісні місця
04.40 "Відлуння"
05.10 Д/ф "Нові технології війни" 16+

06.50 16.00 "Все буде добре!"

08.50 "Все буде смачно!"

09.50 "МастерШеф - 2"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 23.50 Т/с "Коли ми вдома"

19.55 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

01.15 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.30 16.00 "Все буде добре!"

08.15 "Все буде смачно!"

09.15 "МастерШеф - 2"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 01.10 Т/с "Коли ми вдома"

19.55 22.45 "Я соромлюсь свого тіла 4"

00.00 "Один за всіх"

02.45 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.00 "Правда життя. Професії"
05.30 Х/ф "Секретний фарватер"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.45 Т/с "Той, що читає думки - 4" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" (16+)
00.40 Т/с "Той, що читає думки - 4" 

(16+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.30 "Легенди бандитської Одеси"

05.15 Х/ф "Секретний фарватер"
07.50 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.45 Т/с "Той, що читає думки - 4" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" (16+)
00.40 Т/с "Той, що читає думки - 4" 

(16+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.25 "Легенди бандитської Одеси"

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

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 ЛавЛавСar
20.00 Казки У Кіно
21.00 Казки У
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Як уникнути покарання 

за вбивство" (18+)
01.40 Теорія зради
02.30 Країна У
04.10 Віталька
05.10 М/ф "Лікар Айболіт"
05.20 Корисні підказки

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

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
20.00 Казки У Кіно
21.00 Казки У
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Як уникнути покарання 

за вбивство" (18+)
01.40 Теорія зради
02.30 Країна У
04.10 Віталька
05.10 М/ф "Лікар Айболіт"
05.20 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
10.25 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.40 Т/с "Ти - моє життя"
02.10 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
10.25 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.40 Т/с "Ти - моє життя"
02.10 "Нічне життя"

05.45 Мультфільми
07.10 "Top Shop"
07.40 Мультфільми
09.00 "Top Shop"
09.30 Мультфільми
09.40 "Зірки гумору"
10.40 Х/ф "Матрос з "Комети"
12.25 Х/ф "Альошчине кохання"
14.00 Х/с "Розслідування Мердока"
15.50 Х/ф "Раз на раз не випадає"
17.10 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.40 Х/с "Мемуари Шерлока Холмса"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 "Зірки гумору"
00.20 Х/ф "Призначення"
02.00 Х/с "Мемуари Шерлока Холмса"
03.30 Кіноляпи
04.20 Саундтреки

05.45 Мультфільми
07.10 "Top Shop"
07.40 Мультфільми
09.00 "Top Shop"
09.30 Мультфільми
10.50 "Зірки гумору"
11.50 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
13.10 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
14.45 Х/с "Розслідування Мердока"
16.35 Х/ф "Небезпечні друзі"
18.20 Х/ф "Раз на раз не випадає"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 "Зірки гумору"
00.20 Х/ф "Сім няньок"
01.40 Х/с "Мемуари Шерлока Холмса"
03.20 Кіноляпи
04.00 Саундтреки

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Таємниці акул"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 "У центрі уваги"
18.10 "Океанічний ветеринар"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Місто добра"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

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

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"
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П’ЯТНИЦЯ, 24 ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 20 - 26 ЛЮТОГО

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 11.30 17.20 22.50 

23.30 00.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/с "Легенди тофу"
09.30 Д/ф "Клінтон"
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Схеми
14.00 Д/ф "Після прем'єри - розстріл"
15.20 Віра. Надія. Любов
16.15 На пам"ять
16.30 03.10 Т/с "Анна Піль"
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с "Попелюшка"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 01.55 Новини. Культура
19.15 З перших вуст
19.25 Війна і мир
20.20 04.35 Про головне
21.50 Д/ф "Іван Франко"
22.55 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
02.10 Музичне турне

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 02.05 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 3"
10.50 12.25 "Міняю жінку - 3"
12.20 Налаштування нових параметрів 

супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 

12.55 "Вечірній Київ 2015"
15.05 "Мультибарбара "
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.20 "Ліга сміху -3 2017"
22.25 "Вечірній квартал"
00.20 Х/ф "8 кращих побачень"
02.35 Х/ф "Мотель" (18+)

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"
10.20 Т/с "Заради кохання я все 

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

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

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.00 Х/ф "Добрі наміри"
00.40 Х/ф "Балаган"
02.10 "Подробиці"
03.00 "Жди меня"
04.40 Х/ф "Добрі наміри"

03.00 02.55 Зона ночі
04.50 18.00 Абзац
05.43 07.35 Kids Time
05.45 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.40 М/с "Історії Тома і Джеррі"
07.40 Т/с "Клініка" 16+
09.20 Київ вдень та вночі
15.05 Серця трьох
19.00 М/с "Кухня"
21.00 Х/ф "Медальйон" 16+
23.00 Т/с "Костянтин" 18+
00.50 Х/ф "Ланцюгова реакція"
02.50 Служба розшуку дітей

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

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

драма)
16.00 Х/ф "Фото на недобру пам'ять" 

(мелодрама) 12+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

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

(мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Сила Віри" (закл. серії) 

(мелодрама) 16+
01.20 Т/с "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+
02.50 Сьогодні
03.40 Реальна містика
05.10 Зірковий шлях

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 Бушидо
10.55 "Відеобімба"
16.45 Х/ф "Код доступу "Софія"" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.25 Х/ф "Битва проклятих (16+)
21.10 Х/ф "Бейтаун поза законом" 

(16+)
23.00 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC."
01.25 Т/с "Інспектор Алекс" (3 сезон) 4
02.15 "Роби бізнес"
02.45 "Секретні матеріали"

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Інсайдер
11.05 "Котовський". Серіал 16+
12.00 "Гра в імітацію". Художній фільм 

16+
12.45 Факти. День
13.20 "Гра в імітацію". Художній фільм 

16+
14.45 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.50 "Котовський". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.35 ОСКАР-2002: "Чорний яструб". 

Художній фільм 16+
02.10 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
03.35 Стоп-10
04.35 Факти
04.55 БОНДІАНА: "Діаманти назавжди". 

Художній фільм 16+

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
10.45 Неприручена Північна Америка
11.20 "Будьте здорові!"
12.00 Teen-клуб
13.45 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Стас 

Намин, 2 ч.
20.05 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.20 "Відлуння"
22.00 "Погода"
22.05 Х/ф "Шарада"
00.15 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.30 "Цивілізація Incognita"
04.50 "Відлуння"
05.05 Останній шанс побачити

08.35 Х/ф "Кохання під наглядом"

10.30 Х/ф "Зрада"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 00.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 Х/ф "Домробітниця"

22.35 Х/ф "Неідеальна жінка"

02.05 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.40 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
06.00 Х/ф "Морський характер"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
15.45 Т/с "Той, що читає думки - 4" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 9" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" (16+)
00.40 Т/с "Той, що читає думки - 4" 

(16+)
02.20 "Свідок"
02.50 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"

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

чарівниць"
10.45 Х/ф "Подвійні неприємності"
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
20.00 М/ф "101 далматинець"
21.25 Х/ф "Шпигун по сусідству"
23.10 Віталька
00.00 Серіал "Як уникнути покарання 

за вбивство" (18+)
01.40 Теорія зради
02.30 Країна У
04.10 Віталька
05.10 М/ф "Лікар Айболіт"
05.20 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
10.25 "Три сестри"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.20 "Орел і Решка. На краю світу"
15.20 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
16.10 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
21.00 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
01.50 "Розсміши коміка"
02.35 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
03.20 "Нічне життя"

05.45 Мультфільми
07.10 "Top Shop"
07.40 Мультфільми
09.00 "Top Shop"
09.30 Мультфільми
09.35 "Зірки гумору"
10.25 Х/ф "Альошчине кохання"
12.00 Х/ф "Перше побачення"
13.35 Х/ф "Принцеса цирку"
16.25 Х/ф "Ідеальний чоловік"
18.05 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Операція "Святий Януарій"
01.15 Х/ф "Серенада сонячної долини"
02.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
04.15 Кіноляпи
04.45 Саундтреки

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Океанічний ветеринар"
04.50 "Мультляндія"
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СУБОТА, 25 ЛЮТОГО

НЕДІЛЯ, 26 ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 20 - 26 ЛЮТОГО

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.30 Т/с "Аристократи"
16.15 Книга.ua
16.45 Д/ф "Переслідуй свою мрію"
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Чоловічий клуб
18.20 Український корт
19.00 Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017" Фінал

21.20 05.35 Новини
21.45 Мистецький пульс Америки
22.20 Мегалот
22.30 Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017". Фінал 
(продовження)

23.25 Світ on line
23.40 Життєлюб
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф "Клінтон"
04.15 Д/ф "Гармонія протиріч Тетяни 

Яблонської"
04.40 Надвечір'я. Долі

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.10 23.15 00.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 23.30 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017". Фінал

12.05 Театральні сезони
12.35 Х/ф "Останній танець Кармен"
14.20 Мистецькі історії
14.35 Фольк-music
15.55 Твій дім-2
16.15 Д/ф "Раїса Кириченко. Діагноз - 

народна"
17.00 Т/с "Епоха честі"
20.30 Перша шпальта
21.00 05.35 Новини
21.30 Китайський вікенд. Д/с "Легенди 

тофу"
21.55 Що там з Євробаченням?
22.30 Арт-Клуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф "Клінтон"
04.10 Д/ф "Гуцулка Ксеня"
04.40 Віра. Надія. Любов

06.00 02.10 Х/ф "Погана компанія" 
(16+)

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"
11.15 23.15 "Світське життя"
12.15 "Одруження наосліп 3"
14.00 "Голос країни 7"
16.30 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка"
20.15 03.55 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал "
00.15 "Ліга сміху -3 2017"

06.00 01.45 Х/ф "Під сонцем Тоскани"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-Забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "Світ навиворіт - 3: Танзанія"
11.10 "На ножах"
13.00 Т/с "Останній москаль 2" (12+)
17.30 Х/ф "8 кращих побачень"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 7"
23.15 Х/ф "Пограбування 

по-англійському" (16+)
01.00 "Аргумент кiно"

05.50 Х/ф "Щит і меч" 1-4сс. Заключна

12.30 Х/ф "Невловимі месники"

14.00 Х/ф "Свій серед чужих, чужий 

серед своїх"

16.00 Т/с "Смерть шпигунам" 1-4сс. 

(16+)

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Смерть шпигунам" 5-8сс. 

Заключна (16+)

00.50 Х/ф "Двоє" (16+)

02.30 Д/п "Легендарні замки України"

03.10 Х/ф "Балаган"

04.30 Х/ф "Невловимі месники"

06.00 "Мультфільм"
06.30 "Подробиці"
07.00 Х/ф "Свій серед чужих, чужий 

серед своїх"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і Решка. Шопінг"
12.00 "Орел і Решка" Краще
12.50 Х/ф "Вибір моєї матусі"
14.50 Т/с "Птаха у клітці" 1-4сс. 

Заключна (16+)
18.10 Х/ф "Кохання за розкладом"
20.00 "Подробиці тижня"
21.30 Т/с "Все повернеться" 1 -4сс. 

Заключна (16+)
01.10 Х/ф "Вибір моєї матусі"

05.39 07.30 Kids Time
05.40 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.35 М/с "Історії Тома і Джеррі"
07.33 Ревізор Спешл
09.30 Таємний агент
10.45 Таємний агент. Пост-шоу
12.10 Від пацанки до панянки
14.45 Хто зверху?
16.40 Х/ф "Велика гра" 16+
18.30 Х/ф "Need for speed. Жага 

швидкості" 16+
21.00 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" 16+
23.15 Т/с "Костянтин" 18+
01.10 Х/ф "Джон Вік" 16+

03.05 Зона ночі
05.30 06.55 Kids Time
05.35 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.00 Т/с "Якось в казці"
10.20 Х/ф "Важкі підлітки" 16+
12.00 Х/ф "Велика гра" 16+
13.50 Х/ф "Need for speed. Жага 

швидкості" 16+
16.35 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" 16+
18.50 Х/ф "Ласкаво просимо до раю" 

16+
21.00 Х/ф "Вулкан"
23.00 Т/с "Костянтин" 18+
00.50 Х/ф "П'ятий вимір" 16+

07.00 Сьогодні

07.15 Зірковий шлях

09.00 Т/с "Умови контракту 2" (1-6 

серії) (мелодрама) 16+

15.00 Сьогодні

15.20 Т/с "Умови контракту 2" (закл. 

серії) (мелодрама) 16+

17.15 Прем'єра! Т/с "Це було біля 

моря" (1,2 серії) (мелодрама)

19.00 Сьогодні

19.40 Прем'єра! Т/с "Це було біля 

моря" (закл. серії) (мелодрама)

21.30 Х/ф "Страшна красуня" 

(мелодрама)

23.30 Реальна містика

01.30 Сьогодні

02.10 Т/с "C.S.I.: Маямі" (детектив) 16+

05.00 Зірковий шлях

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.00 Т/с "Сила Віри" (мелодрама) 16+

12.50 Т/с "Це було біля моря" (1,2 

серії) (мелодрама)

16.40 Т/с "Його кохання" (1,2 серії) 

(мелодрама)

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Його кохання" (закл. серії) 

(мелодрама)

21.10 Х/ф "Фото на недобру пам'ять" 

(мелодрама) 12+

23.10 Х/ф "Гладіатор" (у гол. ролі: 

Рассел Кроу) 16+

02.00 Прем'єра! 89-та церемонія 

нагородження премії "Оскар"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Супероблом.UA."
10.25 "Top Gear"
11.30 Х/ф "Великий майстер" (16+)
13.50 19 тур ЧУ з футболу: "Зоря" - 

"Динамо"
16.00 Х/ф "Проект "Динозавр"" (16+)
17.40 Х/ф "Вуличний воїн" (16+)
19.30 Х/ф "Міцний горішок - 4" (16+)
21.55 Х/ф "Мисливець проти чужого" 

(16+)
23.35 Х/ф "Мовчазна отрута" (16+)
01.05 Х/ф "Синдбад і Мінотавр" (18+)
02.35 "Секретні матеріали"
03.25 Х/ф "Чорна долина"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Роби бізнес"
09.00 Бушидо
12.15 Х/ф "Проект "Динозавр"" (16+)
13.50 Х/ф "Вуличний воїн" (16+)
15.40 Х/ф "Міцний горішок - 4" (16+)
18.05 Х/ф "Кунг-фу Джо" (16+)
19.45 Х/ф "Смертельний удар" (16+)
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.35 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.50 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

06.55 Дивитись усім!
07.50 М і Ж
08.50 Я зняв! Прем'єра
09.45 Дизель-шоу. Дайджест
10.50 Особливості національної роботи
11.45 Особливості національної 

роботи. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком "На трьох" 16+
13.20 "Перший лицар". Художній фільм 

16+
16.00 "Чорний яструб". Художній фільм 

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

Костянтином Стогнієм
20.05 "Круті чуваки". Прем'єра. 

Художній фільм 16+
22.15 ОСКАР-1995: "Втеча з 

Шоушенка". Художній фільм 16+
01.00 "Інший світ: Пробудження". 

Художній фільм 18+
02.20 "Прокурори". Серіал 16+
04.00 Факти
04.30 БОНДІАНА: "Живи і дай померти 

іншим". Художній фільм 16+

06.25 "Відділ 44". Телесеріал 16+
10.00 Стоп-5. Прем'єра
11.00 "Перший лицар". Художній фільм 

16+
12.45 Факти. День
13.00 "Перший лицар". Художній фільм 

16+
13.50 "Втеча з Шоушенка". Художній 

фільм 16+
16.35 "Круті чуваки". Художній фільм 

16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.30 "Злочинець". Прем'єра. Художній 

фільм 16+
22.45 "Стрілець". Художній фільм 16+
01.05 "Інший світ: Пробудження". 

Художній фільм 18+
02.25 "Прокурори". Серіал 16+

05.55 Х/ф "Шарада"
07.55 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.25 "Погода"
11.05 Неприручена Північна Америка
12.05 "Погода"
13.30 "Іпостасі спорту"
14.00 Завтра-сьогодні
15.20 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.00 Баскетбол. Фінал Кубку України
18.00 "Погода"
18.10 Океан-ВЕТ
18.30 Пісні Володимира Івасюка 

виконують лауреати фестивалю 
"Червона Рута-2015"

20.00 ПРЕМ’ЄРА!!! "Валерій Маренич. 
Крихкі гойдалки слави"

21.05 "Формула Пруста. Микола 
Сивий"

22.00 Х/ф "Відчиніть, поліція!"
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.15 "Життя на Вершині" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 "Кумири"
04.20 "Цивілізація Incognita"
04.40 Rock Time з Петром Полтарєвим
05.10 Океан-ВЕТ

06.00 Х/ф "Відчиніть, поліція!"
07.50 "Натхнення"
07.55 "Погода"
10.00 Неприручена Північна Америка
11.10 "Формула Пруста. Андрій 

Демиденко"
11.55 Життя в цифрі
12.15 "Погода"
13.40 "Будьте здорові!"
14.05 "Микола Сивий. Пісня - моя 

любов-2"
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.05 Океан-ВЕТ
16.30 Останній шанс побачити
17.30 Шлягер в гостях у Миколи 

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

Поплавським
21.40 Євромакс
22.10 Х/ф "Відчиніть, поліція-2!"
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 Х/ф "Відчиніть, поліція-2!"

05.50 "ВусоЛапоХвіст"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 21.30 Т/с "Коли ми вдома"
11.40 Х/ф "Домробітниця"
13.20 "МастерШеф Діти - 2"
19.00 "Євробачення 2017"
22.40 "Євробачення 2017. Підсумки 

голосування"
23.40 "Давай поговоримо про секс 3"
01.35 "Слідство ведуть екстрасенси"

07.00 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Караоке на Майдані"
10.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35 "Євробачення 2017"
16.00 23.10 "Я соромлюсь свого тіла 4"
18.00 22.10 00.20 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.55 "Один за всіх"

06.10 Х/ф "Вічний поклик"

11.30 "Речовий доказ"

13.50 "Склад злочину"

15.15 Т/с "Детективи" (16+)

19.00 "Свідок"

19.30 Х/ф "Азіат" (16+)

21.30 Х/ф "Дев'яті врата" (16+)

00.00 Х/ф "Нестримні" (16+)

01.40 Х/ф "Пригоди Бейлі"

03.05 "Свідок"

03.35 "Випадковий свідок"

03.40 "Речовий доказ"

04.25 "Легенди бандитської Одеси"

05.05 "Правда життя. Професії"
05.35 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
07.10 Х/ф "Щиро ваш..."
08.45 Т/с "Спадщина"
13.00 Х/ф "Азіат" (16+)
15.00 Х/ф "Новорічний шлюб"
16.45 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
22.40 Х/ф "Ф6: твістер" (16+)
00.30 Х/ф "Замерзлі" (16+)
02.10 Х/ф "Дев'яті врата" (16+)
04.15 "Речовий доказ"

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
11.15 М/ф "Клуб Вінкс: Таємниця 

морської безодні"
12.40 Х/ф "Красуня й чудовисько"
14.30 Х/ф "Модна матуся"
16.40 Х/ф "Шпигун по сусідству"
18.25 М/ф "101 далматинець"
19.50 Казки У Кіно
20.50 Казки У
22.00 Країна У
00.00 Серіал "Як уникнути покарання 

за вбивство" (18+)
01.40 Теорія зради
02.30 Країна У
04.10 Віталька
05.10 М/ф "Лікар Айболіт"
05.20 Корисні підказки

06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Дора-мандрівниця"
07.40 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.35 М/ф "Клуб Вінкс: Таємниця 

морської безодні"
11.00 Х/ф "Біла змія"
12.50 Х/ф "Модна матуся"
15.00 Віталька
16.40 Казки У Кіно
20.50 Казки У
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Як уникнути покарання 

за вбивство" (18+)
01.40 Теорія зради
02.30 Країна У
04.10 Віталька
05.10 М/ф "Лікар Айболіт"
05.20 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
12.00 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.20 М/ф "Плодді супергерой"
15.00 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
16.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
00.30 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
02.00 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

08.00 "Чи знаєте ви, що..."

08.35 "Мультфільми"

10.00 Т/с "H2O: Просто додай води"

11.20 М/ф "Плодді супергерой"

13.15 "Орел і Решка. Шопінг 2016"

14.15 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"

20.00 Х/ф "Весільний розгром" (16+)

21.50 "Вечірній квартал"

23.40 "КВН"

02.30 "Нічне життя"

05.45 Мультфільми
07.10 "Top Shop"
07.40 Мультфільми
09.00 "Top Shop"
09.30 Мультфільми
09.35 "Зірки гумору"
10.25 Х/ф "Сім няньок"
11.50 Х/ф "Божевільний день"
13.15 Х/ф "До Чорного моря"
14.35 Х/ф "Слухати у відсіках"
17.10 Х/ф "В зоні особливої уваги"
19.00 Х/ф "Хід у відповідь"
20.30 "Новорічне Криве дзеркало"
00.10 Х/ф "Москаль-чарівник"
01.35 Х/ф "Юденкрайс, або Вічне 

колесо"
03.00 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

05.45 Мультфільми
07.10 "Top Shop"
07.40 Мультфільми
09.00 "Top Shop"
09.30 Мультфільми
09.55 "Зірки гумору"
10.45 Х/ф "Принцеса цирку"
13.30 Х/с "Катерина 2. Повернення 

кохання"
20.40 "Новорічне Криве дзеркало"
23.35 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
01.10 Х/ф "Тримайся, козаче!"
02.25 Кіноляпи
03.25 Саундтреки
04.30 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

07.10 "Мультляндія"
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 "Незвичайна наука"
15.45 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 Х/ф "Моя дивна дружина"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Іп Ман"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.35 Концерт "Здорова нація"
01.05 "Столиця"
02.10 "Столичні телевізійні новини"
02.30 Х/ф "Моя дивна дружина"
04.00 Х/ф "Іп Ман"
05.40 "Мультляндія"
06.50 "Самопоміч. Країна"

08.00 "Ранок по-київськи"

10.30 "Шеф-кухар країни"

11.00 "Телемаркет"

14.00 "Жива природа"

14.20 "Паспортний стіл"

14.30 "Мультляндія"

15.15 "Рецепт успіху М.Поплавського"

15.40 Х/ф "Іп Ман"

17.30 Х/ф "Зимова сплячка"

21.00 "СТН-тижневик"

21.30 "СТН-спорт-тижневик"

21.50 Х/ф "Сестри війни"

23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

23.40 "Телемаркет"

00.40 "СТН-тижневик"

01.10 "СТН-спорт-тижневик"

01.30 Х/ф "Зимова сплячка"

04.35 "Мультляндія"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

Рено-Мастер, 2014 р., 2,3, білого кольору, 
дизель, 92 кіловат, з Німеччини, 317588 грн 
(еквівалентно курсу долара 11700 у.о.). Тел.: 
0 66 3226929.

Фольксваген-Гольф-2, 1988 р., 5-ст КПП, 
1,6, нова зимова гума, гарний стан, 2000 у.о., 
торг. Тел.: 0 63 5290314, 0 67 9505041. 

Фольксваген-Кадді, 2011 р.в., 190000 км, 
синього кольору, 1,6, кондиціонер, тонована, 
258000 грн (9500 у.о.). Тел.: 0 96 2838710, 0 
93 0121294.

Фольксваген-Транспортер, 2013 р., довга 
база, білого кольору, 2,0 дизель, з Німеччи-
ни, 333875 грн (еквівалентно курсу долара 
12300 у.о.). Тел.: 0 67 1828282.

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

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

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

Волга ГАЗ-3102, 1985 р.в., г/б, на ходу, ціна 
договірна, знаходиться у Переяславі-Хмель-
ницькому. Тел.: 0 68 5982868.

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

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

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

Мотоцикл «Восход». Тел.: 0 97 2385125.
Міні-трактор японський, 2006 р., з кабіною, 

кубота 25 к.с., з фронтальним навантажува-
чем (КУН) та фрезою з автоматом горизонту 
(комп’ютер), багато навісного, лафет для 
перевезення, бочка 3 т, розмитнений, гарний 
стан, ціна договірна, або обмін на авто. Тел.: 
0 97 2378240.

Автогума, 3115х508; 220х508; 8,25х16, б/в. 
Тел.: 0 63 8273160.

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

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Баришівка

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

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

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

Бориспіль
Багажник до автомобіля, 150 грн, торг. 

Тел.: (4576) 41659, 0 67 9469070.
Причіп 2-ПТС-4, тент. Тел.: 0 63 2371798, 

0 67 4303625.
Деу-Ланос, 2008 р., двигун 1,5, газ 4 поко-

ління, кондиціонер, набір літньої гуми, пробіг 
84 тис. км, гарний стан, 126000 грн (еквіва-
лентно 4500 у.о.), торг. Тел.: 0 50 8113105.

Деу-Нубіра, універсал, 1999 р., газ/бензин, 
1,6, польська реєстрація, 1 рік машина їз-
дить Україною, гарний стан, гідропідсилювач 
керма, ц.з., музика. Тел.: 0 63 5290314, 0 67 
9505041. 

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

Автовикуп аварійних, битих, цілих, 
що потребують фарбування, кредитних, 
нерозмитнених. Швидкий розрахунок, 
оформлення за наш рахунок. Тел.: 0 63 
4930507, 0 98 6396028.

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бабкіна вул., 7/9, 36/16/9, гарний стан, вбу-

довані меблі, б/з, 820000 грн (еквівалентно 
30000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Великопромінська вул., 1/5, 40/20/8, житло-
вий стан, м/п вікна, б/з, 438000 грн (еквіва-
лентно 16000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Головатого вул., 7/9, 37/19/7, гарний стан, 
б/з, с/в окремо, 575000 грн (еквівалентно 
21000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Головатого вул., 9/9, 46/23/14, гарне пла-
нування, лічильники, без ремонту, 602000 
грн (еквівалентно 22000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

Горького вул., 3/9, 40/20/8, новий ремонт, 
ніхто не жив, 689000 грн (еквівалентно 26000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

Завокзальна вул., 5/5, 32/18/6, гарний 
стан, м/п вікна, б/з, 465000 грн (еквівалентно 
17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

К.Шлях вул., 3/5, гарний стан, б/з, 38/20/7, 
вбудована кухня, шафа-купе, центр, 650000 
грн (25000 у.о.). Терміново! Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

К.Шлях вул., гуртожиток, р-н «Супутник», 
1/2, 18 кв.м, ремонт, м/п вікна, документи 
готові, 189000 грн (еквівалентно 7000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

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

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

Лютнева вул., 50, 1/10, 45/24/14, після бу-
дівельників, лічильники, індивідуальне опа-
лення, 671000 грн (еквівалентно 24500 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650.

Лютнева вул., 50, новобудова, 42/19/14, 
6/10, після будівельників, газовий котел, с/в 
сумісний, утеплений за сучасними техноло-
гіями будинок, 644000 грн (23000 у.о.). Тел.: 
0 67 6616363. АН «Sun City».

Лютнева вул., 6/10, 40/19/10, гарний ре-
монт, індивідуальне опалення, 767000грн 
(28000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Н.Вал вул., 4/5, 38/20/9, гарний ремонт, 
б/з, вбудована кухня, 657000 грн (24000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Нова вул., 31-а, 6/10 ц., 52,1/23,1/12,5, но-
вий термобудинок, без в/р, після будівельни-
ків, лічильники на світло, газ, воду, індивіду-
альне опалення, 525000 грн (еквівалентно 
21500 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

Привокзальна вул., 2/14, 39/18/12, гарний 
ремонт, м/п вікна, бойлер, вбудовані меблі, 
849000 грн (еквівалентно 31000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Соборна вул., 3/5, 32/18/6, гарний ремонт, 
вбудовані меблі, м/п вікна, кондиціонер, б/з, 
685000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Соборна вул., 4/5, 36 кв.м, 770000 грн 
(еквівалентно 21000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

Соборна вул., недорого, 3/5, 35/17/6, 
потребує ремонту, поруч школа, зупинка 
на Київ, 448000 грн (16000 у.о.). Тел.: 0 67 
6616363. АН «Sun City».

Старокиївська вул., 2/10, 47/23/11, житло-
вий стан, вбудовані меблі, б/з, 931000 грн 
(еквівалентно 34000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

Старокиївська вул., 6/10, 48 кв.м, євроре-
монт, 840000 грн (еквівалентно 30000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

Франка вул., 5/5, 35/18/9, гарний стан, 
м/п вікна, кондиціонер, бойлер, 739800 грн 
(еквівалентно 27000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

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

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

Чубинське с., 4/5, 42 кв.м, косметичний ре-
монт, 588000 грн (еквівалентно 21000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

2-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Бабкіна вул., 12,5/9,52/31/8, якісний ре-
монт, вбудовані меблі та техніка, кондиціо-
нер, м/п вікна, б/з, синалізація, 1054900 грн 
(38500 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Головатого вул., 2/10, 53/32/9, євроремонт, 
вбудовані меблі, індивідуальне опалення, лі-
чильники, 1233000 грн (еквівалентно 45000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Головатого вул., 3/9, 46/25/8, гарний стан, 
м/п вікна, вбудовані меблі, бойлер, с/в разом, 
767000 грн (еквівалентно 28000 у.о.). Тел.: 0 
98 2592650.

Європейська вул., 1/5, 46/32/8, м/п вікна, 
вбудована кухня, житловий стан, 685000 грн 
(25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Європейська вул., 2/5, 44 кв.м, кімнати 
прохідні, гарний ремонт, частково меблі, 
702000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Лютнева вул., 4/10, 62/35/12, м/п вікна, під 
чистове, індивідуальне опалення, 904000 грн 
(33000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Мічуріна вул., 5/5, 54/32/9, кімнати окремо, 
гарний ремонт, м/п вікна, лоджія утеплена, 
959000 грн (еквівалентно 35000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

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

Нова-ІІ вул., 3/9, 54/32/9, гарний ремонт, 
сигналізація, 1013800 грн (37000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Новопрорізна вул., 5/5, 52/49/9, житловий 
стан, 1040000 грн (40000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934. 

Робітнича вул., 19, 8/9, 56/32/10, євро-
ремонт, вбудовані меблі, новий, цегляний, 
1013800 грн (37000 у.о.), торг, терміново! 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Соцмістечко вул., 3/5, 51/28/7, гарний ре-
монт, м/п вікна, нова сантехніка, 650000 грн 
(еквівалентно 25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Старокиївська вул., 1/10, 56/42/10, м/п 
вікна, б/з, гарний ремонт, вбудовані меблі, 
1150000 грн (еквівалентно 42000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Френкеля вул., 2/4, житловий стан, кімна-
ти прохідні, 588000 грн (еквівалентно 21000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Гора с., кантрі-хаус, 1/4, 78 кв.м, євро-
ремонт, меблі, 1 сотка землі, 1188000 грн 
(еквівалентно 42000 у.о.). Тел.: 0 68 1006533, 
Алла.

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

Двигуни ВАЗ; кузов Таврія; бампер; глуш-
ник БМВ; щиток для приладів Нива; мікроме-
три, нутроміри, глибиномір; документи ВАЗ-
07. Тел.: 0 68 5982868.

Двигуни до КрАЗ-258, КамАЗ-55111, ЗІЛ-
130, б/в. Тел.: 0 63 8273160.

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

Запчастини б/в до Деу-Ланос, коробка, 
двигун, двері, капот, салон, стартер, генера-
тор, кузовні деталі. Тел.: 0 63 5290314, 0 67 
9505041.

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

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

Запчастини до КамАЗ, ЗІЛ, ГАЗ-53. Тел.: 
(4595) 69169.

Запчастини до КамАЗ, КРАЗ, ЗІЛ, ГАЗ-53, 
ВАЗ-2101, ВАЗ-2108, від сільгосптехніки, 
тракторів, вантажних кранів та іншого об-
ладнання по залишковій вартості. Тел.: 0 63 
8273160.

Запчастини до МАЗ, КРАЗ, РТІ. Тел.: 0 98 
3717488.

Запчастини Т-16,25,40, ЮМЗ. Тел.: 0 99 
9344308.

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

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

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

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

Київ
Поршневая группа Мотордеталь, Костро-

ма, гильза, поршень, кольца, палец, к-кты 
прокладок, вкладыши, рти. Оригинальные 
з/ч КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, МАЗ, ЮМЗ. Ремонт 
двигателей, узлов, агрегатов автотракт.тех-
ники отеч/имп. пр-ва. Тел.: 0 67 5702202, 0 50 
7190073,74.

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

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

Тел.: 096�876�66�67
097�127�66�05

Тел.: 096�876�66�67
097�127�66�05Ліц. АВ №476495 МТЗУ від 16.06.2009 р.
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Дударків с., 2/2, 54/29/8, м/п вікна, балкон, 
нова сантехніка, 2-конт. котел, лічильники, 
під чистову, 383000 грн (еквівалентно 14000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

3-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Бабкіна вул., 12, 6/9, 70/39/9, євроремонт, 
2 балкони, вбудована кухня, 1507000 грн 
(55000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Бабкіна вул., 6, 7/9, 120/58/14, індивідуаль-
не опалення, лічильники, 3 лоджії, паркінг, 
1589000 грн (еквівалентно 58000 у.о.). Тел.: 
0 98 2592650.

В.Момота вул., 8/10, 87/45/9, житловий 
стан, 2 балкони, с/в окремо, бойлер, 931000 
грн (еквівалентно 34000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

Володимира Момота вул., 1/10, 84/40/8, 
житловий стан, 3 балкони, 959000 грн (35000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Гагаріна вул., 2/5, 60/36/7, житловий стан, 
балкон та лоджія засклені, 740000 грн (екві-
валентно 27000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

Головатого вул., 4/5, 61/38/8, гарний стан, 
2 лоджії, м/п вікна, гараж, 959000 грн (еквіва-
лентно 35000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Європейська вул., 5/5, 58/41/6, житловий 
стан, м/п вікна, вбудована кухня, газ.колон-
ка, 822000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650.

К.Шлях вул., 4/9, 56/32/9, гарний стан, м/п 
вікна, б/з, бойлер, 1150000 грн (еквівалентно 
42000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

К.Шлях вул., 7/9, 70/40/9, гарний стан, б/з, 
с/в разом, 1096000 грн (еквівалентно 40000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Лютнева вул., 2/5, 60/40/8, гарний стан, 
с/в окремо, 2 б/з, паркет, меблі, кондиціо-
нер, бойлер, побутова техніка, 1041000 грн 
(38000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

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

Робітнича вул., 6/9, 66/38/20, гарний стан, 
кухня-студіо, 2 лоджії, вбудовані меблі, тех-
ніка, 1370000 грн (еквівалентно 50000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, 
кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 
1400000 грн (еквівалентно 50000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Старокиївська вул., 99, 8/10, 72/41/11, гар-
ний стан, балкон та лоджія засклені, вбудо-
вана кухня, 1096000 грн (40000 у.о.). Тел.: 0 
98 2592650, 0 93 8356934.

Шевченка вул., 10/10, 71/40/7, гарний стан, 
б/з, бойлер, лічильники, 1178000 грн (еквіва-
лентно 43000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

залізничного вокзалу р-н, 2 поверхи, 160 
кв.м, 4 кімнати, хол, 2 с/в, велика вітальня, 
котельня, всі комунікації, 10 соток, 1781000 
грн (65000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

К.Шлях вул., 2 поверхи, 170 кв.м, 5 кім-
нат, житловий стан, 10 соток, 1918000 грн 
(70000 у.о.), можливий обмін, торг. Тел.: 0 98 
2592650.

К.Шлях вул., розвилка р-н, 2 поверхи, 
цегляний, житловий, гарний ремонт, вбу-
дована кухня, 6 соток, 1222000 грн (47000 
у.о.), торг, терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Котляревського вул., 45 кв.м, дерев’яний, 
обкладений цеглою, 2 кімнати, газ, вода в 
будинку, 10 соток, погріб, 1096000 грн (40000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Котляревського вул., центр, 155 кв.м, 4 
кімнати, кухня, централізована вода, каналі-
зація, 5 соток, 2466000 грн (90000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Коцюбинського вул., 2 кімнати, веранда, 
газ, світло, житловий стан, 8 соток, 442000 
грн (17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Коцюбинського вул., недобудова, коробка 
100 кв.м, 10 соток, 493000 грн (18000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650.

Л.Курбаса вул., 110 кв.м, 2 поверхи, 3 
кімнати, кухня, хол, 2 с/в, гарний ремонт, 5 
соток, документи, 1918000 грн (70000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650.

Лісовий пров., 90 кв.м, житловий стан, 10 
соток, сарай, гараж, погріб, світло, вода, газ, 
1026000 грн (еквівалентно 38000 у.о.). Тел.: 0 
63 2612015, Віта.

Незалежності вул., 110 кв.м, 2 поверхи, 
цегляний, утеплений, житловий стан, 8 со-
ток, 917900 грн (33500 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

О.Вишні вул., 2 поверхи, 160 кв.м, 4 кімна-
ти, кухня-студіо, 2 с/в, відмінний стан, 8 со-
ток, веранда, навіс, 2329000 грн (85000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650.

Пилипа Орлика вул., 2 поверхи, кухня та 
вітальня, 2 с/в, під чистову, 5 соток, 1644000 
грн (60000 у.о.). Терміново! Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Польова вул., 2 поверхи, 280 кв.м, 2 входи, 
5 кімнат, 2 с/в, гараж, гарний стан, 5 соток, 
2466000 грн (90000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

Пушкіна вул., будинок 2004 р., 80 кв.м, 
5 соток, світло, газ, вода, житловий стан, 
1120000 грн (еквівалентно 40000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 63 2612015, Віта.

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

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

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кімнати 
окремо, великий хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова 
сантехніка, ламінат, гарний ремонт, лоджія, 
б/з, утеплений, 1080000 грн (еквівалентно 
4000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

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

К.Шлях вул., 39, 7/9, житловий стан, 
810000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 
67 3173639, 0 99 2694959.

4-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Володимира Момота вул., 7/10, 104/57/9, 
2 балкони, с/в окремо, після будівельни-
ків, 910000 грн (35000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Привокзальна вул., 5, 3/5, 80 кв.м, м/п вік-
на, 2 лоджії або обміняю на квартиру, госпо-
дар. Тел.: 0 96 2081220.

БУДИНКИ
Бориспіль

110 кв.м, новий, під чистове оздоблення, 
опалення, септик, вода, світло, асфальт, 10 
соток, 1800000 грн (еквівалентно 65000 у.о.). 
Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

Бежівка вул., 140 кв.м, 2 поверхи, 5 кімнат, 
2 с/в, гараж, ракушняк, утеплений, м/п вікна, 
м/ч, баня, сад, 6 соток, 1781000 грн (65000 
у.о.), торг. Терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Бежівка вул., 2 поверхи, 150 кв.м, 4 кім-
нати, кухня, 2 с/в, велика веранда, опален-
ня двох видів, обгороджений, доглянутий, 
5 соток, 1690000 грн (65000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

Глибоцька вул., таунхаус, центр міста, 85 
кв.м, 3 кімнати, 2 с/в, підлога з підігрівом, 
своя свердловина, 2 поверхи, 2 сотки, меблі, 
ремонт, 1150000 грн (42000 у.о.), без комісії. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Гоголя вул., 2 поверхи, 120 кв.м, 3 кімнати, 
кухня, с/в, м/п вікна, потребує оздоблюваль-
них робіт, 5 соток, обгороджений, 1452000 
грн (53000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Головатого вул., 2 поверхи, 200 кв.м, 4 
кімнати, 2 с/в, гараж, утеплений, короїд, 6 
соток, 1644000 грн (60000 у.о.), торг. Тел.: 0 
98 2592650.

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

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

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

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

Тухачевського вул., під чистову, 140 кв.м, 
опалення, вода, гараж, 4 сотки, 1080000 грн 
(еквівалентно 40000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

Франка вул., недобудований, 2 повер-
хи, 160 кв.м, 6 соток, комунікації по вули-
ці, 931000 грн (34000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

ветлікарня р-н, 120 кв.м, 2 поверхи, 3 
кімнати, кухня-студіо, 2 с/в, підготований 
до чистових робіт, комунікації в будинку, 5 
соток, 1781000 грн (65000 у.о.), торг. Тел.: 0 
98 2592650.

ветлікарня р-н, 150 кв.м, 2 поверхи, 4 кім-
нати, гарний ремонт, 5 соток, 1863000 грн 
(68000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

центр р-н, новий цегляний, 2 поверхи, 110 
кв.м, 3 кімнати, камін, комунікації, під чисто-
ве оздоблення, 2 с/в, підлога з підігрівом, 
котел, 7 соток, обгороджений, 1918000 грн 
(еквівалентно 70000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

В.Стариця с., 48 кв.м, житловий стан, 2 
кімнати, газ, світло в будинку, зручності на 
вулиці, 55 соток, 312000 грн (12000 у.о.). 
Терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Вороньків с., 120 кв.м, новий, 2 поверхи, 2 
спальні, с/в, кухня, 2 холи, світло 3 фази, сті-
ни поштукатурені, підлога залита, 17 соток, 
715500 грн (27000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

Гора с., з комунікаціями, 12 соток, 972000 
грн (еквівалентно 35000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

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

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

Іванків с., хата, дерев’яна, обкладена цег-
лою, на два входи, 25 соток землі, гарне міс-
цезнаходження, під’їзд. Тел.: 0 97 5918154.

Іванків с., цегляний, 105 кв.м, коробка, 17 
соток, Леніна вул., 5 кімнат, вікна, дах, кому-
нікації по вулиці, 780000 грн (30000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

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

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

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

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

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

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

Мелітополь
Продам дом у моря, Новоконстантинов-

ка с., Запорожская область, Приазовский 
район. Общая площадь 52 кв.м, земельный 
участок. Тел.: 0 98 5904468, 0 63 9738879.

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

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

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

ПІВБУДИНКУ
Бориспіль

Бежівка вул., 90 кв.м, 3 кімнати, кухня, ван-
на, гарний ремонт, 6 соток, документи готові, 
876000 грн (еквівалентно 32000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Головатого вул., 40 кв.м, 2 кімнати, веран-
да, газове опалення, м/п вікна, житловий 
стан, 2 сотки, 320000 грн. Тел.: 0 67 5075208.

Свободи вул., 47 кв.м, 2 кімнати окремі, 
євроремонт, вбудована кухня, цегляний, 4 
сотки, м/п вікна, 910000 грн (35000 у.о.), торг. 
Терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

залізничний вокзал р-н, 2 кімнати, кухня, 
нова прибудова, потребує ремонту, 5 со-
ток, 270400 грн (10000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

ЗОШ №5 р-н, 60 кв.м, цегляний, с/в у 
будинку, косметичний ремонт, 8 соток, га-
раж, сарай, 728000 грн (еквівалентно курсу 
долара 28000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

Гора с., 42 кв.м, 2 кімнати, с/в у будинку, 
кухня, 13 соток, 780000 грн (30000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

ГАРАЖІ
Бориспіль

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

Глібова вул., капітальний, оглядова яма, 
погріб. Тел.: 0 97 2385125.

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
Капітальний гараж, 6х4, сухий, кооп. 

«Авіатор-2», вул. Горького, з ремонтом, 
утеплений, оглядова яма та підвал. Тел.: 
0 50 4163929, Євген.

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

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

кооп. «Схід», капітальний. Тел.: 0 67 
7886792, 0 67 7912418.

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

металевий, на вивіз, терміново, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 68 3559929.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Березань

Шевченківський Шлях вул., 15 соток, при-
ватизована, проект під забудову, комунікації 
поруч, гарне місце, поруч озеро, ціна договір-
на. Тел.: 0 96 2838710.

Бориспіль
Айвазовського вул., 0,09 га, житлова 

забудова, 168000 грн (еквівалентно 7000 
у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Айвазовського вул., 8+8 соток, 2 держак-
ти, 40х40, комунікації по вулиці, 465800 грн 
(17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Арсенальна вул., 0,10 га, під забудову, 
держакт, власник, можливий поділ на 2 
ділянки, 130000 грн (еквівалентно 5000 
у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Арсенальна вул., 10 соток, держакт під за-
будову, поруч забудови, грунтовка, електри-
ка, 164000 грн (еквівалентно 6000 у.о.). Тел.: 
0 98 2592650.

Багряного вул., 8 соток, під забудову, ко-
мунікації на ділянці, 575400 грн (21000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Бежівка вул., 10 соток, під забудову, ко-
мунікації на ділянці, 246600 грн (9000 у.о.), 
терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Бежівка вул., 5 соток, під забудову, ас-
фальт, світло, газ, 208000 грн (8000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Березовського вул., р-н Польової вул., 10 
соток, комунікації по вулиці, поруч сусіди, 
держакт під забудову, 685000 грн (еквіва-
лентно 25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650. 

Бориса Гмирі вул., 10 соток, приватизова-
на, асфальт, комунікації, 465800 грн (еквіва-
лентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

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

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

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

Галицького вул., 10 соток, світло, газ, 
189000 грн (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 0 
68 1006533, Алла.

Глибоцька вул., 5 соток, фасад 18 м, при-
ватизована, 349000 грн (еквівалентно 13000 
у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Голубівка вул., 10+10 соток, старий буди-
нок, фасад 40 м, газ, світло, будинок, 986000 
грн (еквівалентно 36000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650.

Гришинський провул., 19 соток, під забу-
дову, комунікації на ділянці, широкий фа-
сад, 685000 грн (25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Європейська вул., 8 соток, під забудову, 
комунікації на ділянці, 442000 грн (17000 
у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Збанацького вул., 8 соток, під забудову, 
поруч забудови, 356000 грн (еквівалентно 
13000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Іванківська сільська рада, 1 га, для городу, 
80000 грн. Тел.: 0 95 0150160.

К.Шлях вул., 5 соток, широкий фасад, ко-
мунікації на ділянці, 650000 грн (25000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Князя Володимира вул., 10 соток, кутова, 
сусіди будуються, лінія електропередач, газ 
— 100 м, асфальт — 100 м, 176000 грн (екві-
валентно 8000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Козацька вул., 10 соток, під забудову, по-
руч забудови, комунікації, 333000 грн (еквіва-
лентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 9141599.

Козацька вул., 8 соток, під забудову, ко-
мунікації на ділянці, 270400 грн (10000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Коцюбинського вул., 10 соток, під забу-
дову, комунікації на ділянці, старий буди-
нок, 416000 грн (16000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

Коцюбинського вул., 8 соток, початок ву-
лиці, асфальтований під’їзд, комунікації по 
вулиці, 260000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650.

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

Коцюбинського пров., 10 соток, під забудо-
ву, комунікації поруч, 208000 грн (8000 у.о.). 
Терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Коцюбинського провул., 0,10 га, 20х50 
м, держакт, індивідуальна забудова, ко-
мунікації поруч, 156000 грн (еквівалент-
но 6000 у.о.), торг, господар. Тел.: 0 95 
7650666.

Красіна вул., центр, 10 соток, під забудо-
ву, газ, світло, асфальт, 520000 грн (20000 
у.о.), торг. Терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Крашенівка пров., 10+2 соток, асфальт, 
світло газ поруч, держакт, 28 м фасад, ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 50 2300450.

Л.Толстого вул., 14 соток, під забудову, 
світло, газ, свердловина на ділянці, 520000 
грн (20000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

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

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

М.Цвєтаєвої вул., 10 соток, світло на ділян-
ці, вулиця забудовується, 168000 грн (6000 
у.о.). Тел.: 0 67 6616363. АН «Sun City».

Магістральний пров., 5 соток, документи, 
держакт під забудову, 80000 грн, торг. Тел.: 
0 99 7114398.

Менделеєва вул., 10 соток, держакт під за-
будову, поруч сусіди, 192000 грн (еквівалент-
но 7000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Момота вул., 7 соток, приватизована, ко-
мунікації по вулиці, 548000 грн (еквівалентно 
20000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Момота вул., 8 соток, фасад, поряд жит-
лові будинки, комунікації, 540000 грн (еквіва-
лентно 20000 у.о.). Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Н-Левицького вул., держакт під забудову, 
10 соток, комунікації по вулиці, 215000 грн 
(еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Незалежності вул., 8 соток, держакт, 
20х40, світло, газ по вулиці, сусіди побудува-
лися, дорога висипана, ділянка потребує під-
сипки, 165000 грн (еквівалентно 7500 у.о.). 
Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

НЕРУХОМІСТЬ

Тел.: 0�97�433�95�22Тел.: 0�97�433�95�22
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П.Запорожця вул., 0,05 га, житлова 
забудова, 100000 грн (еквівалентно 4000 
у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

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

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

Переяславський провул., 10 соток, під забу-
дову, комунікації на ділянці, 548000 грн (20000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Польовий пров., 10 соток, світло 3 фази, 
держакт під забудову, поруч сусіди, 219000 
грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650.

Пушкіна вул., 12 соток, під забудову, ко-
мунікації, 657600 грн (24000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

Пушкіна пров., 10 соток, під забудову, всі 
комунікації на ділянці, 416000 грн (16000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Сагайдачного пров., 10 соток, держакт 
під забудову, 25х40, комунікації по вулиці, 
483000 грн (еквівалентно 18000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Шевченка вул., 10 соток, під забудову, ко-
мунікації на ділянці, старий будинок, 520000 
грн (20000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Яцюти вул., 10 соток, посередині вул. 
Бежівка, 1,5 км до центру, держакт, під за-
будову, світло проводять, до газу та асфаль-
ту — 350 м, 220000 грн (еквівалентно 8500 
у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій. 

Яцюти вул., 8 соток, під забудову, кому-
нікації поруч, 338000 грн (13000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Шевченка вул. р-н, 7 соток, держакт під 
забудову, комунікації по вулиці, 246600 грн 
(еквівалентно 9000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

В.Олександрівка с., 12 соток, під забудову, 
поруч будинки, комунікації, електричка, дер-
жакт, приватизована, господар, ціна договір-
на. Тел.: 0 66 2294530.

Вороньків с., 12,5 соток, центр р-н, дер-
жакт, всі комунікації, заселений район, ціна 
договірна, власник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 
5186236. 

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

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на 
ділянці, держакт. Господар. Тел.: 0 67 
4666931, 0 67 9064255, 0 66 5133851.

Глибоке с., 24 сотки, світло на території, 
сарай, погріб, вулиця забудована, дорога ви-
сипана, 540000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

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

Горобіївка с., 20 соток, держакт, комуніка-
ції поруч, ціна договірна. Тел.: 0 67 7886792.

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

Затишне с. (Ленінівка), 24 сотки, прива-
тизована, комунікації поруч, ціна договірна. 
Тел.: (4595) 66796, 0 99 6008024.

Іванків с., 15 соток, обгороджена, світло 
підключене, плодоносний сад, свердловина, 
176000 грн (8000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Дударків с., 25 соток, ОСГ, кому-
нікації поруч, приватизована, дер-
жакт, 230000 грн, господар. Тел.: 0 
67 9973979.

Іванків с., 25 соток, гарне, зручне місце, 
центр села. Тел.: 0 97 5918154.

Кийлів с., 10 соток, з виходом на велику 
воду, 594000 грн (еквівалентно 22000 у.о.), 
торг. Тел.: Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

Кийлів с., 8 соток, приватизовані, газ, світ-
ло, вагончик, поруч ліс, Дніпро, 336000 грн 
(еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 0 93 6295957.

Кийлів с., кооп. «Парус», 9 соток, комуні-
кації, приватизована, без комісії, господар. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959. 

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

Мартусівка с.,10 соток, гарне розташуван-
ня, поруч зупинка, газ, світло, з документа-
ми, поруч зупинка. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 
6038361.

Свободи вул., 10 соток, гараж, широкий 
фасад 29 м, комунікації по вулиці, під забу-
дову, 685000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934. 

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

Сєрова вул., 10 соток, під забудову, кому-
нікації на ділянці, асфальт, широкий фасад, 
390000 грн (15000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

Січових Стрільців (Фрунзе) вул., 7 соток, ко-
мунікації поруч, вулиця забудована, 210000 грн 
(7500 у.о.). Тел.: 0 67 6616363. АН «Sun City». 

Спортивна вул., 10 соток, світло, газ поруч, 
побудовані нові будинки, 270000 грн (еквіва-
лентно 10000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Стуса вул., 10 соток, під забудову, всі ко-
мунікації на ділянці, 650000 грн (25000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Тополева вул., права сторона міста, 10 соток, 
поруч світло, будуються нові будинки, 405000 
грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Урицького вул., 10 соток, держакт під за-
будову, комунікації по вулиці, обгороджена, 
698000 грн (еквівалентно 26000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Черняхівського вул., 20 соток, під забудо-
ву, зі старим будинком, комунікації, 1170000 
грн (45000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

НЕРУХОМІСТЬ

нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
МІНЯЮ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

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
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Нестерівка с., Молодіжна вул., 10 соток, 
приватизовані, комунікації по вулиці, 322200 
грн (еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Нестерівка с., пров. Декабристів, 10 соток, 
держакт під забудову, комунікації по вулиці, 
246600 грн (еквівалентно 9000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 10 соток, 
держакт під забудову, поруч сусіди, 219000 
грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

Нестерівка с., Промінська вул., 10 соток, 
світло, лічильники, свердловина, фундамент, 
8х9, всі документи, 390000 грн (еквівалентно 
45000 у.о.). Тел.: 0 97 2846178, 0 96 3514619.

земельну ділянку, можливо зі старим бу-
динком, недорого, в м.Бориспіль, недалеко 
від зупинки, по вул. Київський Шлях. Тел.: 0 
67 4432449.

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

квартиру, будинок, півбудинку. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

гараж, з новим підйомником, вул. К.Шлях, 
ціна договірна. Тел.: 0 50 9063831.

гараж, кооп «Нива», р-н 35 км, новий, 6х4, 
світло, поруч зупинка, 600 грн. Тел.: 0 93 
6295957.

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

кімната в 4-к.кв., Головатого вул., меблі, 
техніка, для однієї людини, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

кімнату в будинку, меблі, техніка, ціна до-
говірна. Тел.: 0 63 5944870.

Офіс в центрі міста, кімната 12 кв.м 
+ 5 кв.м(с/в, коридор) на 2 поверсі, 
ремонт новий, ціна 2000 грн. Тел.: 0 
67 6596222

Терміново! Житло у м. Бориспіль чи р-ні. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959. МІНЯЮ

Бориспіль
1-к.кв., Лютнева вул., 30 кв.м, на 2-к.кв. з 

доплатою. Тел.: 0 97 3921224.
1-к.кв., центр, господар на будинок у м. 

Бориспіль. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.
2-к.кв., 30 соток на будинок у Борисполі. 

Тел.: 0 67 8965832.
будинок у с.Вороньків, 40 соток зем-

лі, на квартиру у м.Бориспіль. Тел.: 0 98 
2759783.

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

Агентство «У Елены» на роботу 
підбирає персонал для вашої сім’ї: 
няні, домробітниці, гувернантки, до-
глядальниці. Тел.: 0 93 7840089, 0 95 
0680052, 0 67 4082864.

В продуктовий магазин потрібен про-
давець з д/р, г/р з 7.00 до 22.00. Тел.: 0 96 
7769818, 0 67 2403291.

В продуктові магазини потрібні 
продавці із д/р, г/р 1/2, з/п від 3500 
грн. Тел.: 0 66 4887677.

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

Дизайн-студія оголошує конкурс на 
посаду дизайнера інтер’єрів. Вимо-
ги: знання комп’ютера на високому 
рівні, без досвіду роботи (можливо 
студентів), прагнення створювати 
та розробляти. Навчання за рахунок 
компанії. Тел.: 0 67 4686222, Олек-
сандр Вікторович. 

Діловиробник+диспетчер, оплачувана 
відпустка, г/р пн-пт, знання ПК. Тел.: 0 63 
8979280.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

1,2,3-к.кв., у господаря, розгляну всі пропо-
зиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або 
без, допомога в оформленні, погашення ко-
мунальних боргів, окрім останнього поверху, 
у господаря, 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 госпо-
даря. Тел.: 0 67 6596222. 

1-2-кімнатну квартиру, в Борисполі. Тел.: 0 
95 1122030, Олександр.

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

1-к.кв., не вище 4 поверху, без посередни-
ків. Тел.: 0 97 3921224.

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

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

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

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

будинок, півбудинку або обміняю на 1-к.кв. 
Тел.: 0 50 2987005, 0 93 2431662.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, 
бажано з комунікаціями або зі старим будин-
ком, у господаря, розгляну пропозиції, посе-
редникам не турбувати, викуп за 2 дні, готів-
ка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

земельну ділянку чи будинок, у господаря, 
в Борисполі чи Бориспільському районі. Тел.: 
0 95 1122030, Олександр.

земельну ділянку, будинок у м. Бориспіль, 
у господаря, допомога в оформленні доку-
ментів, розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Ім-
перія».

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

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

Запрошуємо слюсаря з перевірки, 
слюсаря з монтажу димових та вен-
тиляційних каналів; слюсаря з ре-
монту газового обладнання. Д/р не 
обов’язково. Тел.: 0 67 1009463.

Компанії з продажу керамічної плит-
ки, с. Щасливе, на склад потрібні водій 
категорії «В», «С» зі своїм вантажним 
авто від 3 до 5 т, вантажник. Тел.: 0 50 
3161611, Юлія.

На АЗС «WOG» (об’їзна дорога с.Несте-
рівка), потрібні заправник, з/п від 4000 грн. 
Бажано місце проживання поруч. Тел.: 0 63 
2617439, з 9.00 до 18.00.

На меблеву фабрику на постійну роботу 
потрібні верстатники, маляр для фарбування 
МДФ, складальники меблів, з/п — ставка+%. 
Тел.: 0 96 8638545, 0 50 4680181. 

На постійну роботу потрібен буді-
вельник із д/р. З/п своєчасно. Тел.: 0 
97 7862638.

На постійну роботу потрібен водій. 
Продгрупа. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібен праців-
ник для виконання робіт (будівельних, 
ремонтних та інших), з/п висока, стабіль-
на. Тел.: 0 67 4471770. 

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

На постійну роботу потрібен продавець 
у продуктовий магазин. Тел.: 0 96 2347721.

На постійну роботу потрібні повар, 
пекар, буфетниця/к, посудомийни-
ця/к, г/р з 7.30 до 17.00, п’ятиденка, 
сб-нд — вихідний. м. Бориспіль, ае-
ропорт (розвозка). Тел.: 0 95 5768200, 
0 63 4437123, 0 73 0435673. 

На постійну роботу швейне підприєм-
ство запрошує швачок. Д/р від 1 року, 
з/п від 3000 грн. Тел.: 0 67 7341607.

Тел.: (067) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

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

Тел.: 095-934-96-72
098-321-26-19

ДРОВА ЯБЛУНІ
різані по 30-40 см 

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

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Тел.: 067-368-89-09

ТЦ ГРАНАТ 
Оренда приміщень 

у центрі міста під офіс, 
агенцію, творчу майстерню

15-45 кв.м

У компанію з доставки їжі

ПОТРІБНІ
ОПЕРАТОР 
CALL-ЦЕНТРА
КУХАР ІТАЛІЙСЬКОЇ 
КУХНІ

Тел.: (096) 711-20-64

НАЙМУ
Бориспіль

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

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

1,2-к.кв., у власника, порядок гарантуємо. 
Тел.: 0 93 6295957.

2-к.кв. для сім’ї з 3 осіб, недорого без посе-
редників, на тривалий термін, порядок і опла-
ту гарантуємо. Тел: 0 95 0192338.

будинок, квартиру для порядної сім’ї. Тел.: 
0 63 2612015, Віта.

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

квартиру, будинок для сім’ї, у господаря. 
Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

сім’я без дітей найме квартиру або 
будинок; порядність та акуратність 
гарантуємо. Тел.: 0 95 1122030, Олек-
сандр.

Проців с., 25 соток, р-н «Софіївка», забу-
дована вулиця, світло, газ, асфальтована до-
рога, 1000 у.о./сотка (26000 грн/сотка). Тел.: 
0 67 5075208.

Проців с., Мацока вул., 23 сотки, обгород-
жені, старий будинок, комунікації, приватизо-
вана, 1200000 грн (еквівалентно 45000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Рогозів с., 25 соток, недорого, гарне міс-
це, комунікації поруч, господар. Тел.: 0 99 
1648530.

Щасливе с., 10 соток, рівна, комуніка-
ції, поруч вулиця, забудована котеджами, 
700000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 
67 6616363. АН «Sun City».

Згурівка
Черевки с., 12 соток, ціна договірна. Тел.: 

0 96 2838710.

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

Київ — Золотоноша, поруч Дніпро, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 66 4243909, 0 63 1730356.

сарай, гараж або місце під гараж у госпо-
даря без посередників. Тел.: 0 93 4978204.

ЗДАМ
Бориспіль

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 6596222.
1-к.кв., житловий стан, меблі, техніка, 3000 

грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673.

2-к.кв., Горького вул., 52 кв.м, все окремо, 
гарний стан, меблі, холодильник, бойлер, 
пральна машина, Інтернет, телефон, на 
тривалий термін, ціна договірна. Тел.: 0 67 
4636122.

Врем’янку для будівельників, пічне опален-
ня, 5 місць. Тел.: 0 63 1683437, 0 66 4249193, 
0 67 7695807.

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

У зв’язку із встановленням меж 
земельних ділянок ДП «ЧАЙКА», 

що розташовані на території 
Дударківської сільської ради та 
с. Дударків, вул. Незалежності, 

вул. Незалежності, 2/1, 5, 5а, 47, 
47б, 102є, вул. Гоголя, вул. Гоголя 

62а, вул. Першотравнева, 2, 
вул. Нова та вул. Садова, 

Бориспільського р-н Київської 
обл., прошу бути присутніми 

01.03.17 р. о 10:00 
власників/користувачів 
(уповноважених осіб, з 

відповідними документами) 
суміжних земельних ділянок для 

погодження меж зазначених 
ділянок. 

Контактний тел.: 
067-693-33-15, Віктор.

До уваги членів 
ГО СТ «Святище-2»!

Правління вирішило скликати загальні 
збори ГО СТ «Святище-2» 18 березня 2017 
р. о 12.00 на території магазину будівельних 
матеріалів з наступним порядком денним: 

1. Обрання Голови та Секретаря Загаль-
них зборів членів Організації.
2. Про приведення Статуту Організації у 
відповідності до чинного законодавства.
3. Обрання виконавчого органу Організації 
— Голови.
4. Про визначення кількісного складу та 
обрання членів керівного органу Організа-
ції — Правління.
5. Про державну реєстрацію змін Статуту 
Організації та делегування повноважень 
на здійснення таких дій.
6. Приведення відповідно до діючого 
Законодавства України — питання обліку 
енергопостачання та газопостачання. 

Початок реєстрації учасників загальних 
зборів об 11.00.

Закінчення реєстрації — 11.45.м. Бориспіль, вул. Броварська,1     Тел.: (04595) 6-84-72

Комунальне підприємство «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
МАЛЯРА, з/п від 4000 до 5000 грн

ТРАКТОРИСТА, з/п від 4000 до 5000 грн

ДОРОЖНЬОГО РОБІТНИКА, з/п від 4000 до 5000 грн

ВОДІЯ КАТЕГОРІЇ «С»,«D»,«В»,«Е», 
з/п від 3000до 4000 грн

ТЕСЛЯРА, з/п від 4000 до 5000 грн
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У зв’язку з розширенням на ме-
блеве підприємство потрібні спеці-
алісти з виготовлення меблів, сто-
ляри, маляр по деревині, офіційне 
оформлення, достойна з/п. Тел.: 0 67 
4686222, Олександр. 

У магазин «Світ чаю», ТЦ «Аеромол», 
потрібен продавець-консультант, г/р 
тиждень/тиждень, з 10.00 до 22.00, з/п 
достойна. Тел.: 0 67 8117140.

Фірмі у с.Іванків на постійну роботу по-
трібні менедженри, г/р 3/3, охоронці, г/р 1/1, 
шиномонтажники, г/р 7/7. Тел.: 0 96 2499983, 
0 67 4451883.

Київ
В м.Київ на роботу в склад ковбасних 

виробів потрібні працівники, з/п 8900 грн, 
щоденні виплати, харчування, вахта. Іно-
городнім гуртожиток. З посередниками не 
працюємо. Тел.: 0 99 2477781, 0 98 5686758.

В м.Київ на роботу в теплиці потрібні від-
повідальні, вахта 15/15, 30/15. З/п 460 грн 
щоденно, гарні умови для іногородніх, житло, 
харчування. Тел.: 0 63 6098491, 0 68 7337439, 
0 66 0018569.

На деревоообробний завод європей-
ського класу потрібні водії категорії «Е» 
із д/р, машини MAN та Іveco, з/п від 24000 
грн. Тел.: 0 99 3732342, 0 98 6402986.

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

На роботу в теплиці в м.Київ потрібні відпо-
відальні, вахта 15/15, 30/15. З/п від 8500 грн/
вахта. Щоденно. Гарні умови для іногород-
ніх, житло, харчування, спецодяг. Тел.: 0 66 
7565136, 0 68 6973872.

Работа: Европа, Скандинавия, США, Кана-
да, Израиль. Все рабочие вакансии. Контрак-
ты 6/12 мес, право продления. Проезд, 
оформление всех официальных и легальных 
док-тов на выезд, в т.ч. 50% в кредит за счет 
работодателей. Лиц. АВ №519114, МТСП от 
28.05.10г. Тел.: 0 63 8652161.

РОБОТА В НІМЕЧЧИНІ, ЛИТВІ, 
ПОЛЬЩІ. Європейські контракти. 
Заводи, комбінати. Для чоловіків і 
жінок. Проживання надає робото-
давець. Робочі візи. СПД Івасишина. 
100% гарантія. Ліц. ДЦЗ АЕ №291646. 
Київ, вул. Патриса Лумумби, 4/6, 
оф.507-Б. Тел.: 0 66 5191680, 0 67 
9673658.

У м.Київ потрібні працівники на фасуван-
ня-упаковку одноразового посуду. Вахта 
15/15; 30/15. З/п від 440 грн/зміна, щоденно. 
Для немісцевих гарні умови: харчування, 
житло, спец.одяг. Тел.: 0 63 6098552, 0 68 
8197275, 0 95 4909254.

Фасувальники одягу на секонд-хенд, робо-
та в м.Київ, з/п від 4700 грн за тиждень, вах-
та 15/15, 20/10, робочий день з 8.00 до 17.00, 
житлом забезпечуємо. Тел.: 0 99 2530892, 0 
98 9399439.

На роботу в м.Бориспіль потрібні: 
вантажники, складальники-паку-
вальники, засипальники сировини, 
водій навантажувача; з/п від 6000 
грн, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Підприємство оголошує конкурс на 
посаду помічника конструктора-тех-
нолога корпусних меблів. Вимоги: 
знання комп’ютера на високому 
рівні, без д/р (можливо студентів), 
добре знання математики та геоме-
трії, прагнення створювати та розро-
бляти. Тел.: 0 67 4686222, Олександр 
Вікторович. 

Підприємству на постійну роботу 
потрібен вантажник, г/р пн-пт з 9.00 
до 18.00, сб-нд — вихідний, з/п 5000 
грн, офіційна. Тел.: 0 95 2821499, Ва-
лентин.

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

Потрібен кухонні працівники, кухар, 
пекар, кондитер. Оплата за домовлені-
стю. Тел.: 0 98 5004772.

Потрібен репетитор по математиці 
для 2-х хлопчиків, учнів 6-го класу. 
Заняття потрібно проводити 2 раза 
в тиждень по 2 години. Оплата від 
2000 грн/міс. Тел.: 0 95 1232068, Віта-
лій Іванович.

Потрібні будівельники-монолітники зі сво-
єю опалубкою, фахівці з монтажу з/б сходів, 
водій зі своїм авто. Дзвоніть зараз. Тел.: 0 68 
1190818.

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

Потрібні столяри для виготовлення 
дверей високого рівня та меблів із 
деревини. Офіційне оформлення, 
достойний дохід. Тел.: 0 67 4686222, 
Олександр.

ПП «Жива вода» запрошує на постій-
ну роботу водія, кат. «В», «С». Тел.: 0 50 
3348190, 0 50 3348191.

Приватному підприємцю на постій-
ну роботу потрібен екскаваторник: д/р 
обов’язково, екскаватор CAT-438. Тел.: 
0 67 4029471.

Робота+житло. В кафе-ідальню «До-
машня кухня», Бориспільський р-н, на 
постійну роботу потрібен кухар-універ-
сал, можливо без д/р, оплата своєчасно, 
г/р потижневий. Іногороднім надається 
житло та харчування безкоштовно. Тел.: 
0 97 6421754, 0 63 2666906.

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ В АВ-ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ В АВ-
ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 
9136533.9136533.

Терміново на роботу потрібен продавець. 
Тел.: 0 67 2340932.

Терміново! В стоматологічну кліні-
ку «Вегас» потрібна сестра-медична 
(фельдшер). Тел.: 0 97 1229617 Окса-
на Юріївна.

У зв’язку з розширенням в центр 
краси «Вероніка+» потрібні: при-
биральниця, перукарі, майстри ма-
нікюру та педикюру, масажист. З/п 
достойна. Тел.: 0 63 5273171, 0 98 
5235600.

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

РОБОТА • ПРОДАМ

АКРИЛОВИЙ ВКЛАДИШ

098�133�25�02
093�880�80�15
Сан Санич

НОВА ВАННА
без демонтажу старої

РЕСТАВРАЦІЯ ВАНН

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Бухгалтера, д/р 5 років юридичної 
особи на загальній системі, ПДВ: ве-
дення звітності ФОП, бухгалтерсько-
го обліку за сумісництвом. Розгляну 
всі пропозиції. Тел.: 0 97 9959266, 
Світлана.

Жінка, 65 років, різноробоча, можливо 
догляд за людиною похилого віку, або до-
могосподарка, оплата договірна. Тел.: (4595) 
67109, 0 66 3697961, Тамара.

Перекладача, репетитора німецької мови, 
на дому, 30 р. досвід. Тел.: (4595) 60516, 0 67 
8721794.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Батареї чавунні, центрального опалення, 3 

шт., 40 грн/1 секція. Тел.: (4595) 60516, 0 67 
8721794.

Бетонні стовпчики, 2,30х12х15, бетонні 
стовпчики, ціна договірна; буржуйка. Тел.: 0 
97 2385125.

Блок фундаментний, ФБС3 (240х60х30), 
самовивіз. Тел.: 0 93 6484356.

• 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

Официальный дилер турецкой Ком-
пании «Kalde» в Украине OOO «Kalde-
Vostok» реализует мелким и крупным 
оптом продукцию турецкой фирмы: 
трубы полипропиленовые, фитинги, 
вентили, краны. Полный ассортимент 
продукции, новинки. Доставка по всей 
Украине. Тел.: 0 63 6809889, Елена. 

ДИТЯЧІ РЕЧІ
Бориспіль

ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА 
КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, 
ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, 
ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.

Коляска, бузковий колір; чобітки шкіряні, 
23 розмір; джинси на 2-3 роки для хлопчика, 
недорого. Тел.: 0 50 8131498.

МЕБЛІ
Бориспіль

Диван та розкладні крісла, шафа для бі-
лизни, ціна договірна. Тел.: (04595) 60849, 0 
73 0470197.

Дубові стільці, CРСР 1960 р., різьблені, 4 
шт., 12000 грн або обмін. Тел.: 0 95 8765344. 

Кухня б/в: тумба «напольна», шафа підві-
сна, шафа-пенал, тумбочка, 1300 грн. Тел.: 
(4595) 60516, 0 67 8721794.

Письмові столи, гарний стан, 2 шт, 200 
грн/250 грн. Тел.: 0 66 4515494.

Стінка, гарний стан, 500 грн, терміново. 
Тел.: 0 50 8405446.

Тумба під телевізор, 2 шт., б/в, колір вен-
ге, під склом, гарний стан; 2-спальне ліжко 
з матрацом «Венето». Тел.: 0 67 3173639, 0 
99 2694959. 

Шафа з дзеркалом, 500 грн; диван, 700 
грн; сервант, гарний стан, 500 грн. Тел.: 0 95 
8489233.

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

Бензоколонки для АЗС, в-во Росія, елек-
тромеханічні, без електроніки. Тел.: 0 63 
8273160.

Блок безперебійного живлення «START 
UPS-420», ціна договірна, недорого; або об-
міняю на б/в ноутбук, аксесуари. Тел.: 0 68 
5982868.

Будівельний вібратор ІВ-99Д. Тел.: 0 95 
9282640.

Вал для стукального верстата, 30 см, 3 
ножі, з корпусами, новий, циркулярка, виго-
товлено в НДР, довбання вушок. Тел.: 0 93 
2233068.

Електроінструменти, деревообробні, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 4574282.

Зварювальний апарат, 220 Вольт, виготов-
лений за європейськими стандартами. Тел.: 
0 93 2233068.

Котел опалювальний, пересувний, на 
твердому паливі, 16 кВт, дрова, газ, вугілля, 
вітчизняного виробництва, 2000 грн. Тел.: 0 
63 8273160.

Принтер, фірма «HP 205», б/в, робочий 
стан, без картриджів, 400 грн. Тел.: 0 50 
7142390.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 0 93 
2233068. 

Твердопаливний котел 18 кВт. Тел.: 
0 97 1224730.

Токарний, ювелірний верстат, теодоліт, 
нівелір, мікроскоп, електростанція. Тел.: 0 95 
8765344.

Київ
Котлы твердотопливные длительного 

горения (производственные и бытовые). 
Тепловентиляторы на дровах. Буферные 
ёмкости. Производство, реализация. Мон-
таж промышленных/бытовых отопительных 
систем. Формируем дилерскую сеть. www.
kfk.com.ua. Тел.: 0 66 6008784, 0 68 0450764.

Полный комплект оборудования ми-
ни-завода для производства шлакоблока: 
пресс шлакоблочный, пресс полублоков, 
транспортное оборудование и т.д. Тел.: 0 67 
5669709.

Стабилизаторы напряжения укр. пр-ва. 
Профес. комплексная защита техники от 
проблем в электросети. Гарантия — 3 года. 
Адаптация под вашу электросеть! Лучшее 
соотношение цена-качество! Б/п доставка. 
Подробно на сайте: stabilizator.dp.ua. Тел.: 0 
67 4928371, 0 50 1011184.

Экономное отопление! Экономия до 70%! 
Тепло за 20 коп/час — это реально. Электро-
радиаторы и керамические панели с низким 
потреблением электроэнергии. Срок экс-
плуатации 20 лет. Пр-во Украины. Гарантия 
5 лет. Не сушат воздух. Доставка. Сервис. 
Тел.: 0 67 5236614, 0 66 2663474.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Деко нове, велике з кришкою, 30х45 см, 
алюмінієве, 300 грн. Тел.: (4595) 50906, 0 68 
6505802.

Ноутбук «Асус», акумулятор «Акер», 
«ІВМ», ціна договірна, недорого; комуніка-
тор. Тел.: 0 98 0420029.

Обігрівач, масляний, 2 шт., гарний 
стан, ціна договірна. Тел.: 0 67 6497966, 
0 93 2565011, 0 95 0029901.

Пральна машина «Канді», гарний стан; 
бойлер, 30 л. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 
2694959, 0 63 8851779.

Телевізор «Деу» (потребує профілакти-
ки); пральна машина, вертикальна «Вемдо-
ме-510 ТВ», не працюють перемикачі, 1700 
грн. Тел.: 0 68 5982868.

Телевізор «Соні», 700 грн, торг. Тел.: 0 93 
6877715.

Холодильник «Снайге», ціна договірна. 
Тел.: 0 68 1179106.

Холодильник, 2-камерний, «Норд 214», 
1400 грн, торг, можлива доставка. Тел.: 
(4576) 41659, 0 67 9469070.

ТВАРИНИ
Березань

Коза кітна; козлик 1 рік, порода «Ламан-
ча»; кізонька 6 місяців, безрога, недорого. 
Тел.: 0 99 2260579.

Бориспіль
Корова, червона з другим телям. Тел.: 0 

98 5855624.
Кролі білий «оберт», гіганська «шинши-

ла»; індокачки, коричневі. Тел.: 0 99 9754462.
Поросята 15-25 кг — 40 грн/кг, 26-50 кг — 

35 грн/кг, 51-100 кг — 32 грн/кг, 100-150 кг 
— 30 грн/кг. Тел.: 0 97 9646912.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Зерносуміш пшениці, жита, віки, недорого. 
Тел.: 0 97 9646912.

Бочки, каністри, металеві і поліетиленові, 
баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 9307744.

Брус, балки, стропила, шалів-
ка, дошка столярна сосна, вільха, 
ясен, дуб, дошка для підлоги, дро-
ва з доставкою, ракушняк; послуги 
автокрана. Тел.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

Вікна подвійні, 1,7х1,4, недорого. Тел.: 0 63 
8273160.

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

Ворота для огорожі, 5,2х1,7, 4,0х1,7, 
без стовпів, заводська робота. Тел.: 0 93 
6484356.

Запчастини до металевого гаража, воро-
та, підсилювачі даху. Тел.: 0 68 5982868.

Каністри сталеві, б/в, 300 грн/1 шт.; баки, 
термоси, 2 шт., по 10 л, 300 грн/1 шт. Тел.: 
0 68 1283577.

Підприємство продає пиломатеріа-
ли: дошку необрізну, брус. Тел.: 0 50 
7854501.

Труба азбесто-цементна, 100 мм, б/в, 180 
грн; наличники ПВХ, 2 шт., білий, 2200 мм х 
70 мм, 50 грн за 1; 1100 мм х 70 мм, білий, 25 
грн, нові. Тел.: 0 68 1283577.

Запоріжжя

Тел.: 067-280-30-11

ДОСТАВКА ЇЖІ
ШАУРМА, ЧЕБУРЕК, 

САМСА (ВИПІЧКА), БІЛЯШІ

ПЛОВ НА ЗАМОВЛЕННЯ
Доставка по м. Бориспіль безкоштовна 

СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 97

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОСЛЮСАРІВ
• Офіційне працевлаштування • Висока заробітна плата (договірна), вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84



Вісті №6 (865), 17 лютого 2017 р.22 РОБОТА

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

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

ЗБИРАЛЬНИКА МЕБЛІВ

ЕЛЕКТРИКА

СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА

МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНІ

ТАКЕЛАЖНИКІВ

КОМІРНИКА

ІНЖЕНЕРА-КОШТОРИСНИКА

ФОРМУВАЛЬНИКА ЗБВ

ПОМІЧНИКА ОПЕРАТОРА

ІНЖЕНЕРА КВП

ОПЕРАТОРА БЗВ

ПІДСОБНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВОДІЯ категорій «С», «D»

МАЙСТРА З ВИРОБНИЦТВА
ВІБРО-ПРЕСОВОЧНИХ ВИРОБІВ

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

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

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК 
Вимоги: д/р на складі, відсутність протипоказань 
по стану здоров’я, фізична витривалість
г/р п’ятиденка, офіційне оформлення

з/п від 7000 грн

ОХОРОНЕЦЬ КПП
Вимоги: д/р від 2 років, відсутність судимостей та шкідливих звичок
г/р доба/три 

з/п зміна — 460 грн

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: 

Тел. 096-340-44-32, 067-215-14-00
e-mail: gonza@intertool.kharkov.ua

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.: 067-240-32-91

В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН

ПРОДАВЕЦЬ
із досвідом роботи Г/р з 7.00 до 22.00, 

1 робочий день/2 вихідних.
З/п висока

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 

Тел.: 099-422-52-67, Микола

Землевпорядна організація 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

для набирання 
пояснювальних 

записок у документаціях 
та виготовлення 

обмінних файлів ХМЛ. 

ІНЖЕНЕРА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА

Офіційне працевлаштування
З/п від 3200 грн
Робота в офісі, центр міста
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ПРОДАМ макулатуру, пакувальну 
плівку, пластикові пляшки, щоден-
но, 9.00—18.00, обід: 13.00—14.00; 
неділя — вихідний; вул.Франка, 2А, 
у дворі за кафе «Поліс». Тел.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 

Роги оленя сибірського, великі, 4000 грн; 
платівки Висоцького, 19 шт., 100 грн/1шт.; 
бушлат, зимовий; штани офіцерські, ватні, 
розмір 52, 400 грн. Тел.: (4595) 50906, 0 68 
6505802.

Чоботи-ботфорти, чорного кольору, із на-
турального замшу, 37 р., 1000 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

Шуба із нутрії, темно-коричневого кольору, 
48-50 р. (манжет та воріт з песця), б/в, гарний 
стан, 5000 грн, торг; шкіряний плащ, чорного 
кольору, новий, 44-46 р., 3000 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361. 

КУПЛЮ
Бориспіль

Акордеон, гарний стан. Тел.: 0 67 6589586.
Дизельне пальне, 40 л. Тел.: 0 67 7886792.
Для своєї домашньої бібліотеки куплю 

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

Закуповуємо постійно: легковий тран-
спорт, битовки, вагончики будівельні, кон-
тейнери та кунги. Тел.: 0 96 9918144. 

Куплю суху дошку, брус, шальовку, вагон-
ку. Тел.: 0 50 1464711.

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

Монети Росії, України, усіх періодів, ваша 
ціна; значки «Заслужений парашутист-випро-
бувач», «Народний учитель», «Пілот-випро-
бувач», «Червона зірка Ефіопська», поштові 
марки СРСР та Китай. Тел.: 0 99 0604423.

Неробочі, старі ЕВМ, комп’ютери, осцило-
графи та інше часів Радянського Союзу та 
радіодеталі. Тел.: 0 99 0604423.

Ноутбук, об’єктиви. Тел.: 0 68 5982868.
Підшипники. Тел.: 0 68 3762121.
Фотоапарат цифровий з гарним збільшен-

ням; бінокль з великою кратністю; флешку 
для комп’ютера, 16 або 32 Гб. Тел.: (4595) 
60516, 0 67 5821142.

Київ
Гербицид «Харнес» и другие. Тел.: 0 50 

1368624.
Куплю дорого Баббит Б-16, Б-83, припой 

ПОС-30,-40,-61, олово. Срочно в любом виде 
и кол-ве. Звоните, по цене договоримся. 
Офис в г.Кривой Рог. Тел.: 0 96 3409983, 0 
66 7552793.

Куплю пожарные мотопомпы МП-800 (или 
насос ПН-30, ПН-40), электродвигатель от 1 
до 18 кВт, токарное оборудование: фрезер-
ный, сверлильный, токарный станки. Тиски. 
Патроны. Фото на почту: sky85593@gmail.
com. Тел.: 0 96 4180586.

Куплю радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п, 
индикаторные ИН18 от 150гр/шт, ИН16(-14,-
12,-8). Контакторы ТКС, ТКД, КМ, ДМР, ТКТ. 
Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Вакуумные конденса-
торы КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куп.дорого как 
изделия, металлом не занимаемся. Тел.: 0 
97 9902807. 

Покупаем б/у компрессоры ПКС и ПКСД 
или меняем с доплатой на новые (широкий 
выбор поршневых и винтовых компрессо-
ров). Рассмотрим все варианты. Тел.: 0 68 
6144341, 0 50 7520586. 

Полтава
Куплю дорого! Янтарные бусы от 250 

грн до 1500 грн за 1г, коралловые бусы, 
бивни мамонта. А также старинные 
иконы, картины до 1980 г., ордена, ме-
дали, книги, изданные до 1917 г., и др. 
предметы старины! Тел.: 0 50 3466068.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам треба пофарбувати справжню 
шкіру, то будь ласка: куртка коротка — 200 
грн, куртка довга чи плащ — 250 грн; фарбу-
вання взуття. Це для курток чорного кольо-
ру. Куртки кольорові на 50 грн дорожчі. Тел.: 
(4595) 61385, 0 67 4179396.

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

Бригада будівельників виконує всі види 
ремонтно-оздоблювальних робіт, утеплення 
фасадів та монтаж металопластикових кон-
струкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

Будівництво приватних будинків, котеджів і 
дач під ключ з доставкою і закупкою матеріа-
лів. (Ліц. АВ №479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 
0 67 5056064, 0 68 1269208.

Будівництво приватних будинків, 
котеджів і дач під ключ з достав-
кою і закупкою матеріалів. Ліц. АД 
№038869 від 08.06.2012р. Тел.: 0 67 
4029471.

Гіпсокартон, відкоси, малярка, штукатур-
ка, стяжка, кахель, вагонка, ламінат, дахи, 
багети, фарбування, шпалери, якість гаран-
тую. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 2240262.

КАМІНИ, ПЕЧІ, ГРУБИ, ЛЕЖАНКИ, 
БАРБЕКЮ. Майстер-пічник. Дос-
від роботи. Якість. Підбір проектів. 
Буде тепло та комфортно. Тел.: 0 97 
2846217, Микола.

Комплексний ремонт квартир, офісів, 
будинків: фундамент, кладка під ключ, гі-
псокартон, кахель, виготовлення парканів, 
зварювальні роботи, з доставкою матеріалів, 
вирізування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 
6888761, Олександр.

Корпусні меблі на замовлення. Кух-
ні, шафи-купе, спальні, дитячі, меблі 
для передпокою. Тел.: 0 67 2638324, 
0 95 5136007.

Оббивка меблів та повне відновлення 
м’яких частин, ремонт меблів будь-якої 
складності, перетяжка із вивозом (дивани, 
крісла, стільці), зміна дизайну м’яких меблів. 
Тел.: 0 68 1222852.

Перевезення вантажу, квартир, послу-
ги вантажників (1 год./50 грн), у будь-який 
час, по м.Бориспіль та по Україні. Тел.: 0 67 
6888761, 0 99 2235183.

Пічник: кладу печі, груби, каміни. Ремонт 
усіх типів складності. Недорого, якісно. Тел.: 
0 66 4249193, 0 67 7695807.

Київ
Афро-украинская горячая шоу-группа из 

Уганды. Группа «Alfa-Alfa» для Ваших меро-
приятий. Самые яркие и зажигательные. Мы 
предлагаем одну из лучших африканских 
шоу-групп Украины! E-Mail: ssegawole@
yahoo.com. Тел.: 0 66 1913197.

Харків
Тороидальные трансформаторы, под за-

каз, от 10 Вт до 40 кВт. Доставка. www.tor-
trans.com.ua. Тел.: 0 57 7595006. 

Картопля дрібна, ціна договірна. Тел.: 
(4595) 52471.

Картопля кормова, 2 грн/1 кг. Тел.: 0 
50 9695941.

Мед, 70 грн/1 л. Тел.: 0 63 4809234. 
Поросята породи українська степова, 

35-500 кг на відгодівлю; січкарня. Тел.: 0 97 
2378240. 

Саджанці ожини, малини, агрус без шипів, 
ціна договірна. Тел.: 0 95 0150160.

Саджанці, морозостійкі, плодовиті: ківі, 
гранат, інжир, фундук; господар. Тел.: 0 99 
7982988.

Цибулини півонії та ірисів. Тел.: (4595) 
52471.

Київ
Надежные инкубаторы укр. пр-ва для всех 

видов яиц от 42 до 500 шт., ручные, мех., 
автомат. Гарантия 1 год, от 360 грн до 7000 
грн, доставка по всей Украине. Тел.: 0 97 
5618474, 0 63 4200870, inkubator.biz.ua.

Насіння кукурудзи української селекції. 
ФАО 230-310: Оржиця, Яровець, Любава, 
Дніпровський 257св, Солонянський. Продаж 
від одного мішка. Ціна: на 1га-80000 насі-
нин-450 грн. Пакет документів. Полтавська 
обл, м.Карлівка. Тел.: 0 50 6344670, 0 68 
8926201.

С/г техніка (Польща): косарки роторні, 
гребки, обприскувачі навісні/причепні, плу-
ги, культиватори, дискові борони, фрези, 
міжрядні культиватори, картоплесаджалки/
копалки, розсіювачі мін.добрив, ін. Комплек-
туючі, з/ч. Тел.: 0 66 7845959, 0 67 3908739, 
0 63 8204060.

Саженцы крупноплодной малины, жимо-
лости, крыжовника, смородины, клубники, 
яблонь, груш, вишни, черешни, персика, 
абрикоса, сливы, нектарина. Рассылка 
почтой по Украине. Закажите бесплатный 
каталог по телефонам: 0 67 6299455, 0 99 
3745810, сайт: titovchp.uaprom.net. 

РІЗНЕ
Бориспіль

Акордеон «Октава», 5 регістрів, гарний 
стан, ціна договірна. Тел.: 0 63 2033965, 0 50 
5038302.

Акриловий піддон до душової кабіни, з 
«фартухом», 1850 грн; холодильник, Ока-6, 
гарний стан, пофарбований, 2800 грн. Тел.: 
0 68 1283577.

Акустичну гітару, бас-гітару, скрипку. Тел.: 
0 50 1464711.

Вагончик-термобудка на колесах, 2х4. 
Тел.: 0 98 2507650.

Ванна акрилова, кутова, 1000 грн, б/в; 
холодильник «Веко», 500 грн, несправний; 
котел, Фастів, газ, б/в; склопакети 1,30х60, 2 
шт, 1,20х55, 1 шт. Тел.: 0 67 3669339.

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки кобель шарпей. Тел.: 0 
63 1683437, 0 66 4249193, 0 67 7695807.

Віддам у добрі руки кошеня породи росій-
ська блакитна, 7 місяців. Тел.: (4595) 68659, 
0 50 5943708.

Втрачений Державний акт на право 
власності на земельну ділянку, серія ЯЛ 
№040605, виданий на ім’я Смовженко Тама-
ри Степанівни Управлінням Держкомзему у 
Бориспільському р-ні 28.07.2010 р., вважати 
недійсним.

Втрачений диплом молодшого спеціаліста, 
серія МО №13663669, виданий на ім’я Мельни-
чука Володимира Олексійовича Харківським 
університетом Повітряних сил ім. Івана Коже-
дуба 28 лютого 2014 р., вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток, серія КВ 
№10743029, виданий на ім’я Солодаєва Ан-
дрія Сергійовича Національним технічним 
університетом України «Київським політех-
нічним інститутом ім. І.Сікорського» 1 верес-
ня 2015 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку, без родичів, 
з правом успадкування житла, в Борисполі чи 
районі. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959. 

ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-
ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, 
ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, 
9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 
— ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У 
ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 

Знайдено пенсійне посвідчення на ім’я 
Петлицької Світлани Никифорівни. Зверта-
тись у редакцію щотижневика «Вісті». м.Бо-
риспіль, вул.Котляревського, 12, каб.№3, 
рекламний відділ.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-
ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ 
КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ 
КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 
93 2565011, 0 95 0029901.93 2565011, 0 95 0029901.

Шукаємо людину для церковного хору, 
проживання та харчування безкоштовно. 
Тел.: 0 67 7695807, 0 66 4249193.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, 50 років, познайомиться з поряд-
ною жінкою для серйозних стосунків. Тел.: 0 
50 1464711.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

Тел.: 097-32-31-768, 050-67-39-266,
097-98-91-678, з 8.00 до 20.00

КУПЛЮ
МЕД

(від 300 кг і більше) 
та всі бджолопродукти

Вишиті рушники, гладдю, хрестиком з ме-
реживом, старовинні; гарні тканини, недоро-
го. Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Вишиті сорочки; українські рушники, 2 шт., 
ткані; український костюм, недорого. Тел.: 
(4595) 69244, 0 63 7447732.

Двері міжкімнатні, б/в, 6 шт., 100/1 шт. Тел.: 
0 68 3526884.

Дзеркала, великі; годинники наручні; бу-
дильники; банки з кришками 750 г, б/в, недо-
рого. Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Дублянка натуральна, для хлопчика 10 ро-
ків. Тел: 0 95 0150160.

Коробка для дверей, 80х30х2050, 115 грн; 
скляні банки, 0,5 л/2 грн, 13 шт. Тел.: 0 68 
1283577.

Костюм «прорезинений», 350 грн, но-
вий; паяльна лампа б/в, 250 грн. Тел.: 0 68 
1283577.

Куртка шкіряна, чорного кольору, глянцева, 
50-52 розмір, якісна з коміром; шкіра вичине-
на, на пошиття верхнього одягу, нова, якісна, 
свиняча, чорного кольору. Тел.: 0 93 2233068.

Матрац, ватний, виробництво СРСР, гру-
бий; перини; подушки, недорого. Тел.: (4595) 
69244, 0 63 7447732.

Міні-АЗС з підземними металевими ємно-
стями, круглі, по 5-10 куб.м, для А-95 та ДП, 
довжина 5 м. Тел.: 0 63 8273160.

Плуг до мотоблока, радянського виробни-
цтва. Тел.: 0 93 2233068.

Рослини: ялівець скайрокет, висота 3,5, 
діаметр 1м; туя корнік, висота 2,5 м, діаметр 
1,5 м, недорого. Тел.: 0 63 8273160.

Стовп електричний. Тел.: (4595) 52471.
Фреон у бочці, ціна договірна. Тел.: 0 68 

5982868.

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ЗАБОРИ БЕТОННІ

РУБАНІ
ДУБОВІДРОВА

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

24 лютого; початок о 16.00
Візьміть з собою лише гроші

для реєстрації (70 грн),
а гарний настрій з нас!

40+КЛУБ 
ЗНАЙОМСТВ

Запрошуємо 
на вечір відпочинку 

в кафе «Ольвія»

Тел.: (044) 227-38-98
097-477-07-77

(вул. Київський Шлях, 9)

На автомийку в м.Бориспіль

ПОТРІБНІ

ПОТРІБЕН

МИЙНИКИ АВТО

Тел.: (063) 140�03�81
(063) 752�21�12

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

Безкоштовне житло для іногородніх.

АДМІНІСТРАТОР 
НА АВТОМИЙКУ з д/р

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.: 050-441-30-38, Віталій

Підприємство запрошує на роботу

МЕНЕДЖЕРА
З ПРОДАЖУ

Д/р в активних продажах не менше 2-х років 
Наявність власного авто обов’язкова. 

Офіційне працевлаштування, 
з/п за результатами співбесіди. e-mail: Nataly_textil@ukr.net

Тел.: (067) 734-16-07

На постійну роботу в м.Бориспіль 
ЗАПРОШУЄТЬСЯ

ПОМІЧНИК
КЕРІВНИКА

молодий, енергійний, цілеспрямований.
З/п та умови праці при співбесіді.



Вісті №6 (865), 17 лютого 2017 р.24 РІЗНЕРІЗНЕ
W

W
W

.I-
VI

ST
I.C

O
M

Ч
И

Т
А

Й
Т

Е
 «

В
ІС

Т
І»

 В
 І

Н
Т

Е
Р

Н
Е

Т
І,

 
З

А
Л

И
Ш

А
Й

Т
Е

 С
В

О
Ї 

К
О

М
Е

Н
Т

А
Р

І,
 

П
Р

О
П

О
З

И
Ц

ІЇ
, 

Б
Е

Р
ІТ

Ь
 У

Ч
А

С
Т

Ь
 

В
 О

Б
Г

О
В

О
Р

Е
Н

Н
І 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
ІВ

.

ОВНИ. Вдалий тиждень, 
але у важливих справах роз-
раховуйте тільки на себе. 
Стримуйте негативні емоції, 
постарайтесь не конфлікту-
вати. Рідні, друзі та началь-
ство — на вашому боці.

ТЕЛЬЦІ. Нагромадило-
ся чимало питань, які му-
сите вирішити найближ-
чим часом. Заручіться під-
тримкою рідних та друзів. 
Приділіть увагу вирішен-
ню проблем дітей.

БЛИЗНЮКИ. Відчутних 
результатів зможете до-

сягти в роботі, навчанні та 
діловій кар’єрі. Доведеть-
ся посперечатися. Важли-
ва для вас інформація на-
дійде від друзів. 

РАКИ. Імовірні різ-
кі перепади настрою, хо-
ча особливих причин для 
цього не передбачається. 
Займіться чимось важли-
вим і корисним. У вихідні 
все буде дуже гарно.

ЛЕВИ. Не надто дові-
ряйте чужим порадам, по-
кладайтеся на власні ро-
зум, досвід та інтуїцію. Не-

обхідно завершити розпо-
чаті справи й вивільнити 
час для дому та сім'ї.

ДІВИ. Настав час зали-
шити позаду минулі успі-
хи та досягнення — почи-
найте рухатися вперед, до 
чогось нового, більш по-
трібного. 

ТЕРЕЗИ. Розвивайте ді-
лові контакти. Відкинь-
те страхи та сумніви, зро-
біть рішучий крок уперед, 
і ви відчуєте довгоочікува-
не полегшення та впевне-
ність у собі. 

СКОРПІОНИ. Вдалий 
час для творчої праці. 
Можна розраховувати на 
збільшення прибутку. Од-
нак надриватись не варто 
— ваш героїзм навряд чи 
хтось оцінить.

СТРІЛЕЦІ. Можлива 
поява незначних трудно-
щів, які торкнуться вашої 
основної діяльності. Уни-
кайте зайвих суперечок 
на роботі, вдома, у гро-
мадських місцях. 

КОЗЕРОГИ. Трудити-
ся доведеться з ранку до 

ночі, але вас це зовсім не 
лякає. За вашу працьови-
тість і завзятість одержи-
те цілком заслужену ма-
теріальну винагороду. 

ВОДОЛІЇ. Певний час 
будете виношувати важ-
ливі плани, які вдасться 
втілити в життя пізніше, за 
більш сприятливих умов. 

РИБИ. Ви здатні зро-
бити майже неможливе, 
але спочатку замисліть-
ся, чи потрібно це взага-
лі. Близькі люди підтрима-
ють вас.

Астрологічний прогноз на 20 — 26 лютого


