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 ЗДАДУТЬ ВЧАСНО  ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

 ВИПРОБУВАННЯ ЗИМИ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Ексклюзивну екскурсію для «Ві-
стей» провів головний викон-
роб будівництва Володимир Про-
тас. На будівництві  працює чотири 
бригади спеціалістів від ДП «Агро-

буд», ПрАТ «ПМК-508», ТОВ «Енер-
гетик-плюс лтд» та ПрАТ «БКБМ». На 
сьогодні стіни освітнього закладу 
зведено, перекриття даху закінче-
но, завершується встановлення ве-
ликих двокамерних вікон та розве-
дення вентиляційних труб, трива-
ють роботи з електрозабезпечення.

Згідно з проектом, у новій шко-
лі здобуватимуть освіту 825 учнів, 
які навчатимуться у 33 класах. У 
школі передбачено зручні умови 
для дітей із обмеженими фізични-
ми можливостями: буде два про-
сторі ліфти, на кожному повер-
сі туалети із зручностями для ді-
тей-колясочників та широкі двер-
ні проходи. 

Згідно із проектом, планується 
оснащена лабораторія, два тири, 
великий актовий зал і просторий 
спортивний зал. Окрім загальної 
роздягальні на першому поверсі, 

у кожному класі буде власна роз-
дягальня та умивальник, а у про-
сторій їдальні закладу одночасно 
зможуть обідати 300 дітей.

На території школи планується 
майданчик для міні-футболу, для 
гри у баскетбол, майданчик для 
вивчення правил дорожнього ру-
ху та навчально-дослідна ділянка. 

Опалюватися заклад буде завдя-
ки власній котельні, також додат-
ково подаватиметься тепле пові-
тря із сучасної системи вентиляції. 

Загальна площа забудови — 15 
тис. 627 кв. м. Площа ділянки, де 
розміщена школа, — 2,7 га. Заклад 
розміщено у тихому затишному 
місці. За словами Миколи Корній-
чука, першого заступника міського 
голови, якщо не буде якихось не-
передбачуваних ситуацій — уже 
в цьому році заклад буде введено 
в експлуатацію.

ПРОЦЕС БУДІВНИЦТВА
НОВОЇ ШКОЛИ

 Нова сучасна 4-повер-
хова школа, за прогнозами, 
з'явиться у Борисполі у ве-
ресні цього року. Будує су-
часний заклад ПрАТ «Агро-
будмеханізація» на вул. 
Робітнича — Банківська. 
Зведення розпочалося у 
2016 році, наразі будівниц-
тво триває.

Тетяна ВАСИЛЕНКО, 
фото автора

За найближчими прогноза-
ми синоптиків, Україні слід бу-
ти готовими до можливих сні-
гопадів, налипань мокрого 
снігу, ожеледиці. Як повідо-
мили у Бориспільському КП 
ВУКГ, до будь-яких зимових 
вибриків погоди Бориспіль 
готовий.

«Вісті» поцікавилися, де кому-
нальники зберігають піщано-со-
льову суміш для посипання доріг і 
чи буде її вдосталь на випадок оже-
ледиці. Екскурсію по КП ВУКГ провів 
Володимир Аврамчук, заступник на-
чальника згаданого підприємства.

«На цю зиму ми запаслись кра-
ще, ніж торік, щоб не призупиня-
ти роботу на дорогах, якщо пого-
да вимагатиме екстреного реагу-
вання. Технічно підприємство за-

безпечене, вистачить і людського 
ресурсу», — запевняє Володимир 
Іванович.

Стало також відомо, що кому-
нальники заготовляють піщано-со-
льову суміш мало не в ручну, змі-
шуючи складові. На території під-
приємства нині знаходиться біль-
ше двох тисяч тонн такої суміші, на 
початок зими її було 2 тис. 744 т, що 
є більше, ніж достатньо, зважаючи 
на теперішні лояльні зими.

«ДО НЕГОДИ ГОТОВІ»

• За словами першого заступника міського голови Миколи Кор-
нійчука, комунальники готові до несприятливих погодних умов: 
є техніка, розроблено графік нічних чергувань.

• У приміщенні продовжуються роботи: завершується встановлення великих двокамерних вікон та роз-
ведення вентиляційних труб, тривають роботи з електрозабезпечення.

• Надійний забудовник ПрАТ «Агробудмеханізація» зводить нову школу.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

«Стоматологічне відділення 
Бориспільської центральної ра-
йонної лікарні, яке знаходить-
ся за адресою вул. Київський 
Шлях, 24, отримає нове життя. 
Така позиція міської влади», — 
наголосила Людмила Пасенко.

За словами заступника, згідно 
з медичною реформою, досі не 
врегульовано питання щодо на-
дання стоматологічних послуг. У 
держави є наміри залишити ди-
тячу стоматологію та невідклад-
не лікування зубів за рахунок 
бюджетних коштів. 

Співрозмовниця повідомила, що 
після того, як головний лікар ЦРЛ 
Олександр Щур відмовився нада-
лі орендувати частину приміщен-
ня стоматполіклініки через нера-
ціональну витрату коштів на спла-
ту комунальних послуг, міська вла-
да вирішила переобладнати праве 
крило закладу під потреби первин-
ної медико-санітарної медицини. 

На сьогодні, як переконалися 
«Вісті», у приміщенні майбутньо-
го центру надання допомоги про-
водяться ремонтні роботи праців-
никами КП «ЖЕК-1». На ці роботи 
виділено 199 тис. грн.

Так, за словами Людмили Па-
сенко, для ремонту дитячого 
стоматологічного кабінету, який 
оновлять у стоматполіклініці, із 
міського бюджету в 2017 році бу-
ло виділено понад 50 тис. грн.

«Міська влада робить усе можли-
ве, щоб налагодити систему якісно-
го медичного обслуговування у Бо-
рисполі. Буде створено міські амбу-
латорії загальної практики сімей-
ної медицини, де кожен містянин у 
найближчих для нього пунктах змо-
же виміряти тиск, здати необхідні 
аналізи та зробити кардіограму. А 
за потреби для пацієнтів діятимуть 
денні стаціонарні пункти. На місці 
фахівці матимуть змогу надати пер-
шу необхідну допомогу хворому», 
— поділилася Людмила Василівна 
планами щодо втілення медичної 
реформи у Борисполі.

ОНОВЛЮЮТЬ 
СТОМАТОЛОГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ

Спростування. У минулому номері «Вістей» від 12 січня на стор. 3 у 
інформації під назвою «Запломбують» стоматологію» була допущена по-
милка у першому реченні: «Стоматологічну поліклініку, що в Бориспо-
лі на вул. Київський Шлях, 24, влада хоче закрити». Це речення повин-
но бути таким: «Стоматологічну поліклініку, що в Борисполі на вул. Ки-
ївський Шлях, 24, влада НЕ хоче закрити». 

Далі за змістом невеличкої інформації було цілком зрозуміло, що зга-
дане відділення функціонуватиме й надалі, що там буде ремонт за кошти 
міського бюджету тощо; однак, «за іронією долі», відсутність заперечної 
частка НЕ викликала несподіваний резонанс. 

Як видно, тема подальшої долі стоматполіклініки дуже важлива для 
влади і громади, тому «Вісті» повторно і детально з’ясовували плани що-
до діяльності відділення у процесі медреформи та після її завершення 
у Борисполі. Спілкувалися із Людмилою Пасенко, заступником місько-
го голови, відповідальною за питання медицини у місті.

• Фасад поки не зазнав змін.
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Яна ВЕРХІВСЬКА

Ще тривають внутрішні опоря-
джувальні роботи, з настанням те-
пла буде завершено благоустрій 
території. І  за кілька місяців два 
будинки 1 і 2 черги будуть готові 
прийняти мешканців. 

Законодавчі вимоги — 
першочергово

Чотири будинки на 18 поверхів 
— Бориспіль неоднозначно сприй-
няв таке висотне будівництво. Ад-
же наявність Міжнародного аеро-
порту накладає обмеження на ви-
сотність забудови. Але побоюван-
ня є безпідставними. Забудовник 
— ТОВ «БМК Тріада» — працює у 
законодавчому полі. Підприємство 
має повний пакет дозвільних доку-
ментів і погоджень, які гарантують 
дотримання норм законодавства 
і вимог безпеки. Будівництво від-
повідає Генплану Борисполя. Під-
приємство має погодження аеро-
порту «Бориспіль», який обмежив 
висотність будинків до 18 повер-
хів, та погодження «Укрзалізниці», 
оскільки розташований масив не-
подалік залізничного вокзалу. Та-
кож «БМК Тріада» має дозвіл на ви-
конання робіт V (вищої) категорії 
складності (це є обов’язковим при 
зведенні таких висотних будинків).

Про високий рейтинг новобудов 
свідчить ще й те, що четверта черга 
будівництва акредитована у Дер-
жавному фонді сприяння моло-
діжному житловому будівництву. І 
ще залишилось кілька квартир, які 
можна придбати через цей фонд. 

Зручно, безпечно, 
економно

Коли підходиш до під’їзду будин-
ку, привертає увагу компактний 
пологий пандус, необхідний не ли-
ше людям з обмеженими можли-
востями. У будинку передбачено 
три ліфти: пасажирський і два ван-
тажних. Важливо, що один із ван-
тажних ліфтів — зовнішній — здат-
ний працювати у режимі пожежної 
тривоги. Він працює за окремою 
схемою автоматичного енергопо-
стачання. При спрацюванні пожеж-
ної сигналізації основні ліфти зупи-
няються і всі кабіни відчиняються, 
автоматично запускається пожеж-
ний ліфт. Протипожежна автомати-
ка та спеціальні засоби пожежога-
сіння передбачені у санвузлах кож-
ної квартири на всіх поверхах. 

Подбали у будинку і про енерго-
ефективність. Поквартирна розвод-
ка теплоносія, індивідуальні лічиль-
ники тепла на кожну квартиру, ре-
гулятори температури радіаторів, 
— усе дозволяє самостійно забез-
печувати у оселях комфортний те-
пловий режим і максимально еко-
номити на оплаті теплопостачання. 

Планування у будинку оригі-
нальне: один під’їзд і 8 квартир 
навколо ліфтового майданчика, 
сходової клітки і місць загального 
користування. Усе розташоване у 
центральній частині будинку, май-
же ізольоване від контакту із зо-

внішнім середовищем. Тому не по-
трібно додаткового обігріву. 

Твоя оселя — твій 
затишок і комфорт

Багатоповерхівки у «Сонячному» 
— це монолітно-каркасні будин-
ки з керамзито-бетонними стінами. 
Під час їх будівництва застосовува-
лася прогресивна технологія, яка 
забезпечує високу міцність кон-
струкції. Внутрішні стіни помеш-
кань збудовані з газобетонних бло-
ків товщиною 25 см, і керамічної 
цегли — товщиною 12 см. Для зов-
нішніх стін передбачено шумоізо-
ляцію і теплоізоляцію мінеральною 
ватою товщиною 12 см. Шумоізоля-
ція настільки ефективна, що зву-
ку від поїздів при закритих вікнах 
не чути взагалі. Зате забезпечено 
зручне транспортне сполучення. 

Тепла, комфорту і звукоізоляції до-
дає стяжка на підлозі — утеплена, з 
керамзитом. Великі вікна, майже до 
стелі. Передбачено, щоб над вікнами 
зручно було встановлювати натяжні 
стелі. Вікна з подвійними склопаке-
тами, виготовлені із високоякісного 
профілю REHAU. Зроблена вся роз-
водка внутріквартирних електрич-
них мереж. Виведено усі точки: ро-
зетки, люстри… Проводка мідна. На-
віть радіоточка є, як того вимагають 
нормативи. Загалом, усі нюанси, які 
роблять проживання комфортним, 
передбачені до дрібниць.

Електропостачання 
із запасом

Щоб забезпечити будинки те-
плом, спільним рішенням міської 

влади та забудовника дійшли зго-
ди провести реконструкцію газо-
вої котельні, що поряд. Передба-
чено заміну насосної групи, ре-
конструювання системи газопоста-
чання та встановлення додаткових 
котлів потужністю по 4 мегавати. 
Реконструкція котельні триває.

Щодо гарячого водопостачання, 
то проектом будівництва передба-
чено у кожному будинку індивіду-
альний тепловий пункт, який доз-
воляє подавати гарячу воду. Але 
з урахуванням реалій Борисполя, 
проект також передбачає у кожно-
му санвузлі додаткову розетку для 
бойлера. 

Вже збудовано трансформатор-
ну підстанцію з новими трансфор-
маторами, яка забезпечить якісне 
електропостачання. До неї підве-
дено три кабелі: два основних, які 
постійно подаватимуть живлення, і 
один резервний. Якщо один з кабе-
лів вийде з ладу, можна переклю-
читися на резервний. Це важливо, 
бо будинок з електроплитами. 

Максимальна потужність, перед-
бачена на кожну квартиру — 5 кі-
ловат, а на комерційні площі — 12 
кіловат. Трансформаторна підстан-
ція має потужність більшу, ніж по-
требують будинки ЖК «Сонячний».

Комплекс єдиний і 
самодостатній

ЖК «Сонячний» складається із 
чотирьох багатоповерхівок, об’єд-
наних у єдиний ансамбль. Комер-
ційні площі передбачені на ниж-
ніх поверхах першого і четвертого 
будинків. Другий і третій будинок 
— повністю житлові. У кожному 
будинку близько 150 квартир. За-
будовник серйозно підійшов до 
облаштування місць для індивіду-
ального транспорту. Проектом пе-
редбачено дві великі парковки, бі-
ля будинків є гостьові стоянки. 

Щоб збудувати під’їзну дорогу 
необхідної ширини, забудовнику 
довелося вирішувати проблему 
із приватними гаражами. Місто 
виділило майданчик, а підприєм-
ство власними силами допома-
гає переносити ті гаражі. Поряд 
із житловим масивом є дитячий, 
спортивний майданчики. Примі-
щення колишнього дитсадка, де 
колись був розташований «Бер-
кут», знаходиться у дворі. ТОВ 
«БМК Тріада» готове долучитися 
до ремонту і реконструкції дит-
садка. От тільки правоохоронці 
ще його не звільнили. 

Співпраця 
Бориспільський міський голова 

Анатолій Федорчук зазначив, що 
налагоджено тісну співпрацю міста 
із ТОВ «БМК Тріада». Реконструкція 
котельні, яку проводить забудов-
ник, — хороший приклад співпра-
ці підприємства і територіальної 
громади. Для того, щоб не будува-
ти нову, є рішення про реконструк-
цію. Так само позитивною він наз-
вав ініціативу компанії перенести 
приватні гаражі та готовність долу-
читися до ремонту дитсадка.

За словами Анатолія Соловйо-
вича, претензій і зауважень щодо 
роботи ТОВ «БМК Тріада» чи щодо 
їхніх дозвільних документів міська 
влада не має.

Телефони відділ продажу:
(044)223-55-44, 

(099)427-85-78, (068)515-23-65
www.bmk-triada.kiev.ua

Ліцензія №31-Л від 25 серпня 
2016 видана ДАБІ України

Комфорт
 ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ

БОРИСПІЛЬ: ЖИТЛО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

 Житловий комплекс 
«Сонячний» —  чотири ба-
гатоповерхівки на вул. При-
вокзальній, які вирізняються 
оригінальністю і  сонячними 
кольорами фасадів. 

Квартири у багатоповерхів-
ках двокімнатні та однокімнат-
ні. Кожна квартира має великий 
балкон. У двокімнатних — бал-
конів по два. Є три варіанти пла-
нувань однокімнатних квартир: 
менші, площею 38,1 кв. метр, се-
редні — 43,6 кв. метри та більші 
— 48,5 кв. метри. Більшу кварти-
ру, за бажанням, можна рекон-
струювати у двокімнатну. Мож-
ливість внутрішнього перепла-
нування помешкань без загро-
зи сусіднім квартирам та будівлі 
є конструкторською особливіс-
тю цих висоток. 

ДЕТАЛЬНО

Тип квартири Площа Ціна 1м2 Вартість 
квартири

1А-1Е 38,1 від 11300 до 12300 від 430530

1Б-1Д 43,6 від 11300 до 12300 від 492680

1В-1Г 48,5 від 11000 до 12000 від 533500

2А-2Б 60,3 від 11000 до 12000 від 663300

Вартість квартири залежить від поверху. Чим вище, тим дешевше.
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 БУДІВНИЦТВО

 ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

 ПІСЛЯ СВЯТ

 ЗУХВАЛО

 ВАРТО ЗНАТИ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Триповерхове приміщення бу-
дується на субвенції з державно-
го бюджету, а 10% — це кошти, 
виділені сільською радою. Ди-
ректор Великоолександрівської 
школи мистецтв та ремесел На-
талія Посісеєва, робота якої бу-
ла і залишається  важливою для 
школи та для існування акаде-
мічної капели ім. Чубинського, 
стверджує, що говорити про бу-
дівництво цікаво на початково-
му і завершальному етапі: «А за-
раз треба працювати».

Будівля знаходиться поблизу 
загальноосвітньої школи, де базу-
ється музична. «Коробка» будівлі 
вже готова, більшість вікон на міс-
ці. Концертний зал ще не встигли 
накрити. Школа справляє приєм-
не враження завдяки великим ві-
кнам і  простору.

Заступник з навчально-методич-
ної роботи, хорист капели ім. Чубин-
ського Людмила Романенко комен-
тує: «Наші викладачі мріють перей-
ти до нової школи. Цього року в нас 
з’явився ще один перший клас, на-
ступного року буде ще один. Багато 
учнів з Чубинського, де тепер багато 
молодих сімей. Є учні з Києва, багато 
хто приходить до нас з інших насе-
лених пунктів «на викладача». 

З великоолександрівською шко-
лою та  її директором Ігорем Дави-
денком у нас гарні стосунки. Дітям 
зручно й безпечно — перейшовши 
з одного класу в інший, потрапля-
єш після уроків до музичної шко-
ли. Але в закладі, крім нашої му-
зичної школи,  розвинене власне 
позашкілля, дітей багато, виклада-
чі займаються прямо в коридорах. 

Більшість наших викладачів з 
Києва. На дорогу витрачаються 

гроші і час, тож є потреба надава-
ти житло для педагогів. 

Щороку наші учні беруть участь 
у обласних, всеукраїнських та між-
народних конкурсах. Минулий рік 
був вдалий— є десятки лауреатів. 

А якщо дати відповідні умови хо-
реографам, музикантам!»

Традиції, закладені Олексан-
дром Зюзькіним, живуть і в школі, 
і в капелі, кажуть педагоги.

БУДЕ МУЗИЧНА ШКОЛА
 У селі Велика Олексан-

дрівка влітку 2016 року по-
чалося зведення нової бу-
дівлі музичної школи.

Великоолександрівська школа 
мистецтв і ремесел була засно-
вана в 1990 році і стала першою 
школою мистецтв у Київській об-
ласті, відкритою в сільській міс-
цевості. З’явилася вона завдяки 
Олександру Зюзькіну, який і очо-
лював її до кінця 2016 року.

У Великоолександрівській 
школі мистецтв та ремесел пра-

цюють 59 викладачів, які навча-
ють 484 дітей. Приблизно поло-
вина — в Олександрівці, ще по-
ловина — у філіях у Воронькові, 
Дударкові, Процеві, Кучаковому 
та Глибокому (нещодавно з’яви-
лася). Крім музичного відділу, ді-
ють відділ хореографічного мис-
тецтва, образотворчий, ужитко-
вого мистецтва та театральний. 

ДЕТАЛЬНО

ЯЛИНКИ ПІДУТЬ 
НА ДРОВА

Ірина КОСТЕНКО

Новорічні свята завершили-
ся і їхній атрибут — ялинки  —
містяни викидають на смітни-
ки.  «Вісті» дізнавалися, як ко-
мунальники утилізують хвой-
ний непотріб.

Микола Корнійчук, перший 
заступник міського голови Бо-
рисполя, прокоментував си-
туацію: «У КП ВУКГ і КП «ЖРЕУ» 
є котли для обігріву примі-
щень, які працюють на дровах. 
Тож хвойні дерева після вико-
ристання спалюють. Викинуті 
ялинки комунальники встига-
ють використати до завершен-
ня опалювального сезону». 

Щодо окремих пунктів прийо-
му хвойних у Борисполі, то таких 
немає, бо потреби, кажуть кому-
нальники, не існує. У ВУКГ розпо-
віли, що в останні роки проблем 
із величезною кількістю ялинок 
на смітниках немає. Жителі при-
ватного сектору пускають їх на 
дрова, а городники збирають су-
хі голочки для «мульчі», якою по-
сипають міжряддя для збережен-
ня вологи ґрунту. Мешканці ж ба-
гатоповерхівок, схоже, все більше 
обирають штучну хвою. 

ПАСПОРТИ-
КНИЖЕЧКИ 
ЖИТИМУТЬ

Почали ширитися чут-
ки, буцімто до 2020-го року 
українці повинні замінити 
паперові внутрішні паспор-
ти на ID-картки. Схожі пові-
домлення у ЗМІ з’являлися і 
раніше. «Вісті» з’ясовували 
питання у Бориспільському 
районному відділі ДМС Укра-
їни у Київській області.

Очільник установи Ярослав 
Трищецький спростував чутки, 
зазначивши: «Це дезінформа-
ція. Паспорти старого зразка не 
друкують, однак це не привід 
змінювати «книжечки» на плас-
тикові картки, якщо у власника 
документа немає на те бажан-
ня або заміну не продиктува-
ли інші обставини: втрата доку-
мента, зміна прізвища чи імені, 
визнання паперового паспор-
та непридатним через пошко-
дження сторінок чи сторонні 
записи в ньому». 

Керівник пояснив, що змі-
нивши прізвище, власник 
паперового паспорта отри-
має ID-картку. Варто відзна-
чити, що вперше одержати 
її можна лише за місцем ре-
єстрації. Йдеться і про під-
літків, які, досягши 14-річно-
го віку, отримують документ, 
і про громадян, які обміню-
ють паспорт старого зразка 
на пластикову картку. 

Виготовляють внутрішній 
паспорт протягом 20 робочих 
днів, у разі термінових причин 
— протягом 10-ти. ID-картку по-
трібно поновлювати через кож-
них 10 років. Особи, які отрима-
ли паспорт у 14 років, вперше 
змінюють її через 4 роки.

На закордонний 
паспорт — черга

 За словами Ярослава Три-
щецького, ажіотаж на закор-
донні паспорти в Борисполі не 
спав. Восени все трохи «при-
тихло», а після зимових свят 
охочих отримати документ ста-
ло більше. З травня 2017-го в 
«паспортному столі» — елек-
тронна черга: окрема на отри-
мання внутрішнього докумен-
та, окрема — закордонного.

Як пояснив Ярослав Три-
щецький, «вона створена для 
зручності — отримати талон 
на самостійно обрану дату й 
час можна і у відділі ДМС, і в 
онлайн-режимі на сайті Дер-
жавної міграційної служби. 
Варто прийти на 5 хв. рані-
ше, почувши свій номер, зай-
ти у названий кабінет». Од-
нак, кажуть фахівці,  попит 
перевищує можливості об-
слуговування, а повплива-
ти на друк паспортів у «Полі-
графкомбінаті» ніхто не може, 
тому отримати закордонний 
паспорт можна, в середньо-
му, за півтора — два місяці. 
«Варто прислухатися до по-
рад ДМС і не купувати квит-
ки на літак, не маючи на руках 
закордонного паспорта, аби 
вони не «згоріли», — радить 
співрозмовник.

ПОГРАБУВАННЯ 
ЛАБОРАТОРІЇ 
«НЕО ЛАБ»У 
БОРИСПОЛІ

Тетяна ВАСИЛЕНКО

Рано вранці 15 січня на тери-
торії Бориспільської ЦРЛ стало-
ся пограбування. Про це «Вістям» 
повідомили працівники приват-
ної лабораторії «Нео Лаб».

«Прийшовши на роботу о 6.30 
15 січня, побачили зламані вхідні 
двері до лабораторії. Кімната ад-
міністрації була відкрита ключем, 
у приміщенні все було розкидано, 
суцільний безлад», — коментують 
«Вістям» інцидент медсестри. 

За словами спеціалістів лабо-
раторії, переглянувши запис із 
камери спостереження, що є на 
будівлі закладу, зрозуміли, що 
пограбування відбулося за пів-
години до початку роботи лабо-
раторії, о 6 ранку. Чоловік висо-
кого зросту виламав двері ломом, 
інші двері відкрив ключем. Із ка-
бінету зловмисник забрав лише 
ноутбук, наробивши при цьому 
чимало безладу. Обличчя злодія 
розгледіти не вдалося, внутрішні 
камери спостереження він попе-
редньо закрив ганчірками. 

Поліції надано відео із камер, 
зараз зловмисника розшукують.

Інна КРИНИЧНА

На засіданні виконавчого ко-
мітету Бориспільської міської 
ради розглядалося питання про 
створення комісії, яка готувати-
ме документи для проведення 
засідань конкурсного комітету 
з визначення автомобільних пе-
ревізників на автобусних марш-
рутах загального користування. 

Це рішення приймалося раніше, 
але втратило чинність і його по-
трібно було поновити. Члени вико-
навчого комітету обговорили на-
болілі питання, що стосуються па-
сажирських перевезень. Йшлося 
про те, що до перевізників та воді-
їв є претензії. За словами секрета-
ря міської ради Ярослава Годунка, 
водій автобуса може відмовитися 
перевозити пільговика або дозво-
лити собі не вийти на маршрут, а 
до підприємця не можна застосу-
вати жодних санкцій. Натомість у 

Борисполі вартість пасажирських 
перевезень коригується через 
кілька місяців після того, як затра-
ти на них починають заганяти під-
приємців у збитки. Тому перевізни-
ки відмовляються від збиткових 
маршрутів. Так, люди звертають-
ся до міської влади з проханням 
відновити маршрут №10. Але 4 січ-
ня конкурс на цей маршрут не від-
бувся — жодного претендента не 
було. Наголошувалося, що переві-

зники у чергу не стоять, щоб об-
слуговувати маршрути. За словами 
першого заступника міського го-
лови Миколи Корнійчука, такими 
темпами перевізники можуть від 
усіх маршрутів повідмовлятися.

Підсумовуючи розмову, повідо-
мили, що триває робота над розроб-
кою проекту договору з перевізни-
ками. Це буде господарський дого-
вір. Закон говорить, що у документі 
можна передбачити лише штрафні 
санкції і пені, але не можна встано-
вити суму стягнення на власний роз-
суд. Відкритим залишається питан-
ня, чи знайдуться у Борисполі пере-
візники, готові працювати за нови-
ми правилами. Якими вони будуть, 
також невідомо.

РИЗИК ЗАЛИШИТИСЯ 
БЕЗ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ
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 ПАТОВА СИТУАЦІЯ

Наталія ДОЛИНА

Будівля терапевтичного корпу-
су ззовні більше схожа на старий 
барак, ніж на медичний заклад. Та 
й всередині приміщення має не 
кращий вигляд. Маленькі, тісні, 
давно без ремонту палати, де ні-
де повернутися ані хворому, ані 
лікарю; вузький темний коридор 
— усе справляє гнітюче враження. 
Потрапити до завідуючого терапі-
єю вдалося не відразу. У коридорі, 
підпираючи стінку, стояли пацієн-
ти в очікуванні своєї черги на при-
йом. Коридор настільки вузький, 
що поставити стільці немає можли-
вості, пояснюють медпрацівники. 
Простоявши 40 хв. у черзі, корес-
пондент «Вістей» втомилася від тіс-
ноти та браку повітря, і очевидний 
висновок від побаченого напрошу-
ється сам собою: «Важко збагнути, 
що ми живемо в 21 столітті і це ба-
зове відділення знаходиться в лі-
карні, яка розташована лише в де-
кількох десятках кілометрів від сто-
лиці європейської країни». 

ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ:
ДІАГНОЗ НЕВТІШНИЙ

 Другий рік поспіль 
точаться розмови щодо бу-
дівництва нового корпусу 
Бориспільської ЦРЛ. Про-
те доля неврологічного і те-
рапевтичного відділень, які 
вкрай потребують нового 
приміщення, досі не зрозу-
міла. Чи вирішиться в 2018 
році ця нагальна проблема 
— розбиралися «Вісті».

• Людмила ПАСЕНКО, за-
ступник Бориспільського 
міського голови:

— Міською радою мину-
лого року було передбаче-
но фінансування будівниц-
тва терапевтичного корпусу 
та виділено на виконання ро-
біт 10 млн грн. Крім того, Бо-
риспільська міська рада ухва-
лила рішення про те, щоб ви-
знати розпорядником коштів 
і замовником цього будівниц-
тва Бориспільську централь-
ну районну лікарню. Це полі-
тичне бачення ситуації місь-
кою радою. 

На жаль, ці цільові кошти 
не є освоєними. Згідно зі ста-
тутом, центральна районна 
лікарня знаходиться в спіль-
ній власності сіл, селищ Бо-
риспільського району і міста 
Борисполя. Але засновником 
і власником ЦРЛ міська вла-
да не є. Лікарня здійснює ме-
дичне обслуговування насе-
лення м. Бориспіль, на що мі-
сто передає їй медичну суб-
венцію. Чи буде реалізована 
міськрайонна програма ре-
конструкції ЦРЛ у 2018 ро-
ці — питання відкрите, рі-
шення за районною владою, 
оскільки установчими доку-
ментами передбачене юри-
дичне підпорядкування ЦРЛ 
Бориспільській районній ра-
ді та РДА.

На жаль, у минулому році бу-
дівництво так і не розпочало-
ся. Міський депутатський кор-
пус переконаний, що невроло-
гічне і терапевтичне відділен-
ня в такому вигляді, в якому 
вони знаходяться сьогодні, не 
мають права на існування. Бу-
дівництво нового корпусу є на-
гальною потребою.

• Прес-секретар Бориспіль-
ської РДА Олександра Шостак 
повідомила, що голова РДА 
Олександр Туренко готовий 
говорити на тему медицини, 
але після офіційного інформа-
ційного запиту від редакції з 
переліком питань. Запит від-
правлено 17 січня 2018 року.

•  За словами заступника 
голови районної ради Іва-
на Недогибченка, 8 лютого 
на пленарному засіданні сесії 
районної ради буде обговоре-
но перелік об'єктів, на рекон-
струкцію і будівництво яких 
виділятимуться кошти. Пи-
тання залишається відкритим.

Віталій НЕЧИПОРЕНКО,
завідувач терапевтичним 
відділенням ЦРЛ 

«Нового корпусу 
немає, але й у 
старому про ремонт 
не йдеться»

— Хворі, яким після лікування стає 
хоч трохи легше і вони можуть само-
стійно рухатися, намагаються поки-
нути відділення якнайшвидше. Адже 
ви самі бачите умови. Це приміщен-
ня побудоване в 50-х роках минулого 
століття. Фундамент «грає», будинок 
«ходить», від цього в стінах з'являють-
ся тріщини. При санітарних нормах 7 
метрів кубічних на одного хворого, у 
нас зараз — не більше 2-х. 

Каталки неможливо завезти в 
палату. Хворих, які знаходяться у 
важкому стані, без свідомості, ме-
дичний персонал змушений зано-
сити на простирадлах. У палатах, 
що разраховані на двох осіб, пере-
бувають по чотири і більше хворих.

На все відділення — лише два 
туалети. У жоден з них неможли-
во заїхати з каталкою. 13 років то-
му побудували третій туалет, але бу-
дівельники висипали туди сміття. 
Відтоді туалет не працює. Фахівці, 
до яких ми звернулися, повідоми-
ли: щоб відремонтувати його, тре-
ба повністю розбивати стіни і міня-
ти труби. Тож так у відділенні і зали-
шилося два туалети. Коли у ЦРЛ мі-
няли вікна, нам сказали: навіщо вам 
вікна, у вас скоро буде новий кор-
пус. Його немає донині, чи буде вза-

галі це будівництво, невідомо. Втім, 
і про ремонт відділення взагалі та 
нові вікна зокрема вже не йдеться.

«Терапія — базове 
відділення»

— Офіційно кількість населення 
міста і району, яке обслуговує Бори-
спільська ЦРЛ, становить 120 тисяч 
осіб. Терапевтичне відділення, яке 
є базовим, має лише 50 ліжок. Ми 
лікуємо всі терапевтичні захворю-
вання: пульмонологія, ендокрино-
логія, гастроентерологія, онкологія. 
Уявіть: онкологічний хворий, в якого 
знижено імунітет,  знаходиться в од-
ному відділенні з людьми, яким про-
водиться діагностичне лікування на 
туберкульоз. Ми не можемо їх роз-
вести по різних палатах, адже місця 
катастрофічно не вистачає. 

Часто пацієнти терапевтично-
го відділення мають букет хвороб, 
здебільшого, це люди похилого ві-
ку, які все життя працювали. Вони 
заслуговують на те, щоб мати гідні 
умови лікування. Але ми позбавле-
ні можливості їх надати. Все, що ви 
бачите в цьому кабінеті, подарува-
ли небайдужі люди. Комп'ютер — 
Володимир Ілліч Шалімов, комп'ю-
терний стіл — товариство «Верти-
каль». Минулого року, коли один 
депутат міської ради раптово по-
трапив до нас і опинився на пан-
цирному ліжку, де сітка звисає до 
підлоги, він сказав, що це жах. Піс-

ля того добився, щоб у відділен-
ня закупили нові ліжка. Ми дуже 
вдячні за будь-яку допомогу, але 
це проблему не вирішує. Потріб-
не нове відділення, де можна роз-
містити апаратуру, створити гідні 
умови для пацієнтів, — вважає Ві-
талій Нечипоренко.

«Невже краще буде 
їздити в Бровари?»

— Я працюю завідувачем від-
ділення 20 років. Я бачив пер-
ший проект нового корпусу, який 
був розроблений ще в середені 
80-х. Але щось не склалося. Потім, у 
2000-х роках, за керівництва голов-
ного лікаря В'ячеслава Євтушенка, 
був розроблений шикарний про-
ект 9-поверхової будівлі з майдан-
чиком для гвинтокрила. Але після 
того, як В'ячеслав Вікторович пішов 
з посади, все зупинилося.

Останній проект, на який було 
витрачено 1 млн 400 тис. грн, був 
розроблений рік тому. Це насправ-
ді проект лікарні, в якій зручно лі-
кувати і лікуватися. Просторі пала-
ти, спеціально облаштовані туале-
ти, душові кабіни. Якби він був вті-
лений у життя, це було б сучасне 
відділення, в якому створені умо-
ви для якісної медичної допомоги.

На початку літа минулого року 
депутат Верховної Ради Ірина Си-
соєнко приїжджала до Борисполя, 
представляла проект медичної ре-

форми, розповідала про створення 
госпітальних округів. Вона зазначи-
ла, що наша лікарня буде лікарнею 
інтенсивної терапії 1 рівня. Але ко-
ли її запитали, що ж насправді буде 
в нас — чи дадуть щось додатково 
зверху, чи навпаки заберуть щось, 
вона відповіла, що про це їй поки 
не відомо. На запитання, чи буду-
ватимуть новий корпус, запевнила, 
що обов'язково будуватимуть. На 
зустрічі були присутні міська і ра-
йонна влада, головний лікар ЦРЛ. 
Отже, до кінця 2017 року вже мали 
вивести «нульовку». Нібито жодних 
перешкод не передбачалося. І рап-
том з'явилася інформація, що новий 
корпус будувати не будуть. 

Що буде далі, невідомо. Наразі 
Бориспіль втратив лікарню друго-
го рівня. Згідно з паперами щодо 
реорганізації, у 2020 році в ЦРЛ не 
буде кардіологічного, інфекційно-
го, неврологічного, травматоло-
гічного відділень. Має залишитися 
загальна хірургія, загальна тера-
пія, педіатрія, реанімацйний блок, 
можливо, травматологічний блок 
як невідкладна допомога. Все інше 
буде в Броварах.

Отже, громада Бориспільщини 
має визначитися: чи потрібно їй це 
відділення? Можливо, людям краще 
їздити в Бровари? Якщо громада ви-
рішує так, то це відділення в 2020 ро-
ці закриється. Але з власного досві-
ду скажу: реально при цьому заван-
таженню, при такій великій кількості 
важких хворих неможливо не мати 
загальної терапії в районі. Тож якщо 
громада вирішує, що терапевтичне 
і неврологічне відділення потрібні, 
треба щось робити. Поставити пи-
тання, чому не будується новий кор-
пус. Захистити право життєво важ-
ливих відділень залишитися в Бори-
спільській ЦРЛ. Подумати про лікар-
ню не лише тоді, коли потрапляєш 
сюди, а значно раніше, — закликає 
завідувач терапевтичним відділен-
ням усіх небайдужих людей і тих, хто 
має владні можливості, замислитися 
над важливим питанням.

«ЗГІДНО З ПАПЕРАМИ ЩОДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ 
НАДІЙШЛИ ПО РЕФОРМІ, У 2020 РОЦІ В ЦРЛ НЕ БУДЕ 
КАРДІОЛОГІЧНОГО, ІНФЕКЦІЙНОГО, НЕВРОЛОГІЧНОГО, 
ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕНЬ»

КОМПЕТЕНТНО

• Такий вигляд мають палати в терапевтичному відділенні 
Бориспільської ЦРЛ: тісно, старі меблі, облуплені стіни.
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АЕРОПОРТ 
ПЛАТИТИМЕ 
ПОДАТКИ МІСТУ 
І РАЙОНУ 

Ірина КОСТЕНКО

Перереєстрація Міжнарод-
ного аеропорту «Бориспіль» із 
міста в район боляче вдарила 
по міській казні. 

Частину втрат вдалося компен-
сувати зменшенням суми вилучен-
ня із бюджету міста до Державної 
казни. Проведено роботу на міс-
цевому, обласному і державному 
рівнях за те, щоб податки на дохо-
ди фізичних осіб, працівників аеро-
порту, які проживають у Бориспо-
лі, йшли на підтримку і розвиток 
міста. Ще торік була досягнута ус-
на домовленість, що 50% податків 
від аеропорту отримуватиме Бори-
спільський район, а 50% — Бори-
спіль. Але домовленість ще не за-
кріплено законодавчо. Керівниц-
тво аеропорту торік звернулося з 
цього приводу до Міністерства інф-
раструктури України з відповідним 
листом. А 16 січня 2018 року пред-
ставники бориспільської влади на 
чолі із міським головою Анатолі-
єм Федорчуком побували у влад-
них кабінетах Мінінфраструкту-
ри України, щоб підсумувати ре-
зультат численних звернень, зу-
стрічей і перемовин щодо ДП МА 
«Бориспіль». 

За словами Анатолія Федорчука, 
Міністерство інфраструктури Укра-
їни дало згоду на внесення змін до 
статуту ДП МА «Бориспіль». Коли 
статут зі змінами буде зареєстро-
ваний у реєстраційній службі, мі-
сто почне отримувати свою частку 
податків від аеропорту. 

Тож можна вважати, що робо-
та щодо законодавчого затвер-
дження домовленості по роз-
поділу податків аеропорту між 
містом Борисполем та Бори-
спільським, районом вийшла на 
фінішну пряму.

ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ 
РОБОЧИХ ДНІВ

Міністерство соцполітики 
України опублікувало рішення 
від 11 січня про перенесення ро-
бочих днів упродовж 2018 року.

Відповідно до Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України 
«Про перенесення робочих днів 
у 2018 році» для працівників під-
приємств, установ та організа-
цій, яким установлено п’ятиден-
ний робочий тиждень з двома 
вихідними днями (субота і не-
діля), крім органів Пенсійного 
фонду, Українського державного 
підприємства поштового зв’яз-
ку «Укрпошта», Державної казна-
чейської служби та банківських 
установ, у 2018 році перенесено 
робочі дні з:

 • п’ятниці 9 березня на суботу 
3 березня;

 • понеділка 30 квітня на субо-
ту 5 травня;

 • п’ятниці 29 червня на суботу 
23 червня;

 • понеділка 24 грудня на субо-
ту 22 грудня;

 • понеділка 31 грудня на субо-
ту 29 грудня.

Перенесення робочих днів не 
спричинить зменшення тривало-
сті робочого часу впродовж ро-
ку, обсягів виробництва і надхо-
джень податкових та обов’язкових 
платежів до бюджетів усіх рівнів і 
при цьому сприятиме створенню 
сприятливих умов для святкуван-
ня у 2018 році 8 березня — Між-
народного жіночого дня, 1 трав-
ня — Дня праці, 28 червня — Дня 
Конституції України, 25 грудня — 
Різдва Христового та у 2019 році 1 
січня — Нового року, а також дасть 
змогу громадянам заздалегідь пла-
нувати час відпочинку.

Інформація Урядового порталу

 ОФІЦІЙНО

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 ДОМОВИЛИСЯ

 ТРАГЕДІЯ

 ПАТРУЛЮЮТЬ МІСТО

 У ПЛАНАХ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Проблеми на 
вул. Бежівка, 1

13 січня активісти формування 
«накрили» кілька наркоманських 
притонів по Борисполю. Один з 
них був розташований у приват-
ному будинку, інший рейд припав 
знову на Бежівку,1. 

Місцеві жителі сховалися за бро-
ньованими дверима й стараються 
не помічати того, що відбуваєть-
ся зовні. При цьому, в них є кілька 
нарікань — одна жінка стверджує, 
що поліцію викликали, але та з 
фактом куріння тютюну й наркоти-
ків у будівлі нічого не може вдіяти. 
Інша обурена тим, що їх звинувачу-
ють у бруді. Однак у грудні «Сектор 
Безпеки» відреагував на ситуацію 
та викликав поліцію через неадек-
ватних неповнолітніх у стані нар-
котичного сп’яніння та забризкані 
кров’ю коридори та ліфт, а місцеві 
жителі повз ці калюжі проходили 
й дивувалися, чому приїхала полі-
ція. Ще були побажання запросити 
пересвідчитися, що відбувається у 
дев’ятиповерхівці, представників 
влади. Але чи були скарги до кому-
нальних служб, чи хтось намагався 
зсунути справу в бік вирішення — 
невідомо. Виходить, що більше за 
всіх це треба добровольцям «Сек-
тора Безпеки». Представники гро-
мадського формування регулярно 
навідуються до згаданого будинку, 
людям роздано візитівки з телефо-
нами чергових, і формування гото-
ве допомогти мешканцям навести 
лад у будинку, але не зробити це 
замість них.

Діти-наркомани
16 січня активісти формуван-

ня затримали неповнолітнього із 
сумкою кольорового металу — ме-
талевими кабелями. Походження 
металобрухту він пояснити не зміг, 
тому його доставили до райвід-
ділку поліції. Юний злочинець нео-
дноразово траплявся активістам, в 
основному, це були випадки вияв-
лення у нього наркотичних речо-
вин. Лякає факт, кажуть правоохо-
ронці, що з кожним роком збіль-
шується кількість наркозалежних 
серед молоді.

«Лякає байдужість людей. Кожен 
поспішає у справах, на роботу, до-
дому і не хоче помічати того, що ді-
ється. Перехожі проходять повз лю-

дину, що лежить на лавці чи на зем-
лі, проходять повз підлітка у стані 
сп’яніння — і рідко хто готовий ви-
тратити час, щоб анонімно повідо-
мити про це поліцію», — констату-
ють у ГФ «Сектор безпеки».

«Собаче» життя
У грудні один з членів ГФ став 

свідком сцени в міській маршрутці. 
На зупинці до салону зайшло два 
молодих чоловіки з «бійцівською» 
собакою без намордника, сіли самі 
й посадили на крісло улюбленця. 
Активіст звернувся до пасажирів 
з питанням про те, чи влаштовує 
їх ця ситуація? Ніхто не відповів — 
всі мовчки дивилися у вікно. Во-
дій, який має відповідати за безпе-
ку пасажирів, ніяк не відреагував. 
Активіст формування змусив водія 
зупинитися на зупинці, а хлопців з 
собакою — покинути салон. Пізні-
ше, при перегляді відео з салонної 
камери маршрутки у офісі ГФ, у ха-
зяїні собаки впізнали наркозалеж-
ного бориспільця. У деяких краї-

нах такі собаки прирівняні до вог-
непальної зброї. 

Безкарність породжує 
свавілля 

Нещодавно патруль ГФ «Сектор 
Безпеки» отримав виклик від меш-
канців багатоквартирного будин-
ку на вул. Момота — у дворі один 
з місцевих влаштовував бійку та 
провокував перехожих на кон-
флікт. Приїхавши на місце, екіпаж 
виявив, що це добре знайомий чо-
ловік, який перебував у стані нар-
котичного сп'яніння. Активісти 
неодноразово його затримували 
протягом двох років діяльності ГФ 
за різні злочини: продаж та збері-
гання наркотиків, викрадення ко-
льорових металів, порушення по-
рядку. Сусіди скаржаться на його 
нестерпну поведінку. Але злочин-
ця раз у раз відпускають. Саме від-
сутність покарань призводить до 
свавілля і в Україні є приклади цьо-
го на кожному кроці.

«СЕКТОР БЕЗПЕКИ» 
ПРО СПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

• Знаєте, що на фото? Так, сміття, але це звалище знаходиться у шахті 
ліфта на ньому зверху. Дев’ятиповерхівка за адресою вул. Бежівка,1 стоїть 
у центрі Борисполя, але активісти називають це місце «бориспільським 
гетто». Чому? У коридорах та на сходах відпочивають невідомі, ліфти 
розмальовані, скрізь сміття.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Прибудоване приміщення до 
гуртожитку на вул. Бежівка, 1,
що в Борисполі,  перебуває у 
комунальній власності міста і 
має зазнати радикальних змін 
у 2018 році. 

Стало відомо, що приміщення 
свого часу слугувало для прове-
дення різноманітних зібрань, потім 
пустувало кілька років, а  нині зна-

ходиться у аварійному стані. Одна 
із його зовнішніх стін тріснула, що 
видно із вулиці.

Планується, що на лютневій се-
сії депутати міськради вирішу-
ватимуть подальшу долю примі-
щення. Про це розповів «Вістям» 
Микола Корнійчук, перший за-
ступник міського голови. За йо-
го словами, прибудову гуртожит-
ку мають знести, а на прилеглій 
території влада планує збудува-
ти концертний зал приблизно на 

300 місць. «Проект ще не виготов-
лено, адже для початку, згідно із 
законом, потрібно вирішити всі 
питання щодо земельної ділянки. 
Згодом буде розроблятися про-
ект, виділятимуться кошти із місь-
кого бюджету і оголошуватиметь-
ся конкурс про початок будівниц-
тва через систему ProZorro», — 
поділився з «Вістями» заступник 
голови. Про терміни реалізації та 
деталі поки говорити зарано, на-
голосив співрозмовник. 

КОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ НА 300 МІСЦЬ

ДО ВІДОМА 
ПЛАТНИКІВ ПЛАТИ 
ЗА ЗЕМЛЮ

Бориспільське відділення Бро-
варської ОДПІ ГУ ДФС у Київ-
ській області повідомляє, що з 
01.01.2018 року внесено зміни 
до форми Податкової декларації 
з плати за землю (земельний по-
даток та/або орендна плата за зе-
мельні ділянки державної або ко-
мунальної власності). Форму за-
тверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 16 червня 
2015 № 560 (у редакції наказу Мі-
ністерства фінансів України від 23 
січня 2017 року № 9).

Бориспільське відділення 
Броварської ОДПІ ГУ ДФС 

у Київській області

СМЕРТЕЛЬНА ДТП
Тетяна ВАСИЛЕНКО

У Facebook днями було роз-
міщено інформацію про смер-
тельну ДТП, яка сталася у Бо-
риспільському районі. Друзі 
загиблого просили допомог-
ти розшукати винуватця при-
годи. «Вісті» дізнавалися по-
дробиці аварії.

Як розповіли у Бориспільсько-
му відділі поліції, дорожня приго-
да сталася 14 січня о 3 годині ночі 
на 25 км траси Київ — Дніпро по-
близу с. Єрківці. Невідомі на досі 
невстановленому автомобілі зби-
ли пішохода, після чого зникли. 
Загиблий — 29-річний чоловік, 
житель Бориспільщини. Від отри-
маних травм він помер на місці. 

За цим фактом поліцією відкри-
то кримінальне провадження за 
ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу 
України «Порушення правил без-
пеки дорожнього руху, що спри-
чинило смерть потерпілого». На-
разі проводяться заходи по вста-
новленню особи-порушника та 
його автівки. У поліції заклика-
ють усіх повідомляти, кому щось 
відомо про цю пригоду. 
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників
Збиральника меблів

Електрика з 
кранового 
господарства
Інженера-
кошторисника

Головного 
механіка
Інженера з 
будівництва
Майстра зміни БЗВ

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 22 СІЧНЯ

ВІВТОРОК, 23 СІЧНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 11.00 12.20 "Чотири весілля"
12.55 14.10 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+) (12+)
20.15 21.15 Т/с "Школа" (16+)
22.15 "Гроші"
23.30 01.35 Х/ф "Кохання-зітхання"
05.15 Мультфільми

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 11.00 12.20 "Чотири весілля"
12.45 14.00 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 21.10 Т/с "Школа" (16+)
22.10 "Інспектор. Міста"
23.45 01.40 Х/ф "Кохання-зітхання 

- 2"
05.15 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.30 03.30 Зірковий шлях

11.40 03.50 Реальна містика

13.50 15.30 Т/с "Чужа доля" 12+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

23.30 Х/ф "Водний світ"

01.50 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 02.55 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 03.50 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

15.50 21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.30 Телемагазин

05.55 Мультфільм
06.10 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
12.25 Т/с "Нехай говорять" 16+
16.05 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.35 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Мереживо долі" 16+
00.25 Х/ф "Дорога моя людина"
03.15 "Речдок"
04.45 "Topshop"

05.55 Мультфільм
06.10 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.05 12.25 20.40 Т/с "Мереживо 

долі" 16+
12.40 Т/с "Червона королева"
14.50 15.50 16.45 03.05 "Речдок"
18.00 19.00 03.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.25 04.35 "Подробиці"
00.25 Х/ф "У зоні особливої уваги"
05.15 "Topshop"

06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф "Долина папороті: 

Тропічний ліс"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 19.00 Одного разу під 

Полтавою
18.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.00 Країна У
23.30 ООН

06.40 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф "Потрійні неприємності"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 19.00 Одного разу під 

Полтавою
18.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.00 Країна У
23.30 ООН
00.00 Теорія зради

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 04.50 Т/с "Відділ 44" 16+
05.50 19.20 Надзвичайні новини
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. Дайджест
11.50 13.15 Х/ф "Подарунок" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.20 16.15 Х/ф "Кінг Конг" 16+
18.45 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Скетч-шоу "На трьох"
22.25 Свобода слова
00.30 Х/ф "Живеш тільки двічі"
02.30 Краще не повторюй
04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти

05.35 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.00 13.15 Х/ф "Живеш тільки 

двічі"
12.45 15.45 Факти. День
14.50 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.15 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
23.30 Х/ф "Діаманти назавжди" 16+
01.45 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
03.10 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі біля Диканьки"
09.30 "Академія сміху"
09.55 Х/ф "Зворотної дороги 

немає"
13.50 Х/ф "Буркун"
15.50 Х/ф "Знайти та знешкодити"
17.20 Х/ф "Слід в океані"
19.00 00.55 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Вершник без голови"
02.35 "Моя правда"
03.20 "Позаочі"
04.05 Кіноляпи
04.40 Саундтреки

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
09.30 Х/ф "Інспектор Лосєв"
13.25 Х/ф "Психопатка" (12+)
15.30 Х/ф "Між високих хлібів"
17.10 Х/ф "Вершник без голови"
19.00 00.15 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Червоненька квіточка"
02.05 "Моя правда"
02.50 "Позаочі"
03.35 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Найекстремальніші"
14.00 01.35 "Поради лікаря"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.15 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Найбільші танкові битви"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Найекстремальніші"
14.00 01.35 "Поради лікаря"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.15 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.55 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 07.00 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"
06.59 07.59 Kids Time
08.00 Х/ф "Мушкетери" 16+
10.00 Х/ф "Геркулес" 16+
12.00 Від пацанки до панянки
15.50 Таємний агент
17.00 Таємний агент. Пост-шоу
19.00 Ревізор
22.00 Cтрасти за Ревізором
00.30 Х/ф "Костянтин" 18+
02.50 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі
04.50 Абзац
06.39 08.30 Kids Time
06.40 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
08.40 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.40 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Мачо і Ботан" 18+
00.00 Х/ф "Запит у друзі" 18+
02.00 Х/ф "Нічого собі поїздочка" 

16+

07.25 Х/ф "У пошуках мільйонерки"
08.50 Х/ф "Людина-амфібія"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.05 Х/ф "Морський патруль"
16.50 Х/ф "Ставка більша за життя"
19.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 5" (16+)
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.55 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.15 "Випадковий свідок"
03.30 "Речовий доказ"
05.00 "Правда життя. Професії"

06.35 04.45 "Легенди бандитської 
Одеси"

07.05 Х/ф "Кросмейстер"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Це було в Пенькові"
10.55 "Кримінальні справи"
12.40 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
16.45 Т/с "Ставка більша за життя"
21.20 Т/с "Криміналіст - 5" (16+)
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.55 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.15 "Випадковий свідок"
03.50 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.45 "ДжеДАІ"
11.05 "Загублений світ"
12.05 01.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
12.20 Т/с "Ментівські війни. Київ 2" 

(16+)
16.25 Х/ф "Бібліотекар 3: 

Прокляття Юдиного потира" 
(16+)

19.20 Т/с "Команда" (16+)
21.15 23.05 Т/с "Кістки 5" (16+)
00.50 Т/с "Легенди 2" (16+)
02.30 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 02.30 "Облом.UA."

09.00 Бушидо

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.30 Х/ф "Рожева пантера 2"

19.20 Т/с "Команда" (16+)

21.15 Т/с "Кістки 6" (16+)

23.05 Т/с "Кістки 5" (16+)

00.50 Т/с "Легенди 2" (16+)

01.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

05.25 18.00 23.10 Т/с "Коли ми 
вдома"

06.50 "Все буде смачно!"
08.45 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"
10.35 Х/ф "Щастя за рецептом"
12.40 "Холостяк - 7"
15.25 "Містичні історії-6 з Павлом 

Костіциним"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
19.50 22.40 01.05 "Х-Фактор - 8"

06.10 18.00 23.10 Т/с "Коли ми 

вдома"

07.00 "Все буде смачно!"

07.55 "Холостяк - 7"

15.25 "Містичні історії-6 з Павлом 

Костіциним"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

19.50 22.40 01.05 "Х-Фактор - 8"

06.30 07.00 15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 14.20 16.30 00.05 01.00 
Погода

09.40 Д/ф "Легіон. Хроніка 
Української Галицької армії "

10.55 Д/ф "Українська Гельсінська 
спілка-вектор визначено"

12.00 Д/ф "Дебальцеве"
13.10 14.30 РадіоДень
13.55 Перша шпальта
15.15 05.10 Розсекречена історія
16.45 Хто в домі хазяїн
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Інтермаріум
23.25 Д/с "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"

06.00 17.15 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 10.40 11.50 14.20 16.30 01.00 
Погода

09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 
планети"

10.50 Т/с "Бодо"
11.55 Документальний цикл Смаки 

Культур
13.10 14.30 РадіоДень
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Спільноти тварин"
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Оповідь"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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СЕРЕДА, 24 СІЧНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 14.05 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 21.15 Т/с "Школа" (16+)
22.15 "Одруження наосліп 4"
23.45 01.35 Х/ф "Хранитель" (16+)
05.00 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 02.55 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 03.50 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

15.50 21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.30 Телемагазин

05.45 Мультфільм
06.10 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.05 12.25 20.40 Т/с "Мереживо 

долі" 16+
12.40 Т/с "Червона королева"
14.50 15.50 16.45 03.15 "Речдок"
18.00 19.00 04.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.15 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Хід у відповідь"
02.50 "Скептик 2"
04.45 "Topshop"

06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф "Йоринда і Йорингель"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 19.00 Одного разу під 

Полтавою
18.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.00 Країна У
23.30 ООН
00.00 Теорія зради

05.35 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 Антизомбі
12.00 13.15 Х/ф "Діаманти 

назавжди" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.15 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф "Живи і дай померти 

іншим" 16+
01.45 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
03.10 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.55 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
10.45 02.35 "Моя правда"
11.25 Х/ф "Тривай, тривай, 

чарівносте..."
13.10 Х/ф "Усі повинні померти" 

(16+)
15.30 Х/ф "Розмах крил"
17.20 Х/ф "Знайти та знешкодити"
19.00 00.55 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Приходьте завтра"
03.20 "Позаочі"
04.05 Кіноляпи
04.40 Саундтреки

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Найекстремальніші"
14.00 01.35 "Школа права"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.15 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.50 02.20 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59 08.20 Kids Time
07.00 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
08.30 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.00 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Мачо і Ботан 2" 16+
00.10 Х/ф "Мачо і Ботан" 18+
02.15 Служба розшуку дітей

06.50 Х/ф "Матрос Чижик"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Підірване пекло"
10.50 "Кримінальні справи"
12.40 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
16.50 Т/с "Ставка більша за життя"
21.20 Т/с "Криміналіст - 5" (16+)
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.50 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.00 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
04.40 "Легенди бандитської Одеси"
05.30 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 13.10 01.45 "Нове Шалене 

відео по-українськи"

09.00 Бушидо

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.40 Х/ф "Природжений гонщик" 

(16+)

19.20 Т/с "Команда" (16+)

21.20 Т/с "Кістки 6" (16+)

23.10 Т/с "Кістки 5" (16+)

00.55 Т/с "Легенди 2" (16+)

02.35 "Облом.UA."

06.00 "Все буде смачно!"

06.55 "Холостяк - 7"

15.25 "Містичні історії-6 з Павлом 

Костіциним"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 23.10 Т/с "Коли ми вдома"

19.50 22.40 01.05 "Х-Фактор - 8"

06.00 16.45 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

18.05 21.00 01.55 Новини
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.30 Біблейська Колекція.

Художній фільм "Пророк 
Ієремія."

09.30 10.40 16.30 Погода
09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 

планети"
10.50 23.20 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Індивідуальна 
гонка чоловіки 20км

13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.25 02.50 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Індивідуальна 
гонка жінки 15км

17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Документальний цикл "Пліч-

о-пліч"
20.25 Роздягалка
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
04.25 Д/ф "Грушевський. Галицька 

весна української ідеї"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 25 СІЧНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 12.20 "Чотири весілля"
12.35 14.00 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 21.15 Т/с "Школа" (16+)
22.15 "Міняю жінку - 13"
23.15 01.15 Х/ф "Фальшиві 

заручини"
04.55 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 02.55 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 03.50 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

15.50 21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.30 Телемагазин

05.55 Мультфільм
06.10 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.05 12.25 20.40 Т/с "Мереживо 

долі" 16+
12.40 Т/с "Червона королева"
14.50 15.50 16.45 03.15 "Речдок"
18.00 19.00 04.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.15 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Без особливого ризику"
02.50 "Скептик 2"
04.45 "Topshop"

06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф "Диявол с трьома 

золотими волосинами"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 19.00 Одного разу під 

Полтавою
18.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.00 Країна У
23.30 ООН

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Антизомбі
12.00 13.15 Х/ф "Живи і дай 

померти іншим" 16+
12.45 15.45 Факти. День
15.00 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.20 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф "Людина із золотим 

пістолетом"
01.50 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
03.10 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.40 "Зіркове життя"
10.05 "Академія сміху"
11.30 02.15 "Моя правда"
12.20 Х/ф "Не було б щастя"
13.35 Х/ф "Загублене місто" (16+)
15.30 Х/ф "Слід в океані"
17.10 Х/ф "Злий дух Ямбуя"
19.00 00.25 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Тривай, тривай, 

чарівносте..."
03.00 "Позаочі"
03.45 Кіноляпи
04.20 Саундтреки

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Найекстремальніші"
14.00 01.35 "Поради лікаря"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.15 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.50 07.00 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"
06.59 08.15 Kids Time
08.20 Серця трьох
10.20 Ревізор
13.20 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.40 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Вовк з Уолл-Стріт" 18+
01.30 Х/ф "Мачо і Ботан 2" 16+

06.40 Х/ф "Розпад"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Суворі кілометри" (12+)
10.50 "Кримінальні справи"
12.40 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.50 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
16.50 Т/с "Ставка більша за життя"
21.20 Т/с "Криміналіст - 5" (16+)
23.45 Т/с "Дуель під сонцем" (16+)
02.00 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
03.20 "Випадковий свідок"
03.45 "Речовий доказ"
05.15 "Легенди бандитської Одеси"
05.40 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 02.35 "Облом.UA."

09.00 Бушидо

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

13.05 "Помста природи"

15.30 Х/ф "Що приховує брехня" 

(16+)

19.20 Т/с "Команда" (16+)

21.20 Т/с "Кістки 6" (16+)

23.10 Т/с "Кістки 5" (16+)

00.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

05.55 18.00 Т/с "Коли ми вдома"
07.50 "Все буде смачно!"
09.45 "Холостяк - 7"
15.25 "Містичні історії-6 з Павлом 

Костіциним"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
19.50 22.40 "Х-Фактор - 8"

06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Біблейська Колекція.
Художній фільм "Пророк 
Ієремія."

09.30 10.40 11.50 14.20 16.30 
Погода

09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 
планети"

10.50 Т/с "Бодо"
11.55 Документальний цикл Смаки 

Культур
13.10 14.30 РадіоДень
13.55 00.10 Роздягалка
15.15 Надвечір'я. Долі
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф Обсерваторія "Білий 

Слон"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с "Спільноти тварин"
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Оповідь"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 "Гроші "
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.45 "Інспектор. Міста"
11.30 Х/ф "Сісі - прекрасна 

імператриця" (16+)
15.40 Х/ф "Не можу забути тебе" 

(12+)
20.15 Х/ф "Випадкових зустрічей 

не буває" (16+)
00.15 "Вечірній Київ"
02.25 Х/ф "Мій найкращий ворог" 

(16+)

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.50 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.00 "Ліга сміху 2017"
00.00 Х/ф "Мій найкращий ворог"
02.05 Х/ф "Екстрасенс"
05.35 Мультфільми

07.00 15.00 19.00 02.20 Сьогодні

07.15 04.30 Зірковий шлях

09.15 Т/с "Моє нове життя"

13.00 15.20 Т/с "Обраниця" 16+

17.45 19.40 Т/с "Поранене серце"

22.10 Т/с "Один єдиний і назавжди" 

16+

01.50 Телемагазин

03.00 Т/с "20 років без кохання" 

16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.15 Сьогодні
09.30 05.40 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 04.00 Реальна містика
13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+
15.50 Т/с "На лінії життя" 16+
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Моє нове життя"
23.20 Слідами іншого батальйону 

"Донбас"
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.35 Мультфільм
07.20 "Чекай мене"
08.50 "Подорожі в часі"
09.30 03.40 Х/ф "Господар тайги"
11.00 Х/ф "Вертикаль"
12.45 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
14.30 20.30 Х/ф "Місце зустрічі 

змінити не можна"
20.00 "Подробиці"
22.15 "Великий бокс. Олександр 

Усик - Майріс Брієдіс"
01.45 Х/ф "Лівша" 16+
05.00 "Topshop"

05.55 Мультфільм
06.10 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.05 12.25 Т/с "Мереживо долі" 

16+
12.40 Т/с "Червона королева"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.15 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "З пекла у пекло" 16+
02.00 Х/ф "Юденкрайз, або Вічне 

колесо"
04.55 "Topshop"

06.40 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф "Мавпи в космосі - 2: 

Удар у відповідь"
12.00 Х/ф "Диявол с трьома 

золотими волосинами"
13.00 Х/ф "Ромео та Джульєта"
15.00 Х/ф "Три горішки для 

Попелюшки"
16.30 М/с "Пригоди Котигорошка 

та його друзів"
17.30 М/ф "Турбо"
19.00 М/ф "Як приборкати дракона 

- 2"
20.30 Х/ф "Крадійка книжок"
22.30 Х/ф "Мисливці за хмарами" 

16+
00.00 Теорія зради

06.40 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф "Карибське золото"
11.10 Т/c "Усі жінки - відьми"
12.00 Панянка-селянка
13.00 17.30 Казки У Кіно
14.00 Т/c "Домашній арешт"
14.30 Віталька
16.00 Рятівники
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф "Містер Пібоді та 

Шерман"
22.30 Х/ф "Джек - переможець 

велетнів" 18+
00.00 Х/ф "Мисливці за хмарами" 

16+
01.30 Х/ф "Вінчання зі смертю"
02.45 Щоденники Темного

05.40 Скарб нації
05.50 Еврика!
06.00 Факти
06.20 Більше ніж правда
07.30 Т/с "Відділ 44" 16+
10.50 13.00 03.10 Х/ф "Постання 

світу"
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Патріот" 16+
16.10 Х/ф "І цілого світу замало" 

16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "007: Координати 

"Скайфолл" 16+
22.45 Х/ф "Ліцензія на вбивство"
01.15 Х/ф "Із Росії з любов'ю" 16+

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05 20.20 Антизомбі
12.05 13.15 Х/ф "Людина із 

золотим пістолетом"
12.45 15.45 Факти. День
15.05 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.35 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф "Шпигун, який кохав 

мене"
02.15 Факти
02.35 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
03.25 Х/ф "Секретний ешелон""

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 03.20 "Своя роль"
09.50 Х/ф "Смертельно живий" 

(16+)
11.15 Х/с "Кво Вадіс"
17.00 Х/ф "Генріх VIII" (16+)
21.00 Х/ф "Людина у прохідному 

дворі"
01.50 Х/ф "Загублене місто"
02.30 Кіноляпи
03.35 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.45 "Зіркове життя"
10.00 "Академія сміху"
11.30 "Моя правда"
12.20 Х/ф "Лікаря викликали?"
13.55 Х/ф "Смертельно живий" 

(16+)
15.20 Х/ф "Злий дух Ямбуя"
17.10 Х/ф "Розмах крил"
19.00 02.20 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Шукаю людину"
00.55 Х/ф "Катенька"
03.50 Кіноляпи
04.35 Саундтреки

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 05.35 "Мультляндія"
14.40 "Українська пісня року"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 05.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.05 04.25 "Вирішальні битви 

Другої світової війни"
19.00 03.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Зрада"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Аванті!"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 04.05 
"Найекстремальніші"

14.00 01.35 "Школа права"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.15 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.55 "Мультляндія"

03.00 01.10 Зона ночі

06.00 М/с "Лунтик і його друзі"

06.20 Ревізор

09.20 Страсті за Ревізором

11.50 Х/ф "Втікач" 16+

14.20 Х/ф "Трейсери"

16.10 Х/ф "Карате-пацан" 16+

19.00 Х/ф "Останній володар 

стихій" 16+

21.00 Х/ф "Я номер чотири" 16+

23.00 Х/ф "Будинок воскових 

фігур" 18+

03.50 02.50 Служба розшуку дітей
03.55 02.55 Зона ночі
05.25 Абзац
07.19 08.49 Kids Time
07.20 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
08.50 Серця трьох
10.50 Ревізор
13.50 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
00.10 Х/ф "Втікач" 16+

06.45 Х/ф "Чекаю та сподіваюсь"
09.30 Х/ф "Ще до війни"
12.00 "Легенди бандитського 

Києва"
13.00 "Свідок. Агенти"
13.40 02.55 "Речовий доказ"
17.15 "Переломні 80-ті"
19.00 02.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Проект "Альфа"
21.10 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
23.10 Х/ф "Поля" (16+)
01.15 Т/с "Великі почуття" (16+)
02.40 "Випадковий свідок"
04.35 Х/ф "Грішник"
05.45 Т/с "Спадщина"

06.45 Х/ф "Допінг для ангелів"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Нічний патруль" (16+)
10.55 "Кримінальні справи"
12.40 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
16.45 Т/с "Ставка більша за життя"
21.20 Т/с "Криміналіст - 6" (16+)
23.45 Т/с "Дуель під сонцем" (16+)
01.55 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.15 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
04.25 "Легенди бандитського 

Києва"
05.15 Х/ф "Я буду чекати..."

06.00 Мультфільми
08.15 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"
10.10 Ситуация "Небезпека"
11.05 Х/ф "Озеро акул" (16+)
12.50 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)
16.40 Х/ф "Самоволка" (16+)
18.45 Х/ф "Самоволка 72" (16+)
20.10 Х/ф "Чужий 3" (16+)
22.15 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
00.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
02.00 "Облом.UA."
05.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

on FOX 27. Головний двобій: 
Роналду Соза - Дерек 
Брансон". Трансляція з США

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Відеобімба"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

14.45 Х/ф "Чужі" (16+)

19.20 Х/ф "Озеро акул" (16+)

21.10 Х/ф "Самоволка" (16+)

23.10 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.30 "Помста природи"

06.05 Х/ф "Спокута"

08.00 "Караоке на Майдані"

09.00 "Все буде смачно!"

10.55 00.45 "Х-Фактор - 8"

19.00 Х/ф "Добігти до себе"

22.50 Х/ф "Мріяти не шкідливо"

06.00 18.00 00.25 Т/с "Коли ми 
вдома"

07.55 Х/ф "Молода дружина"
09.55 Х/ф "П'ята група крові"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
19.50 22.40 01.15 "Х-Фактор - 8"

06.30 Докудрама "Мисливці на 
нацистів"

09.20 Бабин Яр. Без права на 
існування

09.40 Д/ф "Примара Бабиного Яру"
11.00 Д/ф "Іспит на людяність"
12.00 Біблейська Колекція. 

Художній фільм "Пророк 
Ієремія."

12.00 
13.55 00.15 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Гонка 
переслідування чоловіки 
12.5км

15.00 17.10 Д/с "Дика планета"
15.55 01.40 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Гонка 
переслідування жінки 10км

16.55 00.55 Погода
18.35 Х/ф "Старий добрий день 

подяки"
20.25 "Гордість світу"
21.00 01.10 Новини
21.35 05.10 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.20 Д/ф "Легіон. Хроніка 

Української Галицької армії"

06.00 16.45 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 18.05 

21.00 01.55 Новини
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.30 10.40 11.45 13.30 16.30 

Погода
09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 

планети"
10.50 Т/с "Бодо"
11.55 02.50 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Спринт чоловіки 
10км

13.55 "Схеми" з Наталією 
Седлецькою

14.30 РадіоДень
14.55 04.20 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Спринт жінки 7.5км
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Х/ф "Просто уяви"
00.10 Д/ф "Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя Йосифа 
Вітер"

00.55 05.30 Бабин Яр. Без права на 
існування

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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НЕДІЛЯ, 28 СІЧНЯ

06.10 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.05 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Битва громад"
10.55 11.55 13.05 14.10 "Світ 

навиворіт - 5: Індонезія"
15.30 "Ліга сміху 2017"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
23.10 Х/ф "Домашняя работа" (16+)
00.50 Х/ф "Екстрасенс" (16+)
04.20 Мультфільми

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с "Обраниця" 16+
13.20 Т/с "Поранене серце"
17.10 21.00 Т/с "Півкроку до сім'ї" 

12+
19.00 05.30 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
22.50 Х/ф "Шукаю тебе" 16+
00.45 Реальна містика
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с "20 років без кохання" 

16+

05.30 20.00 02.25 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.25 "Великий бокс. Олександр 

Усик - Майріс Брієдіс"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Фантомас проти 

Скотланд-Ярда"
14.00 Т/с "Генеральська невістка"
17.50 20.30 Т/с "Червона королева"
22.55 Х/ф "Варенька"
00.50 Х/ф "Мої зірки прекрасні" 

16+

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 М/ф "Турбо"

11.30 Рятівники

16.30 М/ф "Як приборкати дракона 

- 2"

18.00 М/ф "Містер Пібоді та 

Шерман"

19.30 Танька і Володька

22.00 Х/ф "Крадійка книжок"

00.00 Х/ф "Вільям і Кейт" 16+

01.30 Теорія зради

02.30 Віталька

05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.50 Факти
06.15 Більше ніж правда
08.00 Х/ф "Патріот" 16+
11.00 13.00 Х/ф "Із Росії з 

любов'ю" 16+
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф "Ліцензія на вбивство"
16.00 Х/ф "007: Координати 

"Скайфолл" 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Помри, але не зараз"
23.10 Х/ф "І цілого світу замало" 

16+
01.35 Х/ф "Доктор Ноу"
03.20 Х/ф "Постання світу"

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 01.15 "Своя роль"
10.10 "Академія сміху"
11.10 "Невідома версія. Екіпаж"
12.10 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Тетянки"
13.55 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
17.45 Х/ф "Чингачгук - Великий 

Змій"
19.25 Х/ф "Вождь Біле Перо"
21.00 Х/ф "Зникла експедиція"
23.25 Х/ф "Золота річка"
02.05 Кіноляпи
03.35 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"

10.30 "Шеф-кухар країни"

11.00 23.40 "Телемаркет"

14.00 "Паспортний стіл"

14.10 04.20 "Мультляндія"

15.00 "Прогулянки містом"

15.30 "Крок до Зірок. 20 років"

15.55 Х/ф "Зелені маєтки"

17.50 01.30 Х/ф "Тесс"

21.00 00.40 "СТН-тижневик"

21.30 01.10 "СТН-спорт-тижневик"

21.50 Х/ф "Останній поворот"

23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 Зона ночі
04.40 Стендап-шоу
05.30 06.50 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"
06.49 07.49 Kids Time
07.50 Х/ф "Карате-пацан" 16+
10.20 Х/ф "Дев'ять ярдів" 16+
12.20 Х/ф "Дев'ять ярдів. Частина 

2" 16+
14.10 Х/ф "Останній володар 

стихій" 16+
16.10 Х/ф "Я номер чотири" 16+
18.20 Х/ф "Земля майбутнього: 

Світ за межами" 16+
21.00 Х/ф "Знаряддя смерті: Місто 

кісток" 16+
23.30 Х/ф "Березневі коти" 16+
01.20 Х/ф "Трейсери"

10.00 "Україна вражає"
11.45 Х/ф "Проект "Альфа"
13.15 Х/ф "Пацани"
15.05 "Легенди карного розшуку"
16.35 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
18.30 "Свідок. Агенти"
19.05 Х/ф "Женя, Женєчка та 

"катюша"
20.45 "Добрий вечір"
22.45 Х/ф "Люби мене"
00.45 Х/ф "Поля" (16+)
02.40 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 23.45 "Змішані єдиноборства. 
UFC on FOX 27. Головний 
двобій: Роналду Соза - 
Дерек Брансон". Трансляція 
з США

07.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"
11.00 Ситуация "Небезпека"
12.00 "Бандерлоги"
13.00 "Помста природи"
14.05 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
16.00 Х/ф "Неймовірне життя 

Волтера Мітті" (16+)
18.00 Х/ф "Великий солдат" (16+)
19.50 Х/ф "Транс" (16+)
21.45 Х/ф "Общак" (16+)
02.00 "Облом.UA."

07.05 Т/с "Коли ми вдома"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Караоке на Майдані"
10.55 00.55 "Х-Фактор - 8"
15.05 Х/ф "Добігти до себе"
19.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.00 Х/ф "Я щаслива"

06.30 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

09.30 Біблейська Колекція.
Художній фільм "Пророк 
Ієремія."

11.35 Д/ф "Обсерваторія "Білий 
Слон"

12.10 Перший на селі
12.40 20.10 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
13.55 23.05 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Одиночна змішана 
естафета

14.55 Фольк-music
15.55 23.50 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Змішана естафета 
2x6 + 2x7.5

17.45 Т/с "Імперія"
20.25 "Гордість світу"
21.35 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
22.15 Д/с "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
01.40 Д/ф "Бій за гору Маківка"
03.45 Д/ф "Вони боролись до 

загину" 2с.

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 АФІША
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН

Продам

Бориспіль

Фольксваген-Т-4, 1,9 ТД, 1997 р., сірий ме-

талік, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 

96 4978620.

Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна до-

говірна. Тел.: 0 67 2344349.

Автомобільні шини, 2 шт, 225/55 ZR16 95M 

Master steel, майже нові, ціна договірна. Тел.: 0 

50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.

Акумулятор 6-СТ-60, недорого, м. Бориспіль. 

Тел.: 0 97 5338097.

Багажник на Фіат-Фіоріно. Тел.: 0 67 

2344349.

Гуму на КамАЗ-280. Тел.: 0 67 3671149.

Шини на ЗІЛ-КамАЗ, 2 шт.; камери — 3 шт., 

ціна договірна. Тел.: 0 98 3534499.

Куплю

Бориспіль

Запорожець ЗАЗ-968М, в гарному стані, або 

кузов від нього, можливо без документів або 

безномерні документи. Тел.: 0 97 2378240.

Мотоцикл у будь-якому стані та зап-

частини до нього. Тел.: 0 66 3883391.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, без бал-

кона, газколонка, житловий стан, 450000 грн. 
Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Старокиївська 99 вул., 43 кв.м, нові меблі, 
євроремонт, 798000 грн (еквівалентно 28500 
у.о.), є варіанти. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 
6201019. АН «Сектор Груп».

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Гагаріна вул., 2/2, 54 кв.м, житловий стан, 

меблі, техніка, гараж, 540000 грн (еквівалент-
но 20000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька 81 вул., р-н школи №3, 4 поверх, 

лічильники, бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в 
разом, 904500 грн (еквівалентно 33500 у.о.). 
Тел.: 0 67 9663374. 

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055

Землевпорядна організа-
ція ТОВ «Фірма Вертикаль», 
як уповноважений представ-

ник громадян, повідомляє, що 
26.01.2018 року відбудеться 
закріплення в натурі меж зе-

мельних ділянок, розташованих 
в адмінмежах Вороньківської 

сільської ради межовими знака-
ми встановленого зразка та буде 
підписано Акт прийомки-переда-
чі межових знаків на зберігання. 
Запрошується власник земель-
ної ділянки з кадастровим номе-
ром 3220881700:05:003:0517, як 

суміжний землекористувач. 
Тел.: (04595) 5-10-84, 

096-303-32-56

Землевпорядна організація ПП «Рінар-Бо-

риспіль», уповноважений представник Ткача 

Віктора Даниловича, повідомляє, що 24.01.18 

р. о 10.00 відбудеться закріплення в нату-

рі меж земельної ділянки, розташованої за 

адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ки-

ївський Шлях, 16, а саме:межовими знаками 

встановленого зразка. Також буде підписано 

акт передачі межових знаків на зберігання. 

Тел.: 063-381-58-64, 063-775-60-63.

ТОВ «Новокон» запрошує представ-
ників ПрАТ «Агробудмеханізація», ПрАТ 

«УКРЕНЕРГОБУД», ТОВ «Проектно-інже-
нерна компанія Нова Земля» 23.01.2018 
року на 13 год. 00 хв. за адресою: вул. 

В.Йови, 7, м. Бориспіль, Київська обл. для 
відновлення (встановлення) меж земель-
ної ділянки в натурі (кадастровий номер 

3210500000:06:028:0007), що знаходиться 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 

вул. В.Йови, 7. 
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К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Еко-
маркет», гарний стан, господар. Тел.: 0 93 
7534756.

К.Шлях вул., р-н р-ку «Зоряний», 5/5, 68/50/8, 
кімнати окремо, балкон та лоджія заскле-
ні, м/п вікна, с/в окремо, 980000 грн (еквіва-
лентно 35000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, 
кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 
1064000 грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

Соцмістечко вул., 74 кв.м, 3 окремих кім-
нати, кухня, газколонка, потрібен ремонт, 
644000 грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 
98 8662600, 0 63 3665053, Ірина. АН «Імперія». 

УМБ-17 р-н, 2/2 ц., 50,4 кв.м, є підвал, те-
пловий домовий лічильник, 600000 грн 
(еквівалентно 20000 у.о.), терміново, без 
посередників. Тел.: 0 50 4114793, Олена. 

«Супутник» р-н, 60 кв.м, кухня-студіо, но-
вий євроремонт, вбудовані меблі та техніка, 
999600 грн (еквівалентно 35700 у.о.), торг, є 
багато варіантів квартир. Тел.: 0 97 7400044, 
0 50 6201019. АН «Сектор Груп».

БУДИНКИ

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

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

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, га-
зифікований, 4 кімнати, кухня, гараж, сарай, 
підвал, інші приміщення, 15 соток, 5 хв. до зу-
пинки електропоїздів, або обмін на житло у м. 
Донецьк. Тел.: 0 95 0201893.

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, 
погріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.

Січнева вул., 55 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в 
у будинку, газ, світло, вода, 840000 грн (екві-
валентно 30000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, 0 63 
3665053, Ірина. АН «Імперія». 

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна 
в будинку, потребує ремонту, газ, свердлови-
на, 6 соток, 672000 грн (еквівалентно 24000 
у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

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

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

Іванків с., Набережна вул., 70 кв.м, 3 кімна-
ти, кухня, веранда, є місце під с/в, опалення 
газове, груба, 15 соток, 448000 грн (еквіва-
лентно 16000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, 0 63 
3665053, Ірина. АН «Імперія».

Продаю хату у с.Сошників, газ,во-
да,зручності всередині , 32 сотки, надвірні 
забудови. Тел.: 0 95 2000916.

СОШНИКІВ С., ВУЛ. ЛІЧЕНКО, КОМУНІ-СОШНИКІВ С., ВУЛ. ЛІЧЕНКО, КОМУНІ-
КАЦІЇ, ЛІС, ЗУПИНКА, 0,3 ГА, ЦІНА ДОГО-КАЦІЇ, ЛІС, ЗУПИНКА, 0,3 ГА, ЦІНА ДОГО-
ВІРНА. ТЕЛ.: 0 66 2739637.ВІРНА. ТЕЛ.: 0 66 2739637.

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

Переяслав-Хмельницький

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

Привокзальна вул., 50 кв.м, 3 кімнати, кухня, 
веранда, зовні утеплений, м/п вікна, потрібен 
ремонт, 308000 грн (еквівалентно 11000 у.о.). 
Тел.: 0 98 8662600, 0 63 3665053, Ірина. АН 
«Імперія».

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будин-
ку, гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 
соток, під забудову, 675000 грн (еквівалентно 
25000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль

гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 
137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 
0 68 1179106 Ігор.

гараж, цільнометалевий, на вивіз, 5х3,5х1,9. 
Тел.: 0 66 7793781.

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Ентузіастів 20 вул., 10 соток, світло, по-
руч зупинка, ціна договірна, господар. 
Тел.: 0 66 8508205, 0 66 2853481. 

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 
4094765.

Малишка вул., 10 соток, рівна, газ, світло 
поруч, 280000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). 
Тел.: 0 98 8662600, 0 63 3665053, Ірина. АН 
«Імперія». 

Профспілкова вул., 12 соток (10+2), прива-
тизована, документи. Тел.: 0 67 9687787, Ва-
лерій. 

Тополева вул., 10 соток, приватизована, по-
руч новобудови, комунікації по вулиці, госпо-
дар, недорого. Тел.: 0 66 4087945. 

Бориспільський сад р-н, 10 соток. Тел.: 0 66 
4094765.

Куплю

Бориспіль

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, 
допомога в оформленні, погашення комуналь-
них боргів, окрім останнього поверху, у госпо-
даря, розгляну всі пропозиції, посередникам 
не турбувати, терміновий викуп, іноземний 
інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

ШУКАЄМІСЦЕВА ГАЗЕТА 

РОЗПОВСЮДЖУВАЧА
ЧАСТКОВА
ЗАЙНЯТІСТЬТел.: 095-861-32-25

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
автомобіля УРАЛ (лісовоз)

Тел.: (04595) 3-62-46
Заробітна плата при співбесіді
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ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, ба-
жано з комунікаціями або зі старим будинком, 
у господаря, розгляну пропозиції, посередни-
кам не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 
0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку до 5 соток. Тел.: 0 66 

6414851.
земельну ділянку у власника. Тел.: 0 97 

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

0121246.
Терміновий викуп квартир, будинків, зе-

мельних ділянок. Можливо проблемні, 
неприватизовані, з боргами. Допоможемо 
вам вигідно продати, купити, здати в орен-
ду вашу нерухомість або землю. Наші спе-
ціалісти вже 10 років на ринку. Тел.: 0 97 
7400044, 0 50 6201019. АН «Сектор Груп».

Здам
Бориспіль

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

будинок для 2 осіб, центр, кімната 16 
кв.м, кухня 8 кв.м душова на вулиці, ме-
блі, водопровід, газове опалення. Тел.: 0 93 
5210123,0972417250, вранці та ввечері. 

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

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

В компанію «Ін Тайм» на постійну роботу 
потрібен вантажник-приймальник, з/п від 
6500 грн. Адреси відправлень: м. Бровари, 
вул. Кутузова, 8-Б. Тел.: 0 67 6162341.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ 
МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ 
КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 
9179249.9179249.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. 
Щасливе, на склад потрібні вантажник; во-
дій кат. «В», «С» зі своїм вантажним авто 
до 2 тонн. Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

НА АЗС ПОТРІБЕН КАСИР, С. ІВАНКІВ, НА АЗС ПОТРІБЕН КАСИР, С. ІВАНКІВ, 
З/П 4000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 6216547.З/П 4000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 6216547.

На постійну роботу в автотранспортне 
підприємство (неподалік с. Гнідин) по-
трібні автослюсар із ремонту вантажних 
автомобілів, електрозварювальник. Тел.: 
0 67 4430888, (044) 5912567, Василь Олек-
сандрович.

На постійну роботу в ДП «Бориспільський 
лісгосп» потрібні електрик, подій автомобіля 
ЗІЛ, водій автомобіля УРАЛ, з/п при співбесіді. 
Тел.: (04595) 36246.

На постійну роботу в спортивно-оздоровчий 
комплекс, с. Проліски, потрібен офіціант, г/р 
2/2. Тел.: 0 66 5977710.

На постійну роботу потрібен помічник май-
стра із виготовлення ключів, графік роботи 
3/3, з/п 5000-11000 грн, д/р не обов’язково, 
навчаємо. Тел.: 0 97 0883495, 0 95 7494401, 
Сергій Павлович.

На постійну роботу потрібен продавець у 
продуктовий магазин, позмінно, з/п висо-
ка. Тел.: 0 66 3165781, 0 67 3374611.

На роботу потрібен майстер по ремонту одя-
гу, павільйон 20 кв.м, з/п договірна, м. Київ, 
ст.м. «Позняки», або здам приміщення. Тел.: 
0 67 4432449. 

Оголошення та реклама

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ОХОРОНЦІВ
Охорона об’єктів, відділень банків, котеджних містечок, приватних будинків.

Графік роботи: 1/2, 1/3, 2/4, вахта, нічні, денні.
Підбір об’єкта та рівень оплати після співбесіди.

Тел.: (050) 413-72-98, (067) 441-88-93

кімнату в квартирі, новий будинок, меблі, 
пральна машина, телевізор, бойлер, 2500 грн. 
Тел.: 0 96 0121246.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
комерційне приміщення, 120 кв.м, 

вул. Головатого. Тел.: 0 67 3374611, 0 66 
4448242.

півбудинку, вул. К.Шлях, окремий вхід, умо-
ви, меблі, ціна договірна. Тел.: 0 66 1367236.

приміщення в оренду, 125 кв.м. Тел.: 0 67 
2340932.

житло для будівельників, Гора с., всі зруч-
ності, поруч зупинка. Тел.: 0 97 0930058.

Найму
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-
ря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

житло у господаря, порядність гарантуємо. 
Тел.: 0 96 0121246.

квартиру або будинок, довгостроково, сі-
мейна пара без дітей. Тел.: 0 97 7400044, 0 
50 6201019. 

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу 
мийників автомобілів, автослюсарів, офі-
ціантів та припиральниць. Стань частиною 
нашої команди! Тел.: 0 67 9040777.

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

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні пра-
цівники! Якщо ви цілеспрямована, відпо-
відальна особа з бажанням працювати 
та розвиватися — ми шукаємо саме Вас! 
Запрошуємо до співпраці адміністратора, 
кухаря, механіка, менеджера по чисто-
ті, бармена, офіціанта. Тел.: 0 67 6927708, 
(04595) 47047.

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

Водії автобусів категорії «D»
Механік з ремонту авто
Механік з випуску автобусів
Мийники автобусів
Прибиральники автобусів
Слюсарі з ремонту авто
Різноробочі

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Охоронному підприємству на постійну 
роботу потрібні охоронники, у гарній фі-
зичній формі. Офіційне працевлаштуван-
ня. Наявність медичної справки та справ-
ки про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 
(4595) 50455, (044) 2236768, 0 67 3288818.

Підприємству з виробництва упаковки 
у м. Бориспіль потрібні працівники: опе-
ратор обладнання, водій-експедитор. Без 
ш/з, повний робочий день, навчання. Тел.: 
0 67 5382982.

Підприємству у м. Бориспіль на постійну 
роботу потрібні заступник начальника на ви-
робництво; слюсар; помічник слюсаря; зва-
рювальник; оператор виробничої лінії; водії 
вантажних автомобілів. Тел.: 0 96 3435767, 
Наталія.

Потрібен водій на асенізатор, з/п висока. 
Тел.: 0 67 9619812.

будинок, 4 кімнати, зручності на вулиці, вода, 
місце для машини, 3500 грн+комунальні. Тел.: 
0 96 0121246.

будинок, зручності у будинку, ТБ, Інтернет, 
місце для машини, 4000 грн+комунальні, торг. 
Тел.: 0 96 0121246.

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

кімната в 3-к.кв., К.Шлях вул., меблі, техніка, 
ціна договірна, для пари. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗО-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗО-
РЯНИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.РЯНИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.

Проводиться набір різноробочих та ван-
тажників-карщирів на склад, без шкід-
ливих звичок. Робота у с. Глибоке Бори-
спільського р-ну. Тел.: 0 67 5008057, 0 67 
2147514, 0 44 5376844.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
комірники, вантажники, складальники-па-
кувальники, засипальники сировини; хі-
мік-аналітика, з/п висока, стабільна. Тел.: 
0 67 5221290.

Робота в Польщі, Чехії. Все оформлення за 
наш рахунок. Дуже великий вибір вакансій. 
З/п від 17000 грн. Безкоштовне проживання. 
Ліц. АЕ №460927 видана Державним центром 
зайнятості 25.11.2014 р. Тел.: 0 98 1822929, 0 
66 3244522.

Робота у м. Бориспіль. Потрібні працівни-
ки на зборку алюмінієвих конструкцій, ба-
жано із д/р, з/п договірна+виробіток. Тел.: 
0 67 7473865, Володимир Володимирович. 

РОБОТА! В таксі запрошуються водії зі 
своїм авто. Тел.: 0 50 2527655, 0 96 3362272.

Терміново! В придорожнє кафе-їдальню 
«Домашня кухня» потрібен кухар та поміч-
ник кухаря, можливо без д/р, з/п від 300 грн/
зміна. Іногороднім надається житло та харчу-
вання безкоштовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 
2666906.

Терміново! В стоматологічну клініку «Ве-
гас» потрібна сестра медична (фельд-
шер). Тел.: 0 68 6378645, Любов Василівна.

Терміново! У магазин квітів потрібен 
продавець, бажано з д/р, г/р доба/дві, з/п 
висока. Тел.: 0 96 2647721, 0 95 1223870.

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні помічник 
бухгалтера, г/р пн-пт з 9.00 до 18.00; шино-
монтажники, різноробочі, слюсарі, г/р тиж-
день/тиждень. Тел.: 0 96 2499983.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура металева для будівельних ро-

біт: d8 мм — 7 грн/1 м; d12 мм — 12,5 грн/1 
м; d10 — 8,5 грн/м; ціна за тонну від 13000 
грн. У наявності є інший металопрокат. 
Тел.: 0 98 9814287.

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка сто-
лярна сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для 
підлоги. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 
67 7324045, 0 67 3278510.

М/п двері, 2,25х0,67; дорожня панель 1 
шт., гаражні ворота, металеві, б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

Професійні будівельні матеріали, найвища 
європейська якість, м. Бориспіль, вул. Січне-
ва, 1. Тел.: 0 96 6150550, 0 66 4274050.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресу-
вання, від виробника («Старе місто», «кірпи-
чик»). Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 
р. по 11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван+крісла, гарний стан, ціна договір-

на. Тел.: 0 97 7408820.
Стіл кухонний, диван, крісло розкладне, га-

зова плита, дитяче ліжко, все б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Зварювальний апарат «Деко», заводський, 

користувались мало, в домашніх умовах, не-
дорого, торг. Тел.: 0 98 3534499.

Оренда електроінструменту: шуруповерти, 
болгарки, відбійники, перфоратори, м. Бори-
спіль, вул. Січнева, 1. Тел.: 0 96 6150550, 0 66 
4274050.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для 

ванної кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа 
книжкова, 500 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 
8715695. 

Телевізор «Самсунг», робочий, гарний стан, 
ціна договірна. Тел.: 0 97 6640176.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Козу, ціна договірна. Тел.: 099 3829247, 0 99 

5476736.

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

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 
Інформація про вільні вакантні посади станом на 16.01.2018 року

Тел.: (04595)6-06-66

ТОВ «Офіс Менеджмент», диспетчер 
(для осіб з інвалідністю), з/п 3750 грн.

ФОП Бороденко В.І., регіональний мене-
джер, з/п 10000 грн. 

ТОВ «Паріваш Кемікал», підсобний ро-
бітник, з/п 3723 грн. 

ТОВ «Ізотех», слюсар, з/п 5000 грн. 
ТОВ «Ізотех», електрик, з/п 4500 грн. 

ТОВ «ФЕНІКС-Ф», мийник посуду, з/п 
4000 грн. 

ТОВ «ФЕНІКС-Ф», бухгалтер, 
з/п 5000 грн. 

ДНЗ № 2, помічник вихователя, 
з/п 3723 грн. 

У компанію «Ін Тайм» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК-
ПРИЙМАЛЬНИК

Адреса відділення: м. Бровари, вул. Кутузова, 8-Б
З/п від 6500 грн

Детальна інформація за телефоном: 
067-616-23-41

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ    ЗАВГОСП
ОФІЦІАНТИ   БУХГАЛТЕР   
ОХОРОНЦІ   БАРМЕН

з/п щоденно 

ТОВ «ДДК Трейдінг»
на меблеве виробництво
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

РІЗНОРОБОЧИХ
З/п від 5500-8000 грн

м.Бориспіль, вул.Завокзальна, 30
Тел.: (068) 031-49-75, Оксана

(097) 346-20-05, Максим

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

в наш дружний  та стабільний колектив

Економіста з д/р
Бухгалтера (д/р 8.2.УПП)
Завідуючого складом 
Помічника друкаря
Оператора виробничого 
обладнання

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

(044) 499-70-63, (063) 822-19-09

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

ТЕРМІНОВО
ШУКАЄМО

ПРИБИРАЛЬНИКА
службових приміщень

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ЕЛЕКТРИК
Тел.: (04595) 3-62-46

Заробітна плата при співбесіді

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
АВТОМОБІЛЯ ЗІЛ

Тел.: (04595) 3-62-46
Заробітна плата при співбесіді
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Корову із 3 телям, 3 міс. тільності, чорної 
масті, невеликої породи, 10-12 літрів моло-
ка/день, 13500 грн. Тел.: 0 97 6758167, 0 73 
0957974, Леся. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картопля кормова, 2,00 грн/кг, картопля 

посадкова «Санте», 3,00 грн/кг. Тел.: 0 50 
9695941, Віталій.

РІЗНЕ

Бориспіль
Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського 

виробництва, ціна договірна; балія алюмініє-
ва на 100 л, відчизняного виробництва. Тел.: 
(4595) 69244.

Дрова садові; скляні банки . Тел.: 0 66 
6442411. 

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

Ремонтні роботи: гіпсокартон, стяжка, шту-
катурка, безпіщанка, малярка, кахель та ін. 
Тел.: 0 66 5645983.

«Майстер по виклику»: будівельні роботи, 
електрик, сантехнік, двері, м/п вікна. Тел.: 0 
67 9952786, 0 63 8715695.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Втрачене посвідчення інваліда війни, серія 
Є №007569, виданий на ім’я Пішого Євгенія 
Олександровича Бориспільським управлінням 
соцзахисту населення 26.12.2017 р., вважати 
недійсним.

Втрачений військовий квиток, серія АВ 
№185433, виданий на ім’я Пішого Євгенія 
Олександровича Бориспільсько-Баришів-
ським військовим комісаріатом 17.12.2014 р., 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯЕ №819008, 
виданий на ім’я Кулагіної Тетяни Володимирів-
ни відділом земельних ресурсів у м. Бориспіль 
21.11.2007 р., вважати недійсним.

Ріпка Михайло Анатолійович 23.01.2018 
року о 11.00 годині відбудеться винесення 
меж земельної ділянки в натурі за адресою: с. 
Ревне, вул. Соборна, 53, Бориспільський ра-
йон. Прошу у вказаний час прибути власників 
суміжних земельних ділянок за адресою: Бо-
риспільський р-н, с. Ревне, вул. Соборна, 53. 
Контактний тел.: 0 98 9342408.

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

Тел.: 0 67 656�72�01

в м. Бориспіль
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

ПЛОЩА 10; 15 кв.м
в т.ч. меблі, Інтернет, автостоянка, 

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

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ

Підприємству на постійну роботу ПОТРІБНІ

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ
СЛЮСАРІ-МАЛЯРИ 
МОНТАЖНИКИ 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

З/п від 10000 грн
Офіційне працевлаштування

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

Продається вугілля. Тел.: 0 63 2968874.

Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 1,5х1 м, гнуте 
скло; 1,5х1 м — пряме скло, вивіска «міні-мар-
кет», 3,5х0,60 м з підсвіткою, нова. Тел.: 0 67 
2696836.

Ящики пластмасові 400х300х190, під гри-
би, фрукти, ягоди, самовивіз, 4 грн/шт., 
торг. Тел.: 0 98 4591620.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

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

Фотоапарат періоду СРСР та аксесуари. 
Тел.: 0 67 9687787, Валерій.
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Патріотичний кросворд

Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. 1.  Республіка, що постала на  Республіка, що постала на 
західноукраїнських землях західноукраїнських землях 
після розпаду Австро-Угор-після розпаду Австро-Угор-
ської імперії у 1918 році ської імперії у 1918 році 
(абревіатура).(абревіатура).

2. 2.  Військовий парад у Києві на  Військовий парад у Києві на 
честь Злуки у 1919 році при-честь Злуки у 1919 році при-
ймав полковник Євген…ймав полковник Євген…

3. 3.  Республіка, що утворилася  Республіка, що утворилася 
в результаті схвалення ІІІ в результаті схвалення ІІІ 
Універсалу Української Цен-Універсалу Української Цен-
тральної Ради 7 листопада тральної Ради 7 листопада 
1917 року (абревіатура).1917 року (абревіатура).

4. 4.  На якій площі проходили уро- На якій площі проходили уро-
чисті збори, де проголошу-чисті збори, де проголошу-
вався Акт Злуки (об’єднання) вався Акт Злуки (об’єднання) 
українських земель.українських земель.

5. 5.  Ім’я гетьмана, за правління  Ім’я гетьмана, за правління 
якого розпочалися перего-якого розпочалися перего-
вори про об’єднання УНР та вори про об’єднання УНР та 
ЗУНР.ЗУНР.

1

4

5

2

3

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
ЧОМУ НЕМАЄ ОДНАКОВИХ СНІЖИНОК

Щороку 22 січня  ми  відзначаємо 
День Соборності України в день про-
голошення Акту Злуки Української 
Народної Республіки та Західноу-
країнської Народної Республіки, що 
відбулося у 1919 році.

21 січня — Всесвітній день снігу
 За високої вологості узимку в хмарах  мікроскопічні 

краплі води примерзають до часточок пилу. Утворюються 
кристали льоду, які обростають вологою із повітря, падаю-
чи на землю. Це сніжинки. 

Пропонуємо прочитати 
та вивчити зимовий вірш 
класика літератури 
Платона Воронька

Гра у сніжки 

Із доріжки до доріжки

Полетіли влучні сніжки, 

І почався білий бій, 

Закрутився у сувій.

Закрутився, покотився,

Під горою зупинився.

Зверху сніг і знизу сніг, 

І ніхто узнать не міг,

Де чиї стирчали ніжки.

Ой, весела гра у сніжки!

Молекула води так побудована, 
що при замерзанні може утворю-
вати кути між променями криста-
ла 60 і 120 градусів. Тому сніжинка, 
зазвичай, має форму шестикутни-
ка. У повітрі кінчики кутів підтають, 
на них осідає нова волога. Завдяки 
цьому утворюється схожий на зірку 
симетричний візерунок. Доведено, 
що у природі немає двох однакових 
сніжинок. Вважають, що їх варіантів 
більше, ніж атомів у Всесвіті.

Сніжинка у вигляді зірки — це 
лише один із видів снігу. Їхні крис-
талики можуть нагадувати пластин-
ки, голочки, різні стовпчики. Коли 
вони починають танути і знову під-
мерзати, то перетворюються на 
шматочки льоду, граду або дрібну 
сніжну крупку.

За температури нижче -2...5°С 
сніг починає рипіти під ногами. 
Учені вважають, це тому, що крис-
тали ламаються або труться один 

об одного. Наші предки за рипін-
ням визначали погоду на наступ-
ний день. Що різкіший був звук при 
ході по снігу, то лютіші морози ма-
ли бути. Якщо сніг рипів глухо — 
чекали на відлигу.

Це цікаво
• Сніжинки на 95% складаються 

з повітря. Саме тому сніг, якщо він 
не мокрий і немає вітру, падає ду-
же повільно, зі швидкістю приблиз-
но 0,9 км / год. Зазвичай, кристали-
ки  мають розмір не більше півсан-
тиметра у діаметрі, важать 0,003 — 
0,004 г. Коли випадає багато снігу за 
невеликого морозу, можуть утво-
рюватися великі кристали.

• В Антарктиці і в деяких високогір-
них районах зустрічається сніг роже-
вого, фіолетового, червоного і жов-
тувато-бурого кольору. Цьому спри-
яють хламідомонади сніжні. А на калі-
форнійському хребті Сьєрра-Невада 
влітку можна побачити кавуновий 
сніг. Він рожевий і пахне кавуном. Це 
зумовлюється наявністю водоростей, 
які мають червоний пігмент.

• Взимку сніг відбиває до 90% со-
нячних променів, тим самим не да-
ючи землі прогрітися.

• В Японії популярний міф про 
те, що японський сніг відрізняєть-
ся від снігу в інших країнах. Є на-
віть японська новорічна пісенька, 
в якій співається, як чемпіон світу 
з Японії не може рушити з місця на 
зарубіжних лижах, тому що вони не 
їдуть по японському снігу. Правда, 
у дечому японський сніг все-таки 
відзначився. У зимових гірських 
пейзажах північної частини Япо-
нії є дивна особливість — дерева 
вкриті льодом і снігом. Їх назива-
ють «сніговими монстрами» за хи-
мерні фігури.

• Час від часу виникає рідкісний 
метеорологічний феномен, коли ві-
тер скачує сніг у рулони. Щоб сні-
говий рулон почав формуватися, 
земля повинна бути покрита ско-
ринкою льоду, сніг повинен бути 
вологим і пухким, а швидкість віт-
ру — досить велика, щоб підняти 
товщу снігу.

•  На Північному полюсі сніг бу-
ває настільки твердим, що сокира 
при ударі по ньому дзвенить, не-
мов вдарили по залізу. 
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 ОСОБИСТІСТЬ

«Я Б ХОТІЛА ЗМІНИТИ КОНЦЕПЦІЮ 
РОБОТИ МОЛОДІЖНОГО ПАРЛАМЕНТУ»

АНАСТАСІЯ 
ГАСПАРЯН: 
 Мініатюрна і амбіцій-

на — за кілька останніх ро-
ків Анастасія встигла зро-
бити собі ім’я в Борисполі. 
Дівчину знають ті, хто відві-
дують міські заходи, бо вона 
— в.о. голови Молодіжного 
парламенту. «Вісті» розпита-
ли дівчину про плани, цензу-
ру ідей і вплив громадського 
життя на сім’ю.

Ольга КАЦАН

— Анастасіє, ви активістка з 
дитинства?

— Так. Коли на новорічні свята у 
дитсадку всі вдягалися сніжинка-
ми, я була королевою балу. Не мо-
жу сказати, що сиділа на останній 
парті та чекала, коли можна буде 
йти додому, бо після занять були 
гуртки, спортивні секції… У стар-
ших класах була головою учнів-
ського самоврядування Щаслив-
ського НВК. Далі — студентське са-
моврядування в університеті.

— Вас можна побачити і на се-
сіях міськради та на всіх заходах 
міста. Де знаходите час?

— Вдячна своєму начальнику і 
сім’ї за підтримку. Коли мене запи-
тують, о котрій можна зателефону-
вати, відповідаю: «Будь-коли». Лю-
блю, коли мій день зайнятий, коли 
зранку встаю з розумінням, що ме-
не чекають. 

— У 2016-му ви балотували-
ся на голову МП, але програли 
Юрію Панчуку, набравши 6 го-
лосів проти 13. Чи не пов’язана 
теперішня ваша активність з 
бажанням показати, що голосу-
вати варто було за вас?

— Я тоді лізла у воду не спитав-
ши броду. Більше двох років була 
в декретній відпустці і «з корабля 
на бал» прийшла на вибори голови 
МП. Уявляла: може скластися так, 
враховуючи досвід студентського 
життя. Але місто — більше, ніж уні-
верситет. Озираючись назад, ска-
жу, не була готова до цієї посади. 
Тоді знала, якщо мене не оберуть, 
все одно буду працювати. Я ідейна 
людина. Роблю не задля того, щоб 
мене обрали. Загадуючи бажання 
на новорічні свята, прошу можли-
вості допомагати іншим. 

— Будете висувати свою кан-
дидатуру на вибори МП?

— Думаю, так. Вибори мали б 
відбутися, бо близько двох міся-
ців тому Юрій Панчук склав повно-
важення. Та всім було не до цього: 
новорічні свята і «Міс Бориспіль». 
Зараз я виконую обов’язки голо-
ви МП. Якщо матиму альтернативу, 
яка переважить, скористаюся нею. 
Але якщо не здобуду перемоги на 
виборах, у парламенті більше не 
працюватиму.

— Ви мешкаєте в с. Чубинське. 
Чому співпрацюєте з Борисполем, 
а не з районним самоврядуванням?

— Я помічник депутата міськра-
ди Євгена Боженка. Він мене сю-
ди привів. Мені подобається Бо-
риспіль, тут багато друзів і родичів, 
тож не вважаю місто чужим. Бори-

спіль представляю на різних захо-
дах, форумах, конференціях.

— Виникала думка організува-
ти парламент для ініціативної 
молоді в районі?

— Такої ідеї не було. Якщо ку-
дись і виходити, то на Київ. До ре-
чі, отримувала кілька пропозицій 
займатися організацією заходів у 
столиці. Але я ще не готова. Треба 
напрацювати «фішечки» тут. 

— Ви підлегла депутата на 
основному місці роботи. Чи є по-
блажки від шефа?

— Він мій друг. Погодилася на 
співпрацю, бо його знаю і маю 
можливість вільного графіку ро-
боти. Є певний обсяг, який маю ви-
конати, маю змогу займатися і гро-
мадською роботою.

— Плануєте сісти в депутат-
ське крісло?

— Маю підозру, що мене ще не 
оберуть (сміється). Тривалий час 
ходжу на сесії, бо маючи справу з 
документами, повинна знати, як і 
за що голосували депутати. Є  спи-
сок питань, за якими варто слідку-
вати. Це частина моєї роботи. Див-
лячись на все, мені було б страш-
нувато йти на вибори. Я емоційна 
людина. Вірю, що все має бути чес-
но. А коли розумію, що воно не так, 
намагаюся не дивитися в той бік. 
Якби завтра вибори, я ще довго б 
думала, чи варто спробувати.

— Чи не відтісняє робота ро-
динне життя?

— Мій чоловік на багатьох захо-
дах зі мною. Коли був День людей 
з інвалідністю, він зустрічав людей, 
яким треба була допомога в пере-
суванні, переносив продукти. Як-
що він бачить, що не потрібен на 
заході, пише СМС: «Я піду ось там 
посиджу».

Він не громадський активіст. Ре-
агує на все як мужчина, який за-

робляє гроші. Якось намагався до-
вести, що мені не треба «розпиля-
тися» на те, що не приносить за-
робітку. Я змогла довести, що для 
мене це важливо. Відтоді подібних 
розмов не виникало. Він, коли за-
тримуюся в офісі, заїде або мене 
забрати, або поїсти привезе. Знає, 
який у мене захід, тому просити пі-
ти за компанію доводиться рідко.

— Оцініть роботу МП за 
12-бальною шкалою.

— Поставлю максимальну кіль-
кість балів, бо МП працює, наскіль-
ки може. Але мені здається, тепе-
рішній склад трохи втомився...

— Коли головою парламенту 
була Вікторія Шевц, він гримів. 
Після все почало стихати.  У чо-
му причина?

— У Вікторії була потужна ко-
манда. Не скажу, що робота МП на 
той час залежала лише від коман-
ди, тому що Віка Шевц — крута в 
усіх сенсах. Вона стала тим керів-
ником, за яким люди йшли, віри-
ли й залишалися задоволені. Піс-
ля її каденції все трохи забулося, 
стало неробоче. Не можу сказати, 
що причина конкретно в людях, які 
очолюють структуру. Часом, вони 
вагаються між заробітком і актив-
ним життям. Не можна ж засудити 
когось, коли він обирає діяльність, 
яка приносить гроші. 

— Чи співпрацює парламент з 
Вікторією нині?

— Ні. Поки йдемо різними шля-
хами. Не знаю, що сталося, та ко-
лись чула фрази: «Давайте з Вікою 
не будемо співпрацювати». Може, 
посварилася з кимось, коли склала 
повноваження.

Однак бачу, як працює її команда 
— ГО «Труба», як до них ставляться 
в Київській ОДА: з повагою. І це за-
служено. Вона мені імпонує як ме-
неджер, як організатор, як керів-

ник. Якщо мені доведеться керу-
вати МП, звернуся до неї за пора-
дами, поцікавлюся, як змогла так 
організувати роботу.

— Сьогодні молодіжне само-
врядування ефективне?

— Так. Зараз із молоді все почи-
нається і буде продовжуватися. На 
жаль, у нашому місті з цим дещо 
глухо. Зранку молодь, переважно, 
виїжджає до Києва і повертаєть-
ся ввечері. Є комплекс недостоли-
ці. Часто чую: «А от у Києві!» Але ж 
ми не в Києві. У нас інші масштаби. 
Хочу піднімати місто за допомогою 
молоді. Вважаю це на 100 %  пер-
спективним. 

— Може, в Борисполі, як ви 
сказали «глухо», бо МП генерує 
ідеї, а фінансовий бік залежить 
від міськради й депутатського 
корпусу?

— Ясна річ, якби МП мав біль-
шу фінансову підтримку, це було 
б мотивацією для людей приєдна-
тися до нас. На жаль, виконком і 
міська рада не завжди мають мож-
ливість профінансувати мої про-

екти і заходи. Буває, спонсори, до 
яких звертаюся, відмовляють, іг-
норують. Але знаходяться й ті, хто 
підтримує.

Я б хотіла змінити концепцію ро-
боти МП. Вважаю, що в цю справу 
мають входити не тільки заходи, а 
й співпраця з виконкомом, дещо 
політичні питання. Я б хотіла, щоб 
члени МП брали участь у житті мі-
ста не тільки на свята, а й на «сер-
йозних» засіданнях. Щоб їх чули, а 
вони мали право голосу. 

 Можливо, зараз я щось роблю 
не так як в.о. голови МП, бо не 
знаю конкретно своїх прав. Хочу 
залучати більше нових людей до 
діяльності парламенту, бажаючі є, 
вони долучаться після виборів но-
вого голови МП. 

— Міська рада цензорує захо-
ди: ідеї, сценарії?

— Ідеї не змінювали жодного ра-
зу. Хіба що радили і допомагали.

— Де бачите себе через 
10 років? 

— Хочу багато дітей. Прагнула б 
мати громадську організацію.

Вік — 26 років.

Освіта — вища, диплом магістра 
з відзнакою за спеціальністю 
«Екологія, охорона навколиш-
нього середовища та збалан-
соване природокористування» 
НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Чим займається — в. о. голо-
ви Молодіжного парламенту, 
помічник депутата міської ра-
ди, активіст об’єднання «Само-
поміч», переможець міського 
конкурсу «Молода людина ро-
ку — 2017» у номінації «Моло-
да ініціатива». 

Життєве кредо — «Не стри-
муй добра, коли рука твоя в 
силах зробити його»

Сімейний стан — заміжня, ви-
ховує доньку.

Найбільші заходи, що орга-
нізувала — збір допомоги в 
дитбудинок у Циблях, благо-
дійний забіг «Біжи зі мною», 
благодійний розпродаж 
«Garage sale», благодійний за-
хід «Світ для тебе» до Дня лю-
дей з інвалідністю. 

ДОСЬЄ

• «Люблю виходити на люди, знаючи, що маю гарний вигляд. Для жінки це важливо.»

• Анастасія організовує благодійні заходи.
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 НА ЧАСІ

КІР: ЯК ЗАХИСТИТИСЯ
 В Україні триває спалах 

кору – одного з найбільш 
заразних захворювань, ві-
домих у світі. Ліків від кору 
не існує, єдиний надійний 
метод профілактики захво-
рювання — вакцинація. Ди-
тячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні відповідає на по-
ширені питання про кір.

Спалахи кору мають циклічний 
характер і відбуваються кожні 5-6 
років. Головна причина спалахів 
— низьке охоплення щепленнями. 
2016 року менше половини україн-
ських дітей отримали щеплення від 
кору за графіком. Із вересня 2017 
року, за рішенням оперативного 
штабу МОЗ з реагування на ситуа-
цію з кором в Україні, тривають 
посилені заходи з імунізації.

За 2017 рік в Україні за-
фіксували 4782 випадки 
захворювання на кір,  по-
мерли 6 людей. Станом 
на 11 січня 2018 року в 
Києві на кір захворіли по-
над 66 людей, із них 54 — 
діти. МОЗ посилило захо-
ди з вакцинації проти не-
безпечного захворювання, 
щоб запобігти епідемії.

 • Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із 
плановим щепленням КПК.

 • Дитина старша від 1 року і ви пропустили пер-
ше щеплення — надолужте його, звернувшись 
до вашого медзакладу.

 • Дитині 6 років — це час іти на планову ревакци-
націю КПК.

 • Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років, 
то зверніться до медзакладу, адже тільки дві 
дози вакцини забезпечують захист.

 • Дитині 6 та більше років і вона не має жодного 
щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити 
два щеплення з інтервалом не менше одного 
місяця.

 • Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення 
КПК, і не маєте документальних підтверджень. 
Тож дитину потрібно вакцинувати.

 • Підлітки і дорослі, що не хворіли на кір, не 
отримували щеплень від кору. Їм також потрібна 
вакцинація від кору.

Протипоказання до вакцинації КПК
— Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реак-

ції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сфор-
мується: гостре захворювання, що супроводжується температурою, 
вищою за 38,5°С.

— Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню 
дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вак-
цини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).

— Захворювання і стани організму, при яких після введення вак-
цини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміоте-
рапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних 
гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).

— Вагітність. Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже во-
на містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на 
етапі планування вагітності.

— У разі виникнення тимчасових протипоказань до вакцинації 
дитина отримує так зване медвідведення від щеплень. Протипока-
зання на більший термін, ніж два тижні, може визначити тільки іму-
нологічна комісія, що зазвичай збирається в районній лікарні або 
міській /обласній поліклініці. Пропущені за календарем щеплення 
потрібно надолужити.

Якщо дитина контактувала з хворим на кір
Якщо дитина контактувала з хворим на кір, вона має отримати вакци-

націю проти кору протягом 72 годин. У деяких випадках показана екс-
трена профілактика шляхом введення імуноглобуліну.

Дітям, які мають хронічні захворювання, вакцина необхідна.

Зверніть увагу
Існує міф, що наявність у дитини бронхіальної астми, цукро-

вого діабету чи інших хронічних захворювань є протипоказанням 
до вакцинації. Насправді такі малюки потребують щеплення в пер-
шу чергу, адже ризик зараження кором і розвитку ускладнень після 
хвороби для них вищий.

Після щеплення спостерігайте за дитиною
Не йдіть з поліклініки одразу після щеплення. Залишіться на 20—30 хв., 

щоб лікар міг побачити, що в дитини немає реакції на вакцину. Незначне 
почервоніння та дискомфорт у місці ін’єкції, підвищення температури — 
це нормальна реакція дитини на щеплення. Ці симптоми — ознака, що 
вакцина діє та організм дитини формує імунітет. Вони минають за кілька 
діб. Якщо підвищена температура турбує дитину, ви можете дати їй жароз-
нижувальне — відповідно до порад вашого дільничного лікаря.

•  Як передається вірус. 
Morbillivirus — вірус кору — над-
звичайно заразний, він швидко пе-
редається від хворої людини до 
здорової повітряно-крапельним 
шляхом: під час вдихання найдріб-
ніших крапель слизу, які потрапили 
в повітря при чханні, кашлі або роз-
мові хворого. Вірус кору може жити 
в повітрі та на поверхнях до двох го-
дин після того, як хвора людина за-
лишила приміщення. 9 з 10 неімуні-
зованих людей, що контактують із 
хворим, будуть заражені.

• Захворювання може мати тяж-
кий перебіг. Інкубаційний період ко-
ру (тобто період, коли симптоми ще 
не проявляються) становить 6—21 
день. Далі починається період за-
хворювання з такими симптомами: 
висока температура, головний біль, 
нежить, сухий кашель, збільшен-
ня лімфовузлів, запалення слизової 
оболонки очей (сльозотеча, світлобо-
язнь, гнійні виділення), пронос та 
блювота. На 4—5 день хвороби з’яв-
ляється червоний висип, який почи-
нається зі шкіри голови й обличчя, 
розповсюджується на все тіло. Хво-
роба  триває до 4 тижнів і більше.

• Ускладнення. Захворювання 
може призвести до пневмонії, вуш-

ної інфекції, запалення мозку — ен-
цефаліту, інших ускладнень, а та-
кож до інвалідності та смерті.

• У зоні ризику. Підлітки та до-
рослі, які не хворіли на кір і не ро-
били щеплення, залишаються враз-
ливими до захворювання. У дорос-
лих кір має тяжчий перебіг.

Невакциновані медпрацівники 
найбільше наражаються на ризик 
захворіти. 

Ліків від кору не існує, лікування від 
кору немає. Проте захворюванню 
можна запобігти — ВАКЦИНАЦІЄЮ.

• Вакцинація потрібна. Щеплен-
ня проти кору проводять понад 50 
років, і за ці роки вакцини зареко-
мендували себе як безпечний та 
ефективний спосіб профілактики. 
Завдяки вакцинації вдалося знизи-
ти захворюваність на кір у десят-
ки разів. Тільки з 2000 по 2016 ро-
ки смертність від кору знизилася на 
79%. Переважна більшість європей-
ців мають усі щеплення КПК за ка-
лендарем, тож у 42 з 53 країн Європи 
вдалося зупинити поширення кору. 
Проблемними залишаються ті краї-

ни, де рівень охоплення ще-
пленнями недостатній, серед 

них Україна.

• 2 дози вакцини. Вакцинація 
формує специфічний імунітет, унас-
лідок чого організм людини стає не-
чутливим до захворювання. Згідно 
з календарем в Україні, в 12 міся-
ців проводять перше щеплення від 
кору, а в 6 років — планову ревак-
цинацію. Ці дві дози вакцини забез-
печують захист організму від кору.

Вакцина проти кору входить до 
складу комбінованої трикомпонент-
ної вакцини КПК (для профілактики 
кору, епідемічного паротиту, крас-
нухи). Вакцини КПК містять живі ате-
нуйовані (штучно ослаблені) віруси 
кору, паротиту і краснухи. Наразі в 
Україну для щеплень КПК постачають 
Пріорикс™/Priorix™ — препарат, ви-
роблений компанією GlaxoSmithKline 
Biologicals s.a (Бельгія). Пріорикс — 
безпечна, ефективна та якісна вакци-
на, прекваліфікована ВООЗ — най-
авторитетнішою організацією у сфе-
рі охорони здоров’я у світі. Ці та інші 
вакцини, що входять до календаря 
щеплень, за угодою з МОЗ, за кошти 
державного бюджету закуповує Дитя-
чий фонд ООН (ЮНІСЕФ). МОЗ Украї-
ни передає закуплені вакцини депар-
таментам охорони здоров’я облас-
тей, а ті у свою чергу — державним 
медзакладам, щоб громадяни Укра-
їни могли отримувати необхідні ще-
плення безкоштовно.

ЗАХИСТ ВІД КОРУ ПОТРІБНИЙ, ЯКЩО:
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ОБОВ’ЯЗКОВО!
Порадьтеся щодо вакцинації КПК зі своїм 

лікарем. Скажіть лікарю, якщо:
— вам здається, що дитина хвора;

— у дитини є алергія на ліки або їжу;
— раніше в дитини була сильна реакція на щеплення;

— є серйозні захворювання серця, легенів, нирок тощо;
— у дитини були судоми;

— дитина приймає якісь ліки;
— дитина проходила курс хіміотерапії, гормональної 

терапії, отримувала стероїди або ліки, що пригнічують 
імунітет;

— з моменту останнього щеплення 
минуло менше, ніж 4 тижні.

!

За інформацією Урядового порталу

• На початку тижня були великі черги під кабінетом щеплення у Бориспільській амбула-
торії загальної практики сімейної медицини №1.
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 ФОЛЬКЛОРНІ ПОСИДЕНЬКИ

 СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ

 ПРОЕКТ

 ЯК У НАС  СТАТИСТИКА

БОРИСПІЛЬЦІ 
ГОТОВІ ДО 
ЩЕПЛЕННЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Станом на 16 січня у Бо-
риспільському районі хво-
рих на кір зафіксовано двоє, 
це діти із села Вишеньки. За 
минулий 2017 рік у місті та 
районі захворіло 38 осіб, з 
них 27 дітей. Про це «Вістям» 
розповіла Ольга Шульга, за-
відувач відділу організа-
ції епідеміологічних дослі-
джень «Бориспільського 
міжрайонного відділу лабо-
раторних досліджень». 

Ще у грудні у міському управ-
лінні освіти було прийнято рі-
шення про недопуск новачків, 
які не мають вакцинації проти 
кору, до дошкільних навчальних 
закладів задля запобігання роз-
повсюдження вірусу. Такі мето-
ди боротьби із кором і до сьо-
годні тривають у Борисполі. Від 
10 січня це правило діє також і 
в столиці.

Минулого тижня безкоштов-
на вакцина проти кору з’явила-
ся у Бориспільській амбулаторії 
загальної практики сімейної ме-
дицини № 1 (дитяча поліклініка), 
проте її кількість обмежена. 

«За перерозподілом із Бро-
варів Бориспільщина отрима-
ла 300 доз КПК. Після їх вико-
ристання будемо направляти 
листа про необхідну кількість 
додаткових вакцин до облас-
ного Департаменту охорони 
здоров’я, після чого нам мають 
їх надати», — говорить Світла-
на Вікторівна Грона, завідуюча 
амбулаторією.

Уже у вівторок, 16 січня, о 
14.00 вакцини КПК закінчилася. 
Кілька годин у величезній чер-
зі серед охочих зробити безко-
штовне щеплення проти кору 
виявилися даремно витраче-
ним часом. Батьки були розча-
ровані, дітлахи навпаки раділи. 

В аптеках міста вакцини про-
ти кору також ніде немає, обіця-
ють лише після вихідних завез-
ти, і то це під питанням. «Наша 
свідомість вийшла на рівень ро-
зуміння складності ситуації що-
до кору, але ми стали заручни-
ками бездіяльності держави, бо 
вакцини не вистачає», — наріка-
ють молоді мами у черзі під ка-
бінетом щеплень. 

В обласному Департаменті 
охорони здоров’я «Вісті» запев-
нили, що направили листа до 
МОЗ України із повідомленням 
про необхідність поставки вак-
цини. Там обіцяють невдовзі на-
дати 10 тис. доз на Київську об-
ласть із перерозподілу від інших 
областей. Але це під великим 
сумнівом, адже навряд чи якась 
лікарня віддасть свою вакцину 
іншій під час загрози епідемії. 

1222 новонароджених 
зареєстрували минулого 
року на Бориспільщині. 

998 пар одружилося 
впродовж року. 

388 — розлучилося.

75 людей — ім'я змінили. 

1775 смертей зафіксовано. 
У 2017-му  більше народжень 
і одружень, ніж позаторік.

МОДА НА ІМЕНА 

• Cтарослов'янське ім'я Лю-
бов потрапило до списку най-
більш рідковживаних. Поруч 
з ним рідкісні дівочі імена — 
Неоніла, Стефанія, Кароліна, 
Аіша, Рената, Емілія, Аміна, 
Аріана, Майя, Ніка, Ніколь.

 • Серед чоловічих рідков-
живаних — Всеволод, Еміль, 
Дарій, Альберт, Ерік, Халід, Ла-
зар, Якуб, Ельдар, Памір, Му-
хаймін, Іоан, Івар.

• Натомість б'ють рекорди 
популярні дівочі імена Міла-
на, Марія, Вікторія, Дарина, Кі-
ра, Аріна, Анастасія й актуаль-
ні чоловічі — Андрій, Максим, 
Владислав, Іван, Артем, Дми-
тро, Матвій.

За інформацією 
Бориспільського РАЦСу

Учні 5-В класу ЗОШ №6 принес-
ли з собою до імпровізованої біблі-
отечної світлиці усмішки, емоції та 
святковий настрій. 

 На зустріч до дітей завітав отець 
Михаїл із Свято-Миколаївського 
храму. Він простими словами до-
ніс до дитячих сердець, як потріб-
но духовно готуватися до свят, як 
дотримуватися традицій та обря-
дів. Так, 19 січня відзначають свя-
то Водохреща. У цей день по всій 
Україні освячується вода. Вважа-
ється, що напередодні Водохре-
ща вся вода стає цілющою, і тому її  
зберігають на випадок поранення 
або хвороб. 

Присутні усі разом обговорюва-
ли різноманітні питання: про вечір 
напередодні Різдва, про вертеп, 

Козу, колядки, свято Богоявлення, 
Водохреща.

На закінчення о. Михаїл благо-
словив дітей на добрі справи та 
навчання, побажав здоров'я, ми-
ру і не забувати заповіді Божі. Всі 
разом заспівали колядку «Нова 
радість стала». Теплі та щирі ві-
тання створили справжню свят-
кову атмосферу. Також кожен мав 
змогу ознайомитися з книжко-
вою виставкою «Свята україн-
ського народу».

Підготувала 
Наталія НЕСТЕРЕНКО

«А ЩО ТРЕТІЙ ПРАЗНИК — 
СВЯТЕ ВОДОХРЕЩА»

 У Бориспільській міській 
дитячій бібліотеці 16 січня в 
рамках клубу «Калинонька» 
відбулися фольклорні поси-
деньки, присвячені циклу зи-
мових свят «А що третій праз-
ник — Святе Водохреща».

Ярослава КАВЕЦЬКА, 
фото автора 

12 січня в БДЮТ відбувся  кон-
церт, що створив святковий на-
стрій участникам та глядачам, 
серед яких були воїни АТО. 

Колективи «Веселочка» та «Чер-
рі-беррі», Катя Дубініна, Анна Рич-
ко та Анна Гуржій колядували й 
щедрували, виконали пісні «Ко-
лискова для Ісуса», «Небо і зем-

ля», «Свята ніч», показали яскраве 
обрядове дійство «Водіння Кози». 

Директор БДЮТ Наталія Ти-
менко розповіла, як виникла ідея 
цього вечора: «Я давно працюю в 
БДЮТ і люблю створювати щось 
нове. Перед святом Миколая ми 
малювали малюнки для воїнів АТО, 
робили обереги та браслети. І бу-
ла думка — чому ми все передає-
мо туди? Адже воїни живуть тут — 
повертаються до родин, до мирно-
го життя. Їх теж треба об’єднувати. 

Окремої підготовки до концерту 
не було, бо репертуар у нас на-
стільки багатий, що ми готові ро-
бити такі концерти кожного дня».

Подія вдалася, зал був повний. 
Воїни, які були почесними гостя-
ми вечора, щиро дякували і апло-
дували.  Юна Яна Новоселецька з 
гуртка «Веселочка» прокоменту-
вала: «Сподобалися виступи ко-
лективів. Ми переживаємо за до-
лю країни і хочемо подарувати ра-
дість воїнам-захисникам». 

• Про автора. Ярослава Кавецька 
навчається у 9 кл «Ліцею «Дизайн- 
освіта», захоплюється фотографією, 
пробує себе у журналістиці.

КОЛЯДКИ ДЛЯ ВОЇНІВ

ВЧИЛИ ЛІКАРІВ У 
ЯГОТИНІ

Сергій ФЕДОТОВ

Протягом грудня 2017 року 
в Яготині, в рамках благодій-
ного проекту «Здорова дити-
на — здорова нація» співробіт-
никами Національної медичної 
академії післядипломної осві-
ти імені П. Л. Шупика на чолі з 
професором Даніловим були 
проведені курси підвищення 
кваліфікації медичного персо-
налу Яготинської лікарні.

Місяць лікарі медзакладів мі-
ста отримували теоретичні і 
практичні навички, пов’язані з 
новаторствами у кожній із галу-
зей медицини. Після завершення 
занять отримали відповідні доку-
менти-сертифікати.

Лікарі інституту цілий місяць 
проводили безкоштовний при-
йом дітей та їхніх батьків. 

Ініціатива щодо таких захо-
дів належить  Надії Геті, яка є за-
сновником та координатором бла-
годійної програми «Здорова ди-
тина — здорова нація», що існує 
з 2006 року. У  рамках проекту от-
римало меддопомогу багато дітей. 
У тому числі й знаменитий Петро 
Синіцин, який все життя хворів на 
ДЦП і не міг ходити. Завдяки бла-
годійній програмі хлопець, після 
20 операцій, не лише став на ноги, 
а й почав займатися спортом. Ре-
зультат — Петро став чемпіоном 
області з підняття гирі.
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 ШУКАЙТЕ РІВНОВАГУ

 Здоров'я

Тест від експерта Яни Стрель-
цової, послідовника холістично-
го харчування.

Дайте відповідь на наведе-
ні нижче питання. За кожну 
відповідь «так» зараховуйте 
собі один бал.

 • Ви часто застуджуєтеся?
 • У вас є зайва вага?
 • Ви страждаєте від висипань, 

сухої шкіри, зморшок?
 • Ви працюєте/живете в місті 

або близько біля дороги?
 • Ви, зазвичай, довго не може-

те видужати?
 • Ви проводите більше 2 годин 

на день у заторах?
 • Ви палили більше 5 років і це 

було менше 5 років тому?
 • Ви палите зараз?
 • Ви викурюєте більше 10 

сигарет у день?
 • Часто їсте смажену їжу?
 • З’їдаєте менше 1 порції сві-

жих овочів у день?
 • Ви з’їдаєте менше 2 фруктів 

у день?
 • Ви проводите багато часу під 

яскравим сонцем?
 • Ви випиваєте один алкоголь-

ний напій у день?
 • Швидко втомлюєтеся після 

фізичного навантаження?
 • Шкіра довго заживає?
 • У вас повторюються цистит, 

герпес, молочниця, вушні 
інфекції?

 • У вас були онкологія, діабет, 
артрит, гіпертонія, катаракта, 
хвороба серця, безпліддя, 
гінгівіт?

 • У ваших батьків були ці 
захворювання?

 • Ви їсте копчене м’ясо або 
смажене м’ясо/сир на грилі?

 • Ви рідко їсте такі продукти, 
як цитрусові, цвітна капуста, 
полуниця, ківі, перець; кун-
жут, тунець, лосось, квасоля, 
горох, насіння, олія, морква, 
гарбуз, помідори?

 • Ви рідко фізично активні/
займаєтеся спортом?

 • Ви дуже багато займаєтеся 
спортом?

ЖИТИ ЗДОРОВО — 
ХАРЧУВАТИСЯ ПРАВИЛЬНО

Вітамін С
Його багато в цитрусових, ківі, 
квашеній капусті, шипшині.

Вітамін Е
Шукайте його в олії, горіхах, печін-
ці тріски, жирній рибі.

Флавоноїди
Вони містяться в ягодах, фруктах 
темного кольору: чорниці, вишні.

Каротин
Джерело — овочі і фрукти жовто-
го і помаранчевого кольору

Антоціани
Рекордсмени по їх вмісту — чер-
вонокачанна капуста, виноград.

Селен
Його багато у морській капусті, 

печінці тріски, насінні соняшнику.

Добірка «базових» продук-
тів, які допоможуть не витра-
чати багато грошей і при цьо-
му не нашкодять здоров’ю, на-
впаки підтримають його. Такі 
висновки дієтологів.

БІЛОКАЧАННА 
КАПУСТА

Бюджетний і неймовірно ко-
рисний овоч. Часто вважають, 
що найкориснішими є цвітна 
капуста та броколі. Насправ-
ді ж у звичайній капусті, серед 
усіх різновидів цього овочу, 
найбільше вітаміну С. Особли-
во корисна квашена капуста.

КУРЯЧІ ЯЙЦЯ
У білку яйця містяться по-

трібні нам амінокислоти, до 
того ж, він повністю засвою-
ється організмом.

КЕФІР
Звичайно, цей кисломолоч-

ний продукт має бути без до-
мішок і цукру. Варто вживати 
для підтримки мікрофлори ки-
шечника.

ГРЕЧКА
Гречана каша низькокало-

рійна. Це джерело складних 
мінералів та харчових воло-
кон. Гречка зовсім не посту-
пається більш дорогій конку-
рентці — кіноа.

СУБПРОДУКТИ
Варто додавати до свого ра-

ціону, адже вони забезпечу-
ють організм амінокислотами 
та мінералами.

Поради: 
як зберегти здоров’я 

• Зберігайте масу тіла в межах 
норми починаючи з 21 року.

• Будьте фізично активні, міні-
мум, 30 хвилин щодня.

• Їжте «фаст-фуд» дуже рід-
ко або виключіть взагалі із 
харчування.

• Їжте 400 г різноманітних 
овочів і фруктів щодня.

• Вживайте цільнозернові 
злаки при кожному прийомі їжі;

• Знизьте споживання м'яса 
до 500 г на тиждень і менше, мі-
німізуйте копчені і мариновані 
м'ясні продукти.

• Не вживайте харчові добав-
ки. Вони часто не працюють, а 
ще частіше шкідливі.

• Пийте багато води від 1, 5 до 
2 л на добу.

• Підтримуйте внутрішню рів-
новагу, до стресових ситуацій 
ставтеся по-філософськи.

• Раз на рік проходьте обсте-
ження, здавайте аналізи. 

5 КОРИСНИХ 
ПРОДУКТІВ

Ключ до тесту:
0 балів. Ідеально. У вас вста-

новлений надійний антиокси-
дантний бар’єр.

1-4 бали. Хороший показник. 
Ви можете підвищити рівень ан-
тиейдж-захисту, підкоригував-
ши харчування.

5-9 балів. Поганенький резуль-
тат. Вам є над чим працювати.

10 балів і більше. Вам по-
трібно змінити спосіб життя, 
щоб швидко не старіти.

Де і як отримати антиокси-
данти, які «ремонтують» кліти-
ни і продовжують молодість. Клі-
тини нашого організму постій-
но атакують вільні радикали — 
дефектні молекули, позбавлені 
декількох електронів. Їх вони і 
відбирають у здорових молекул. 
В результаті клітини не можуть 
повноцінно функціонувати, і ор-
ганізм старіє зарано. 

Потрапляють до нас радикали 
ззовні: з токсичних продуктів, бруд-
ного повітря, сигаретного диму.

Отримати антиоксидантний 
захист можна зі звичайних про-
дуктів. Особливо їх багато в сві-
жих овочах, фруктах і ягодах. 
А щоб кров могла нормально 
транспортувати корисні речо-
вини, гуляємо на свіжому пові-
трі і займаємося спортом.

ПЕРЕВІРТЕ 
СВІЙ РІВЕНЬ 
ЗАХИСТУ

ТЕСТ

РІЗНОБАРВНЕ МЕНЮ: 
ДЕ ШУКАТИ 

АНТИОКСИДАНТИ

Підготувала Ольга Іванова за 
матеріалами Інтернет-видань.
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Сергій КРУЧИНІН, фото Xiaomi

Головне, пам’ятати, що техніка, в 
ідеалі, має спростити людське жит-
тя й звільнити більше часу на роз-
виток та самопізнання. Тому наше 
завдання — не стати рабом машин.

Техніка залежить від енергії — 
а тому просте і звичне для бага-
тьох (завдяки роботі Київобленер-
го) відключення живлення може в 
одну мить повернути нас на кілька 
тисячоліть назад. Інтернет і циф-
рові технології працюють тоді, ко-
ли працюють вільно і надійно. Не 
можна відкидати й факту, що Ін-
тернет стає все більш керованим 
політичними режимами й окре-
мими політиками, що ми бачимо 
вже в багатьох країнах і що нам 
продемонстрували минулого ро-
ку, закривши доступ до низки ре-
сурсів. Хто знає, чи не чекає нас у 
майбутньому доступ до Інтернету 
й інформації за талонами й спец-
дозволами?

Розумний дім
Сьогодні ми хочемо на конкрет-

них прикладах розказати, як зро-
бити власний дім «розумнішим». 
Давайте коротко зробимо це на 
прикладі надзвичайно успішної 
компанії Xiaomi (читається «сяо-
мі»). Це не реклама китайців — 
проте так розмова буде предмет-
ною. Отож, що нам пропонують.

Інтернет — це те, що об’єднує 
«розумні» пристрої. Користувач 
управляє технікою через додатки 
у своєму смартфоні, підключено-
му до мережі.

Датчики відкриття дверей і 
вікон — це сенсори, встановлені 

вдома. Вони включать світло, ко-
ли господар повертається додому 
й відчиняє двері. У разі несанкціо-
нованого проникнення до помеш-
кання, датчик включить сигналіза-
цію. Керується він дистанційно зі 
смартфону. Також можна дистан-
ційно, скажімо, лягаючи спати, 
вимкнути все світло й прилади у 
будинку. 

Китайці пропонують розумні 
горщики для квітів та датчик 
для рослин. За їх допомогою 
у великому мегаполісі на неве-
ликій території можна створити 
власний сад чи город, у квартирі 
на підвіконні чи на даху. Датчик 
вставляється в грунт і слідкує за 
рівнем вологи, освітлення і тем-
ператури, цю інформацію мож-
на перевіряти в додатку свого те-
лефону. Розумний зонд дасть ін-
формацію про сам грунт — скіль-
ки цілющих речовин знаходиться 
в ньому. Горщик обладнано вбу-
дованою електронікою, що слід-
кує за вологістю грунту і заданою 
кількістю добрив у ньому, а також 
нагадує про необхідність додати 
того чи іншого.

Є і розумний монітор сну, що 
працює аналогічно до популяр-
них фітнес-трекерів (певно, ви 
помічали в молоді гумові бра-
слети на руці, що рахують кіль-
кість кроків тощо). Невеликий 
сенсор треба покласти під по-
душку, і він буде слідкувати за 
фазами сну, ці дані будуть від-
правлятися на смартфон. Обіця-
ють, що сенсор допоможе легше 
засинати і прокидатися.

Щодо приладів освітлення, то 
у виробника є лампи зі звичай-
ним патроном, що можна вкрути-

ти в свою лампу чи люстру. Що ро-
бить їх «розумними»? Вони керу-
ються через смартфон — можна 
змінити яскравість чи дистанцій-
но включити/виключити. Є лампа, 
що вміє змінювати колірну темпе-
ратуру світла — вибирати прямо 
зі смартфону можна з 16 мільйо-
нів кольорів та відтінків світла. «Ро-
зумні» настільні лампи слідкують 
за впливом на людський зір, регу-
люючи яскравість і маючи відпо-
відну колірну температуру світла 
(відомо, що «холодне» світло сти-
мулює роботу мозку, а «тепле» роз-
слаблює, тому ввечері це необхід-
но враховувати).

Пропонують і аналізатор ста-
ну повітря — на випадок, якщо 
ви забули провітрити кімнату пе-
ред сном, а його лазерний сенсор 
помічає в повітрі найменші частки 
пилу. Аналізатор може працювати 
разом з розумним очисником пові-
тря, який скоро стане необхідним у 
кожному домі.

Однією з важливих складових 
системи є розумна розетка. Во-
на визначає потужність побутових 
електроприладів і обчислює спо-
живання енергії. Завдяки такому 
посереднику, управляти увімкнен-
ням чи вимкненням своєї домаш-
ньої техніки можна дистанційно зі 
смартфону через Інтернет.

Розумний пилосос сам аналі-
зує свої переміщення та рівень за-
бруднення, обходить перешкоди, і 
ним теж можна керувати зі смарт-
фона прямо з роботи. Або можна 
задати день і час прибирання, ви-
значити зони прибирання на осно-
ві карт помешкання, які робот сам 
складає. Працює домашній поміч-
ник за алгоритмом, що використо-
вується на марсоходах NASA.

Розумна зубна щітка має вбудо-
ваний двигун, Bluetooth для зв’яз-
ку, а також гіроскоп для визначен-
ня руху, кута нахилу, рівень тис-
ку в процесі чистки зубів. «Спеці-
альний інтелектуальний алгоритм 
для ефективного аналізу даних, які 
визначає вбудований датчик, доз-

волить не тільки отримати доступ 
до своєї інформації (через самрт-
фон), а й застосовувати отримані 
дані для коригування рухів і осо-
бливостей чистки», — підкреслю-
ється на сайті компанії. Це про зуб-
ну щітку, уявіть! 

Розумні ваги допоможуть че-
рез додаток у телефоні слідкува-
ти за власною вагою, а невелика 
викрутка має, крім набору наса-
док, вбудований двигун та ліхта-
рик. Є в китайців навіть «розум-
ний» карниз, який сам відкриє чи 
закриє штори. 

Виходить, господареві залиша-
ється лише лежати на дивані з те-
лефоном у руці й управляти всім. 
Можливості практично безмеж-
ні — кожен вирішує сам, як жити. 
Можна жити в мінімалістичному ін-
тер’єрі в оточенні роботів, моніто-
рів та сенсорів, а можна біля каміну 
при свічках слухати платівки, пити 
власноруч зварену в мідній турці 
каву й гортати паперову книжку. 
Чи, може, спробувати знайти золо-
ту середину?
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Технології

МАЙБУТНЄ ВЖЕ ЗАРАЗ
Техніка, що нас оточує, 
стає «розумнішою»

  «Інтелектуальність» техніки зростає — розробники 
працюють над тим, щоб додати до смартфона пристрої 
віртуальної реальності. Найновіші суперкомп’ютери мають 
основну рису людини — вони вміють вчитися, що, разом з 
їх доступом до майже всієї наявної в світі інформації, зму-
шує поміркувати про долю власне homo sapiens, людини 
розумної в майбутньому світі.
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ОВНИ. Доведеться на-
водити лад у побутових 
справах і в тому, на що 

раніше не вистачало сил, часу і 
натхнення. Буде важко, однак ви-
нагорода не забариться.

ТЕЛЬЦІ. Проявіть іні-
ціативу в реалізації своїх 
задумів на практиці. Пе-

ред вами відкриються нові мож-
ливості, і вам щаститиме в особи-
стому житті.

БЛИЗНЯТА. Успіх ва-
ших подальших дій зале-
жатиме від того, наскіль-

ки добре до них підготуєтеся і на-
скільки чітко й докладно все спла-
нуєте. Не сидіть у чотирьох стінах.

РАКИ. Буде весело та 
цікаво. Однак необду-
мані слова, як ваші, так і 

прийняті вами надто близько до 
серця, можуть вплинути на деякі 
справи та стосунки.

ЛЕВИ. Уміння аналізу-
вати ситуацію й наводити 
лад у думках будуть про-

сто необхідні. Близькі можуть на-
робити багато помилок, розбира-
тися в яких доведеться вам.

ДІВИ. Не варто себе 
перевантажувати. Швид-
кий прогрес у справах 

практично неможливий, тому ба-
жано запастися терпінням. Мож-
ливі якісь несподівані новини.

ТЕРЕЗИ. Наприкін-
ці тижня виникне бага-
то питань по дрібницях, 

постарайтеся в них не заплутати-
ся. І не ставте перед собою надза-
вдань, бо здоров'я дорожче.

СКОРПІОНИ. Досить 
активний і позитивний 
період. Ви можете бага-

то чого досягти. Постарайтеся не 
сидіти ні хвилини без діла, однак 
надто не поспішайте.

С ТРІЛЬЦІ. Женіть 
геть від себе сумніви у 
своїх силах та можли-

востях. Поверніться до незавер-
шених справ і постарайтеся вчас-
но усунути неточності й помилки. 

КОЗОРОГИ. Варто 
проявити активність, але 
не розкривайте всі свої 

плани до кінця й не слухайте по-
рад навколишніх, бо власна дум-
ка може виявитися кориснішою.

ВОДОЛІЇ. Не впадайте 
у зимову сплячку. Зайва 
емоційність, необережно 

сказане слово можуть ускладнити 
стосунки з домашніми. Адже від 
злості можна й захворіти.

РИБИ. На вас очікують 
різноманітні події в сі-
мейному житті, а про ро-

боту варто хоча б на кілька днів 
забути. Імовірні непорозуміння й 
конфлікти з близькими родичами.

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33
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