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Ірина ГОЛУБ

Дороги Борисполя чистять 
мешканці Бориспільщини

Снігопади знову випробовували на міцність комуналь-
ні служби Борисполя. Болючою залишається пробле-
ма нестачі кадрів. Спробуйте відшукати кваліфікованих 
трактористів, бульдозеристів, зварювальників! Окрім то-
го, мешканців Борисполя не дуже приваблює робота у 
комунальній сфері. Зокрема, у ВУКГ працює дуже багато 
мешканців сіл Бориспільського району: Любарців, Рого-
зова, Воронькова, Глибокого... Декому з цих працівників 
під час сильних снігопадів доводилося по кілька діб не бу-
вати вдома. Відпочивали прямо на підприємстві, бо ніко-
му було їх замінити за кермом снігоприбиральної техніки.

Необхідно поповнювати запаси суміші для посипання 
доріг. Пісок уже завезли, а солі необхідно докупити. На-
передодні зими було заготовлено більше 2 тисяч тонн 
пісково-соляної суміші, але вона вже закінчується.

Випробування морозом 
витримали, а от боргами...

У період посилення морозів «Бориспільтепломере-
жа» працювала в посиленому режимі. Зривів подачі 
тепла не було допущено. Усі котельні працювали, ава-
рійні ситуації оперативно ліквідовувалися. Були пори-
ви теплових мереж на вулицях Привокзальна, Завок-
зальна, Момота, Київський Шлях, Тельмана, Лермонто-
ва. Аварійно-відновлювальним бригадам часом дово-
дилося працювати цілодобово.

Станом на 13 січня було використано природного га-
зу на 51,8 млн грн. Сплатили  за блакитне паливо усього 
20 млн грн. Щоправда, уже є протоколи про взаємоза-
лік по пільгах і субсидіях, які заборгувала держава. Тож 
місто має надію, що найближчими днями такий взає-
мозалік буде проведено і борг «Бориспільтепломере-
жі» зменшиться ще на більш ніж 10 млн грн. Звичайно, 
ці кошти будуть зараховані тільки у рахунок оплати за 
природний газ. На оплату праці чи податки відшкоду-
вання по пільгах та субсидіях спрямовувати не можна.

Ліцей «Дизайн-освіта» серед 
найкращих в Україні

У зовнішньому незалежному оцінюванні, яке прово-
дилося у 2016 році, брали участь учні з 9813 шкіл Укра-
їни. За результатами цього випробування, Бориспіль-
ський ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського 
зайняв 32 місце. Це кращий результат у Київській об-
ласті. Загалом до першої сотні увійшли всього чотири 
навчальних заклади Київщини. Але вихованці Бори-
спільського ліцею випередили їх усіх.

Бориспільська лікарня 
збережеться

У пресі вже з’явилася інформація, що у рамках медич-
ної реформи центром госпітального округу, до якого 
входитиме Бориспільщина, стануть Бровари. А на базі 
Бориспільської центральної районної лікарні плануєть-
ся створити лікарню інтенсивного лікування І рівня. Це 
означає, що та медична допомога, яка надавалася лікар-
нею до сьогодні, надаватиметься і надалі. Тож мешканці 
Борисполя і Бориспільщини нічого не втратять. А будів-
ництво терапевтичного корпусу було і залишається ак-
туальним і вкрай необхідним. Маємо надію, що з настан-
ням тепла уже розпочнуться будівельні роботи.

Інна КРИНИЧНА

Нещодавно ми бідкалися, що бори-
спільським талантам немає де показати 
свої досягнення. Дорікали владі, що мі-
сто не має концертного залу. Нині у мі-
сті створено всі можливі умови для куль-
турного відпочинку та розвитку. Є муні-
ципальний театр, у якому дає вистави 
не лише бориспільський акторський ко-
лектив, але й приїжджають відомі акто-
ри зі столиці та інших міст. На жаль, у за-
лі на 60 місць аншлаг буває тільки в осо-
бливих випадках. Хоча вартість квитка 
майже символічна.

Навіщо нам зал на 700 місць, якщо й 
300 у міському Будинку культури рідко 
бувають заповненими. Наші таланови-
ті артисти, танцюристи та співаки при-

возять найвищі нагороди із найпрестиж-
ніших конкурсів та фестивалів. І пере-
важна більшість із них — дитячі колек-
тиви. Запитайте себе, коли ви залишали 
свої комфортні дивани, щоб побачити їх-
ні виступи на сценах чи концертних май-
данчиках рідного міста?

Не стало винятком і театралізова-
не свято, яке 13 січня, на Щедрий ве-
чір, проходило біля головної ялинки 
Борисполя. Творчі колективи міста, ко-
лективи учнівської молоді, колективи, 
які працюють на базі театру, культур-
но-мистецького комплексу «Академ», 
організували чудове дійство. Своїми та-
лантами радували солістка Тетяна Бро-
ва, танцювальний колектив «Бориспіль-
ські молодички», Народний ансамбль 
танцю «Міленіум» (керівник С. Ново-

дворська), Народний аматорський хор 
«Терниця» (керівник А. Пономаренко), 
зразковий вокальний ансамбль «Весе-
лочка» (керівник В. Крастиченко), гурт 
«Троїсті музики» (керівник Я. Ковальов), 
вокальний гурт «Оріяна» (керівник Л. 
Мірошниченко). Апогеєм свята стало 
відтворення обрядового дійства «во-
дити козу». Втілили у життя таку тради-
цію наших предків допомагали праців-
ники культурно-мистецького комплек-
су «Академ», міської централізованої 
бібліотечної системи, Бориспільського 
державного історичного музею та му-
ніципального театру. І це була дійсно 
феєрична постановка.

На жаль, глядачів прийшло небагато.
Усі, хто долучився до святкування, от-

римали величезне задоволення. Адже 
вони були не просто глядачами, а й ак-
тивними учасниками святкового дій-
ства. Втішає те, що на Європейську пло-
щу завітали батьки із маленькими діть-
ми. Адже саме їм, юному поколінню, 
зберігати, відтворювати, розвивати і 
збагачувати наші українські народні тра-
диції у майбутньому!

МІСТО ТАЛАНТІВ ШУКАЄ 
ШАНУВАЛЬНИКІВ
«Щедрий вечір, добрий вечір, мати Україно!» Театралізоване 
дійство під такою назвою зібрало у Борисполі на Європейській 
площі, біля головної ялинки міста, кращі колективи, кращих 
акторів та співаків і дуже малу кількість глядачів…
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Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Через страйк без попередження 
11 січня значна частина мешканців 
міста не змогла вчасно потрапити 
на роботу, зустріч чи до лікарні… 
Хто понесе відповідальність і від-
шкодує людям моральні і матері-
альні збитки? 

Бориспільський міський голо-
ва Анатолій Федорчук повідомив, 
що ще у середині листопада пере-
візники зверталися з листом, у яко-
му йшлося про необхідність підви-
щення тарифів на перевезення па-
сажирів. Він закликав конструктив-
но обговорити проблему і прийти 
до спільного рішення цього питан-
ня. Звучали виступи депутатів, чле-
нів міськвиконкому і мешканців 
Борисполя. Проте перевізники від 
пояснень відмовилися… 

Обговорювалося неякісне об-
слуговування у маршрутках і хам-
ство водіїв, непрозорість заробітку 
і великі ціни на пальне та запчасти-
ни… Та ні до якої спільної згоди так 

і не дійшли. Мало того, перевізники 
нахабно покинули залу, а за ними, 
ніби маріонетки, вийшли усі (!) во-
дії, ніби кинувши виклик представ-
никам влади і депутатського кор-
пусу, а головне — членам громади, 
частиною якої вони ж самі і є! 

«Мені дуже неприємно те, що 
зробили перевізники. Вони демон-
стративно ще раз показали непо-
вагу. Ви розумієте, що б у місті не 
відбувалося, крайній я. Навіть у по-
дорожчанні проїзду до Києва, до 
чого ми не маємо відношення, ви-
нен міський голова, — сказав Ана-
толій Федорчук. — Хочу звернути 
вашу увагу на те, що ми дали нега-
тивну відповідь перевізникам на їх-
нє звернення з приводу підвищен-
ня тарифів до 5 грн 32 коп. За їхні-

ми розрахунками немає підстав 
для прийняття виконкомом варто-
сті проїзду до такої суми. Ще напе-
редодні нового року я мав інфор-
мацію про наміри перевізників ор-
ганізувати страйк. Я намагався з ни-
ми зустрітися. Але, як сьогодні вони 
демонстративно покинули залу, так 
і тоді відмовилися зі мною зустріти-
ся. Про страйк 11 січня нас ніхто не 
повідомляв… Громадська рада на-
дала свої пропозиції, зокрема про 
розірвання договорів з перевізни-
ками. Ми повинні вивчити це пи-
тання. Та й чи готові люди 2-3 міся-
ці ходити пішки (поки пройде но-
вий тендер)? Питання непросте.» 
Він звернув увагу й на те, що пере-
візники не аргументували причину 
страйку водіїв.

ХТО Ж ЗАХИСТИТЬ 
ПРАВА ПАСАЖИРІВ?
Тема подорожчання проїзду у Борисполі і районі сьогодні 
одна з головних.

На нараді, яка відбулася 
12 січня у Бориспільській 
міськраді за участю 
перевізників, водіїв, 
депутатів, влади міста 
і членів територіальної 
громади, звучали 
пропозиції розірвати умови 
договору і провести новий 
тендер із залученням інших 
перевізників.

Ірина КОСТЕНКО

Першим питанням на засіданні 
виконавчого комітету, яке відбу-
лося 16 січня 2017 року, був роз-
гляд петиції щодо законності під-
вищення тарифів на приміських 
маршрутах №316, 317 та 317А. 
Але під час обговорення не зали-
шилися поза увагою і проблеми 
обслуговування бориспільських 
маршрутів.

Бориспільці буквально за чотири 
дні (із визначених десяти) назбира-
ли 293 підписи із 250 необхідних. На 
сьогодні ж більше 300 чоловік під-
тримали звернення, і люди продов-
жують підписувати петицію, бо є 
іще 5 днів для збору підписів.

Ось текст цієї петиції: «Вимага-
ємо від Бориспільської міської ради 
в найкоротші терміни підготува-
ти звернення до Антимонопольно-
го комітету України для перевірки 
згідно з діючими Законами та пра-
вилами актуальності тарифів на 
перевезення пасажирів на примісь-
ких маршрутах №316, 317 та 317А 
(Київ—Бориспіль) у зв'язку з сут-

тєвим (від 20%) та одночасним їх 
підвищенням перевізниками ПрАТ 
«АТАСС-Бориспіль» та «АВТОСЕРВІС» 
м. Бориспіль.»

Приводом для написання петиції 
стало те, що з 11 січня було підви-
щено вартість проїзду на міжмісь-
ких автобусних маршрутах, а міські 
перевізники також поставили вимо-
ги про підвищення вартості проїзду.

Коментуючи цю інформацію, пер-
ший заступник Бориспільського 
міського голови Микола Корній-
чук зазначив, що, згідно з діючим 
законодавством, рішення по елек-
тронній петиції виноситься на роз-
гляд виконавчого комітету.

Слід зазначити, що ні виконав-
чий комітет Бориспільської місь-
кої ради, ні міська рада не беруть 
участі у формуванні та затвер-
дженні тарифів на перевезення 
пасажирів на приміських автобу-
сних маршрутах. Це прерогатива 
Київської обласної державної ад-
міністрації. Вони проводять кон-
курси на перевезення на примісь-
ких маршрутах, а районна дер-
жавна адміністрація проводить 
конкурси на сільських автобусних 

маршрутах з Борисполя до сіл Бо-
риспільського району.

Звичайно, це є ненормальним, 
коли маршрути формуються у Бо-
рисполі, а представникам міської 
влади навіть не пропонують бу-
ти присутніми на таких засіданнях. 
Але усі звернення бориспільської 
міської влади з цього приводу за-
лишалися поза увагою.

Щоправда, нинішнє рішення, яке 
дозволило підвищення тарифів, 
приймалося не сьогодні, а ще пів-
тора року тому. Саме тоді підпри-
ємства-перевізники отримали доз-
віл на підвищення вартості проїз-
ду до 70 коп. за кілометр, при умові 
зростання вартості пального, міні-
мальної заробітної плати, вартості 
енергоносіїв і т. д. Законодавством 
передбачена така можливість.

Виконавчий комітет одноголосно 
підтримав єдино можливе рішен-
ня з цього приводу. І звучить воно 
так, як того вимагає петиція: «Звер-
нутися до Київського обласного те-
риторіального відділення Антимо-
нопольного комітету України що-
до перевірки  розрахунку тарифів 
на послуги пасажирського автомо-

більного транспорту на приміських 
автобусних маршрутах загального 
користування».

Чи дасть таке звернення резуль-
тат? Стверджувати важко. Адже 
сьогодні є усі, визначені законодав-
ством, підстави для подорожчан-
ня проїзду. І сьогодні перевізники, 
які мали змогу збільшити вартість 
квитка, мають змогу безболісно пе-
рейти на нові умови господарюван-
ня. Міські перевізники такої мож-
ливості позбавлені. Близько двох 
років вони випрошували у міста 
дозволу підвищити тариф до ниніш-
нього — 3 грн 50 коп. У результаті 
отримали можливість тільки вижи-
вати, але не розвивати бізнес.

Чому ж дивуватися, що саме таке 
відлуння підвищення тарифів отри-
мало серед перевізників міста Бо-
рисполя, що водії навіть вирішили 
страйкувати? Сьогодні місто зму-
шене визнати, що збільшення вар-
тості проїзду неминуче. Але на-
скільки довго триватиме епопея із 
пошуком компромісу, сказати важ-
ко. Адже після відвідання одного із 
спільних засідань депутатів, пред-
ставників міської влади та переві-

зників, склалося враження, що де-
путатам цікавіше дізнатися, чому 
міська влада допустила страйк во-
діїв, аніж знайти оптимальний вихід 
із ситуації, що склалася.

Нині також піднімається питання 
створення у Борисполі комуналь-
ного підприємства, яке б займало-
ся пасажирськими перевезення-
ми. Але Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук переко-
наний, що таке підприємство ста-
не тільки додатковим тягарем для 
міського бюджету. Хоча він зазна-
чив, що це питання вивчатиметься 
досконало, для чого буде створено 
робочу групу.

Сьогодні виникає дуже багато пи-
тань щодо якості послуг, які надають 
бориспільські перевізники. Але як-
що розгляд питання узгодження та-
рифу на пасажирські перевезення в 
межах Борисполя затягнеться, а та-
риф не даватиме запасу на розвиток 
і оновлення техніки, то найближчим 
часом на перше місце вийде про-
блема безпечності пасажирського 
транспорту. Бо кошти, які щось ва-
жать сьогодні, завтра можуть знову 
стати лише способом виживання.

  

Район

Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому

Місце прийому

Згурівський р-н

с. Мала 
Березанка

23.01.17 10:45 Сільська рада

с. Мала 
Супоївка

23.01.17 11:45 Сільська рада

с. Жуківка 23.01.17 12:45 Сільська рада

Бориспільський р-н
с. Головурів 24.01.17 10:15 Сільська рада

с. Рогозів 24.01.17 11:45 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький р-н

с. Світанок 25.01.17 11:00 Сільська рада

с. Улянівка 25.01.17 12:00 Сільська рада

с. Пологи-
Вергуни

25.01.17 13:00 Сільська рада

Бориспільський р-н
с. Любарці 26.01.17 10:15 Сільська рада

с. Іванків 26.01.17 11:45 Будинок культури

Яготинський р-н

с. Капустинці             27.01.17 10:45 Сільська рада

с.Фарбоване 27.01.17 11:45 Сільська рада

с. Панфили 27.01.17 13:00 Сільська рада

Запрошуємо всіх бажаючих!

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович інфор-

мує, що з  23.01.2017 по 27.01.2017 проводитиме прийоми  громадян 
з особистих питань у селах Згурівського, Бориспільського, Яготин-
ського  та Переяслав-Хмельницького районів за таким графіком:

Держава законом гарантувала пільги

Реалії пасажирських перевезень у Борисполі

Депутат Бориспільської місь-
кої ради Ярослав Годунок: «Пере-
візники наприкінці 2016 р. подали 
лист до Бориспільської міськради 
з попередженням про страйк (чис-
ло там не було вказане), якщо їхні 
вимоги будуть проігноровані. Чо-
му міська влада нічого не зроби-
ла, аби попередити страйк? Тепер 
же треба покарати винних, тих, хто 
стоїть за страйком 11 січня: неви-
конання договору перевізниками, 
штрафні санкції… Важливо, щоб 
пасажирам водій видавав квиток 
за проїзд, тоді буде облікована ка-
са, прозорий заробіток і сплата 
податків». 

За словами депутата, порушення 
закону продовжується і далі: неза-
конно до маршрутки беруть лише 
одного пільговика, хоча обмежень 
взагалі не повинно бути. До того 
ж, у договорі між перевізниками і 
міськрадою про це також вказано. 

Незабаром підвищення тари-
фів на проїзд у міському транспор-
ті буде затверджено на виконкомі 
Бориспільської міської ради. Де-
путати обіцяють ініціювати на сесії 
міськради скасувати це рішення, 
мотивуючи, що прибутки від пере-
везень пасажирів достатні для по-
криття витрат, заробітної плати і 
прибутку, лише треба налагодити 
систему.

І ще: за кожну послугу людина 
має отримувати чек. У громадсько-
му транспорті це квиток. Та якби ж 
пасажири усвідомлювали, що від 
того, що їм видадуть квиток, зале-
жить не тільки вирішення питання 
прозорості заробітної плати і по-
датків до Держбюджету перевізни-
ками, а ще і їхні соціальні гарантії. 
Адже квиток (у випадку аварії) — 
це страховий поліс під час поїздки 
у маршрутці! Тож захищаймо свої 
права разом!
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З’ясувалося, що з осені 2016 ро-
ку розпочав працювати офіс про-
дажу квартир житлового комплек-
су «Престиж». Менеджери гостин-
но погодилися поспілкуватися і 
розповісти про початок будівниц-
тва нового 9-поверхового будинку. 
Сучасна багатоповерхівка допов-
нюватиме три інші будинки, зведе-
ні поряд і здані в експлуатацію ще 
2010 року. Тож, нове будівництво, 
яке стартувало з 1 жовтня, — чет-
верта, завершальна черга житло-
вого комплексу «Престиж».

Дев’ятиповерхівка буде зведе-
на з цегли у два ряди, утеплена мі-
неральною ватою. Фасад будин-
ку оздоблять облицювальною цег-
лою. Тож тут дотримані усі сучас-
ні технології теплозбереження. 
Якщо перші три будинки опалю-
ються електрикою, то в новобудо-
ві буде газове опалення. Просторі 
оселі будуть обладнані сучасними 
двоконтурними газовими котлами, 
тобто матимуть індивідуальне опа-
лення. Стіни житлових кімнат бу-
дуть повністю готові для поклейки 
шпалер. У кожній квартирі — пано-
рамна засклена лоджія і балкон. Су-
часні пластикові двокамерні вікна 
забезпечать тепло- і шумоізоляцію 
від центральної траси Борисполя. 
Мешканці будинку матимуть пре-
красну панораму — вигляд на зліт-
ну смугу Міжнародного аеропорту 
«Бориспіль». 

Вагомою перевагою є і чудова 
транспортна розв’язка: до Києва (м. 
«Бориспільська») — 17 км, тобто їха-
ти 10-15 хвилин. 

Поруч із ЖК «Престиж» знахо-
диться школа, дитячий садок, тор-
гівельний центр, медичні і юридич-
ні фірми.

Менеджер центру продажу квар-
тир розповіла, що до кожної квар-
тири нового будинку буде підведе-
но усі комунікації (електрика, водо-
постачання і газ). До вартості жит-
ла також входять лічильники на газ, 
воду, електроенергію. Із самого по-
чатку проектна група дуже грамот-
но спроектувала планування, тому 
одно- і двокімнатні квартири мож-
на переплановувати або об’єднува-
ти за бажанням клієнта на етапі бу-
дівництва.

Важливим показником надійності 
будівництва ЖК «Престиж» є те, що 
забудовник ділянка має докумен-
ти на право власності на земельну 
ділянку (адже значна частина забу-
довників сьогодні зводить житло-
ві будинки на орендованих землях). 

Усі бажаючі придбати квартиру у 
новобудові можуть ознайомитися 
з правоустановчими документами 
у представників будівельної ком-
панії в офісі ЖК «Престиж».

Представники відділу продажу 
повідомили про наявність послу-

ги — придбання квартири на ви-
плат (у розстрочку) безвідсотко-
во, попередньо внісши від 20% 
вартості житла. Решту коштів 
можна виплатити до листопада 
2017 року, причому сума не пе-
рераховується. Вартість 1 кв. м — 
10800 грн/кв.м.

Будівництво триває досить швид-
ко. Восени був змурований міцний 
фундамент, облаштовані буроін’єк-
ційні палі, а сьогодні вже закінчу-
ється будівництво цокольного по-
верху та починається цегляна клад-
ка першого поверху. 

Дев’ятиповерхівка на 107 квар-
тир буде введена в експлуатацію у 
четвертому кварталі 2017 року. Об-
слуговуванням прибудинкової те-
риторії усіх чотирьох будинків ЖК 
«Престиж» буде займатися ОСББ. По-
ряд з будинком буде обладнано ди-
тячий майданчик, зону для відпочин-
ку з лавочками і квітниками, сучас-
не озеленення. З обох боків багато-
поверхівки обладнають парковки 
для автомобілів. Про те, як живеть-
ся на території житлового комплек-
су, можна дізнатися і в мешканців 
сусідніх будинків. Для тих, хто ба-
жає детальніше дізнатися про жит-
ловий комплекс «Престиж», зокрема 
планування квартир, відкрито сайт 
prestizh.in.ua.

ЖК «ПРЕСТИЖ»: 
сучасні якісні квартири 
у Борисполі
При в’їзді у місто Бориспіль з боку Києва (зупинка «35 км») швидкими темпами 
розгорнулося нове будівництво. Мешканців і гостей міста цікавить: «Що ж будується 
у місці зі зручною транспортною розв’язкою? Черговий торгівельний центр? Новий 
житловий будинок? Та й чи є дозволи на новобудову?» З цими запитаннями вони 
звернулися до редакції тижневика «Вісті». Ми вирішили завітати на будівельний 
майданчик і дізнатися подробиці.

Ліцензія, № 40113881, від 11.03.2016 р., видана 
Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України

Адреса ЖК «Престиж»: 
вул. Київський Шлях, 1Д, 

м. Бориспіль.
Телефони: 

(095) 584-01-01 
(097) 584-01-01 
(093) 584-01-01
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Олена ПОЛЯКОВА

Проїзд у Бориспільському райо-
ні подорожчав на початку січня до-
сить несподівано, що спричини-
ло хвилю непорозумінь та конфлік-
тних ситуацій серед пасажирів. По-
дейкують, що у Вишеньках, Гнідині, 
Іванкові, Процеві та деяких інших 
селах справа дійшла до скандалів. 
Доведений до зубожіння народ, не 
стримуючи емоцій, нарікав на без-
діяльність влади та місцевих переві-
зників, мовляв, обіцяної прем’єром 
Гройсманом мінімальної зарплати в 
3200 грн ще не отримали, а вже зму-
шені розплачуватися за новими ці-
нами, віддаючи за проїзд останнє!

Крім того, в автобусах були роз-
міщені неофіційні оголошення: «У 
зв’язку з тим, що Бориспільська ра-
йонна державна адміністрація не 
прийняла рішення щодо відшкоду-
вання пільгового проїзду окремих 
категорій громадян, наше підпри-
ємство вимушене відмінити пільго-
вий день у середу та обмежити про-
їзд пільгових пасажирів у кілько-
сті 2 чоловіки за кожен рейс». Від-
так обурювалися не лише звичайні 
платоспроможні пасажири, а й гро-
мадяни пільгових категорій: пенсіо-
нери, інваліди, учасники АТО…

Питання тарифів на перевезен-
ня пасажирів на маршрутах Бори-
спільського району розглядалося 
16 січня під час понеділкової нара-
ди в райдержадміністрації за учас-
тю керівництва району, сільських 
голів, а також перевізників райо-
ну: ПрАТ «АТАСС-Бориспіль», ТОВ 
«Автосервіс», ПП «Автосервіс», ФОП 
Насонов С.М., ФОП Солдатенко Н.О.

Претензії від 
сільських голів

Найбільше скаржилися сільські 
голови. Вони дорікали підприєм-
цям на відсутність співпраці з ор-
ганами місцевого самоврядування, 
розповсюдження недостовірної ін-
формації, низьку якість обслугову-
вання, недотримання графіку пере-
везень у вихідні дні, неетичну пове-
дінку водіїв.

«Я обурений тим, що перевізник 
поставив перед фактом, що підняв 
ціну. Це спричинило невдоволення 
людей, — коментує Гнідинський 
сільський голова Олександр Ла-

заренко. — Перевізники мали по-
передити про підвищення! Але не-
має діалогу перевізника із сільськи-
ми радами... На мою думку, така вза-
ємодія вкрай необхідна».

Чому подорожчав 
проїзд?

Основна проблема, яка змусила 
керівників зібратися в актовій за-
лі, насамперед стосувалася подо-
рожчання проїзду та відшкодуван-
ня проїзду пільговиків. Тому пере-
візники намагалися пояснити при-
сутнім, у зв’язку з чим виникла 
необхідність підняття цін. Головні 
аргументи: подорожчання автозап-
частин, комлектуючих, енергоносі-
їв та інших складових.

«Підвищення тарифів — це ви-
мушений крок для того, щоб нам 
як перевізнику забезпечити вико-
нання договору та безпеку паса-
жирських перевезень, — говорить 
керівник ПП «Автосервіс» Євген 
Грона. — Перед тим, як підвищува-
ти вартість проїзду (а востаннє вона 
змінювався в 2015 році), ми зроби-
ли аналіз цін: порівняли ціни січня 
2015 та січня 2016 року. Отже, паль-
не подорожчало на 18%, запчасти-
ни — на 22%, деякі — на 46%, аку-
муляторні батареї — 27%, орендна 
плата за землю — на 32%, електро-
енергія — на 33%, природний газ 
— на 18%. Це ті складові, які напря-
му впливають на вартість тарифу».

В цілому тариф на перевезення 
формується з розрахунку варто-
сті проїзду на приміських автобу-
сних маршрутах. Якщо раніше та-
риф регулювався Київською об-
ласною адміністрацією, то в 2015 
році тодішній прем’єр-міністр Яце-
нюк скасував регуляторний акт що-
до ціноутворення на приміських 
маршрутах. Відповідно перевізник 
отримав право самостійно визна-
чати тариф.

«Ми формуємо тариф згідно з ме-
тодикою, в якій чітко зазначено: 
перевізник у разі фактів, на які він 
не може впливати, тобто зростан-
ня цін на енергоносії, запчастини і 

паливо, в тому числі більше, ніж на 
10%, в установленому порядку пе-
реглядає тариф на перевезення. На 
сьогодні тариф повинен складати 
79 копійок за пасажиро-кілометр. 
Розуміючи те, що заробітні плати у 
нас не піднімаються, ми встановили 
тариф 70 копійок за пасажиро-кіло-
метр», — зазначив Євген Грона.

Пільговикам — 
«зелене світло»

На нараді з'ясувалося, що за 2016 
рік жоден перевізник у районі не от-
римав і копійки за пільгові переве-
зення. Але протягом минулого року 
сумлінно перевозили пільгові кате-
горії. Скажімо, ТОВ «Автосервіс» по 
Борисполю та Бориспільському ра-
йону забезпечило проїзд 312 тис. 
пільговиків. А це сума, яка в кінцево-
му результаті теж впливає на тариф.

В райдержадміністрації, поясню-
ючи причини відсутності коштів, 
зауважили, що, дійсно, в 2016 році 
держава зробила всіх заручниками: 
з одного боку, зобов’язала переві-
зників перевозити всі пільгові ка-
тегорії без введення окремих днів, 
з іншого боку — не виділила коштів 
на відшкодування проїзду пільго-
вих категорій.

«Ми шукали вихід у минулому 
році, виділявши кошти із районно-
го бюджету. Але обласне фінансо-
ве управління не дало можливості 
нам використати кошти», — зазна-
чив заступник голови Бориспіль-
ської райдержадміністрації Ро-
ман Шуменко. Водночас він пові-
домив про те, що цьогоріч вже за-
кладено кошти на відшкодування 
витрат.

«Перевізники мають право в од-
носторонньому порядку згідно з 
чинним законодавством підвищу-
вати ціни без погодження з Київ-
ською обласною державною адмі-
ністрацією. Але відповідно до ді-
ючого договору, за яким вони на-
дають транспортні послуги, тариф 
повинен бути узгоджений з район-
ною адміністрацією. Так прописано 
в договорі», — зазначив Роман Во-

лодимирович.
За його словами, 23 грудня 2016 

року на сесії районної ради було 
прийнято рішення про виділення 
615 тис грн на компенсацію проїзду 
пасажирів пільгових категорій. Ра-
йонне управління соціального за-
хисту офіційно звернулося до пе-
ревізників, щоб укласти угоди та 
перерахувати кошти. Заступник та-
кож поінформував, якщо протягом 
року виникне необхідність виділи-
ти більше коштів, будуть прийняті 
відповідні зміни до бюджету.

Звертаючись до перевізників, Ро-
ман Шуменко наголосив: «Якщо пе-
ревізник законно піднімає тарифи, 
то, будьте ласкаві, виконуйте зо-
бов’язання перед державою, пе-
ред законом і, відповідно до спіль-
ної угоди, без всіляких обмежень 
перевозьте пільговиків! Не одну, не 
дві, не три людини за рейс, а стіль-
ки, скільки їх сідає. Не тільки в сере-
ду. А в усі дні. Як того вимагає чинне 
законодавство».

Автобус на мільйон
Говорячи про сільські маршрути, 

присутні згадали про якість доріг та 
транспорту. Перевізники бідкалися 
на жахливий стан дорожнього по-
криття, а селяни — на погані авто-
буси. В підсумку дійшли висновку, 
що обидві сторони — в заручни-
ках держави. Дороги не належать 
до підпорядкування райдержадмі-
ністрації, а поновити автобусний 
парк — дороге задоволення, що 
потребує чималих витрат.

«У 2014-2015 роках на ринку ав-
тобусних перевезень були присутні 
два заводи: «Еталон» та «I-VAN», ча-
стково «Богдан», — розповідає ди-
ректор компанії ПрАТ «АТАСС-Бо-
риспіль» Сергій Пасько. — Зараз 
на ринку працюють завод «Богдан» 
та його підгрупа «Отаман». Якщо 
раніше, коли працювали три заво-
ди, автобус коштував 40 тис. дола-
рів, то зараз — 63 тис. доларів. Усі 
комплектуючі на ці автобуси поста-
чає Захід. Ціни прив’язані до долара 
та євро. Паливо-мастильні матеріа-
ли та гума українського виробни-

цтва, на жаль, не пристосовані до 
експлуатації на нинішньому ринку».

Якщо автобус коштує 1 млн 700 
тис. грн, то скільки треба заробля-
ти коштів, щоб, окрім поточних ви-
трат, можна було заощадити і купи-
ти автобус? За словами Сергія Пась-
ка, щоб купити автобус, наприклад, 
у лізинг, треба платити 1,5 тис. грн 
на день, незалежно від того, пра-
цює автобус чи ні. Такий процент. 
Плюс витрати на пальне, зарплата 
водія, комунальні послуги, пільгове 
перевезення за наш рахунок.

«Тобто купити автобус — нере-
ально! Ті кошти, що виділяються, 
наприклад, по місту, покривають 
лише 70% на одного пільговика за 1 
напіврейс. Решта — за рахунок під-
приємства. А ще й тіло кредиту!», — 
наголосив підприємець.

Завдання — знайти 
консенсус

Підсумки наради підбив голо-
ва Бориспільської районної дер-
жавної адміністрації Дмитро Во-
ронін. У зверненні до перевізників 
він, зокрема, наголосив: «Ми пра-
цюємо спільно в районі. Ви є моно-
полістами на ринку. У вас є закон, 
який регламентує самостійне під-
вищення тарифів. У нас є закон що-
до перевірки всіх підприємств, які 
знаходяться на території району. 
Це контроль та перевірка правил 
транспортного обслуговування, до-
тримання правил технічної експлу-
атації транспорту, на якому пере-
возять. Якщо сьогодні підвищили 
тариф в односторонньому поряд-
ку, ми завтра розірвали угоду. Але 
якщо завтра ви не будете працюва-
ти, люди вийдуть на страйк. Це на-
ціональна небезпека. Тоді ми звер-
немось до Служби безпеки України. 
Якщо я видам розпорядження і за-
бороню вам підвищувати тариф, то 
ви повинні будете виконати це роз-
порядження, бо воно є обов’язко-
вим для виконання. Не виконали? 
Прокуратура. Суд. Тому моя думка: 
проблеми треба вирішувати в діло-
вих переговорах, шукати спільну 
мову, знайти консенсус і в жодному 
разі не підбурювати суспільство».

Серед підсумків також те, що па-
сажири пільгових категорій їздити-
муть безкоштовно без обмеження 
кількості, в будь-який день.

Діти шкільного віку платитимуть 
за проїзд 20%.

У планах — безкоштовний проїзд 
для вчителів сільських шкіл (за по-
свідченнями).

ТРАНСПОРТНА БОРИСПІЛЬЩИНА:
кому ввімкнули «зелене світло»?
Перевізники в 
односторонньому порядку, 
без узгодження з місцевою 
владою, прийняли рішення 
підняти вартість проїзду на 
маршрутах та, посилаючись 
на Бориспільську РДА, 
скасували так звані 
«пільгові» дні. Що змусило 
транспортників вдатися до 
кардинальних рішень? Чи 
повинні вони радитися з 
місцевою владою? Врешті-
решт чи досягли консенсусу 
підприємці та влада?

Станом на 9:00 середи 18 січ-
ня всі перевізники, що обслуго-
вують сільські маршрути райо-
ну — ПрАТ «АТАСС-Бориспіль», 
ТОВ «Автосервіс», ПП «Автосер-
віс», ФОП Насонов С.М., ФОП 
Солдатенко Н.О. — уклали дого-
вори з управлінням соціального 
захисту рай держ  адміністрації 
щодо відшкодування коштів 
за проїзд пільгових категорій 
громадян. Тому варто чекати 
«потепління» у відносинах між 
водіями та пільговиками. Що-
правда, решті пасажирів споді-
ватися на зниження вартості 
проїзду, на жаль, не доводить-
ся. Їздитимуть вони за новими 
тарифами.



Вісті№2 (861), 20 січня 2017 р. 5

ТОЧКА ЗОРУТОЧКА ЗОРУ

КРАЇНАКРАЇНА
ВОЛОНТЕРИВОЛОНТЕРИ

Івана Сорохманюка з карпатської 
Замагори односельці з повагою на-
зивають мольфаром, себто відуном. 
Сам дідо Іван «звання» мольфара 
не любить. «Нема тепер тих давніх 
мольфарів, що знали заговорювати 
хмари і говорити з лісом, нема, — 
хитає головою старий. — Здрібніли 

люди! Але, слава Йсу, ще щось зна-
ють і вміють чути!»

Свою силу дідо Іван пояснює 
вмінням слухати природу, її непо-
мітні рухи та знаки. Пояснює: «Ви в 
містах вже нічого не чуєте та не ба-
чите. За гамором, за поспіхом ог-
лухли та осліпли! А я весь час у го-
рах, я вмію чути все, що діється 
навколо, а потім все те тлумачити».

Чотири роки тому карпатські ві-
дуни шокували суспільство про-
роцтвом про  важкі часи для Укра-
їни. Бачив страшні картини майбут-
нього і дід Іван: «Боліла мені душа, 
коли почала українська кров про-
ливатися, бо я про те наперед знав, 
і хотів людей попередити, а ма-
ло хто хотів слухати. Але в народі 
— найбільша сила, українці — на-
род правдивий і роботящий. Тому 

ми все зможемо подолати, хоч як 
би нас не дурили політики», — ка-
же мудрець. 

Новому 2017 року мольфар ра-
діє, бо бачить добрі знаки. Цей рік, 
кажуть прикмети природи, буде ро-
ком пробудження. 

«Хіба не видно було — минуло-
го року Україна ніби спала, втомив-
шись від зла. Люди ходили сонні, 
похнюплені. А тепер з весною пора 
прокинутися, змити оте все зле, що 
набралося. Весна прийде так, як до-
бра жінка заходить до дому — без 
злоби, без крику, але відразу стає 
світло та тепло». 

Віщун свідчить: у 2017 році Укра-
їну чекають великі зміни на краще. 
Нарешті закінчиться війна на Дон-
басі, і окуповані території повер-
нуться до України. «Бачу, що буде 

там велике прозріння, люди зрозу-
міють, що їх роками за дурнів мали 
і довели до краю, — пояснює Соро-
хманюк. — Ми приймемо їх як блуд-
них синів, хоча рани ще довго болі-
тимуть».

Мольфар каже: щоб зцілити Укра-
їну, потрібна жінка, справжня матір 
на чолі народу. Вона знає рідну зем-
лю, відчуває її біди та клопоти, і змо-
же вивести, що болить рідній землі, 
і допоможе їй розквітнути. 

Проте на заваді тому ставати-
муть сили зла, бо вороги України 
постійно чинитимуть підступи. «Ба-
гато обману буде, коли чорне наз-
вуть білим, а багно — золотом. Ба-
чу, як негідники замість жінки-мате-
рі об’являть народу чоловіка в жі-
ночій подобі. Та фальшива личина 
голосно зватиме миритися з воро-

гами, а воювати з друзями. А ще під-
биратиметься до жінки-матері, щоб 
забрати її силу.  Та наш народ не об-
манеш, бо в ньому сила Правди!»

Дід Іван додає, що Правда — на 
стороні українців, і кожен має до-
класти власних сил для перемоги. 
«Як  не трудитися, то не буде нічо-
го! Якщо кривду бачиш — то не ми-
нати, а виправити на добро. Як са-
мому сили мало — з людьми гурту-
ватися. Якщо влада своїх людей не 
шанує, гнати її в шию. Вірити в себе, 
в Україну, в материнське серце.

Слід вірити в себе та в силу наро-
ду, — закінчує напучення віщун. — 
Багато було вовків у овечій шкурі, 
та всі вони безвісти згинули. А жін-
ка-мати буде з народом і виведе йо-
го до світла. Пора вставати, проки-
датися та піднімати Україну».

Карпатський віщун: «Жінка-матір знову подолає ворожі 
підступи та поведе Україну до світла»

Олександр КОПАН

Подальший маршрут фронтовими дорогами 
пролягав через міста Краматорськ, Слов’янськ 
та Бахмут. У Слов’янську відбулася несподіва-
на зустріч у одному з підрозділів полку «Дон-
бас» з іншою групою волонтерів із Борисполя 
під керівництвом Михайла Шкорупа, одним із 
членів команди якого є колишній легендар-
ний боєць «Донбасу» Вадим Бабич (позивний 
«Хабіб»), котрий, як і ветеран 25-го батальйо-
ну Анатолій Степанюк, вже навіть після демо-
білізації продовжує разом з товаришами на-
ближати перемогу українського народу над 
кремлівським супостатом, тепер захищаючи 
Вітчизну в почесному званні волонтера. Звід-
ти вже об’єднана група бориспільських волон-
терів вирушила в район Світлодарської дуги, 
де напередодні воїни 54-ї окремої механізова-
ної бригади разом із бійцями 25-го батальйо-
ну «Київська Русь» пліч-о-пліч вели запеклі бої 
з російськими окупантами та внаслідок актив-
них рішучих дій перейшли у стрімкий контрна-
ступ і, увірвавшись на плечах супротивника на 
ворожі позиції, зайняли 2 надзвичайно важли-
ві пануючі висоти, при цьому завдавши суттє-
вих втрат противнику і покращивши своє так-
тичне розташування.

Завітавши до бійців вищезгаданого леген-
дарного 25-го батальйону «Київська Русь», по-
близу селища Луганське волонтери познайо-
милися з бойовим побратимом нашого нещо-

давно героїчно загиблого земляка Сергія Сте-
паненка, дізнавшись обставини його смерті. 
Небагатослівний боєць, загартований боя-
ми в Дебальцівському котлі, змахнувши скупу 
солдатську сльозу, розповів про незламний 
дух та саможертовну відвагу Сергія у бороть-
бі з окупантами. Із першими залпами на Сході 
нашої держави Сергій добровільно, не вагаю-
чись, став на захист рідної землі, завжди пе-
ребуваючи в перших рядах бойових порядків 
свого підрозділу. Він мужньо загинув, не від-
ступивши з бойових позицій, захищаючи сво-
боду та незалежність нашої Батьківщини. Віч-
на пам’ять загиблим героям.

Варто висловити велику подяку всім учас-
никам обох волонтерських команд за успіш-
не проведення доставки та передачі гумані-
тарної допомоги воїнам на фронт. Завдяки 
їхній згуртованості, дисципліні та взаємодо-
помозі, незважаючи на різноманітність їхніх 
політичних та життєвих поглядів, вони об’єд-
налися спільним прагненням якнайшвид-
шого наближення перемоги у цій священній 
війні українського народу за даровану йому 
Богом землю своїх предків.

Окрема вдячність та низький уклін всім не-
байдужим громадянам, що також є бійцями 
«невидимого» тилового фронту: від селяни-
на, робітника та пенсіонера до фермера, під-
приємця та депутата. Саме завдяки їхній ве-
личезній допомозі тут, у тилу, кується наша 
перемога на фронті.

Чергова планова поїздка команди волонтерів під егідою Віктора Копана 
в зону проведення Антитерористичної операції почалася 23 грудня 
2016 року. Першим пунктом призначення гуманітарної допомоги для 
наших бійців стало м. Авдіївка, де солдати полку «Київ» влаштували 
волонтерам теплий прийом, висловлюючи велику подяку за цілий 
автомобіль продуктів харчування бориспільського виробництва. 

ФРОНТОВІ БУДНІ БУРЕМНОГО СХОДУ

Волонтери Михайло Шкоруп та Віктор Копан відвідали українських військових.Волонтери Михайло Шкоруп та Віктор Копан відвідали українських військових.

З бійцями полку «Київ», рота «Січ».З бійцями полку «Київ», рота «Січ».

Бійці з Борисполя: перемога за нами.Бійці з Борисполя: перемога за нами.Продукти для захисників Вітчизни.Продукти для захисників Вітчизни.
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Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Реформа поліції
Реформа продовжується. У поліції пов-

ністю змінився керівний склад. У мене, на-
приклад, два нових зами, так само нові ке-
рівники секторів. Але в роботі змін не так 
багато, бо законодавство не змінилося, а 
працюємо ми в його рамках. Поліція сьо-
годні більше спілкується з людьми, більше 
працює на вулиці.

Більше патрулів 
Також зросла кількість патрулів, якщо колись 

було два патрульні авто, то тепер є вісім екіпажів 
патрульної поліції у місті та чотири машини груп 
реагування, що виконують ті ж функції у райо-
ні. Фактично, кількість поліцейських на вулицях 
значно збільшилася. У Борисполі з’явився пі-
ший патруль, до складу якого входять патруль-
ні поліцейські та дільничний. Піший патруль є 
денний і вечірній. Денний — у спальних райо-
нах, адже основна маса крадіжок здійснюється 
там вдень. Маршрут патрулів гнучкий, будуємо 
його на вибірці статистики по вуличній злочин-
ності та квартирних крадіжках.

Дільничних мало
У Борисполі до цього тижня було чоти-

ри дільничних, у районі — сім. Це дуже ма-
ло. Цього тижня до роботи заступили ще дві 
людини в місті та чотири — у селах. Сільські 
знаходяться на своїй території, до відділку 
приїздять двічі на тиждень.

Відносини з міською та районною адмі-
ністраціями в нас зараз дуже гарні й ділові. 
Щодо допомоги дільничним з боку керівни-
цтва села, то якщо сільська рада зацікавлена 
і має бажання, то спосіб завжди можна знай-
ти. Наприклад, купити на сільраду авто і зда-
ти його в оренду за 1 грн, щоб на ньому їздив 
дільничний, який працює один на кілька сіл.

Кримінальна ситуація
В цілому, кримінальна обстановка знахо-

диться під контролем і є кращою в  порівнян-
ні з ситуацією в інших містах-супутниках Киє-
ва. Головна проблема в тому, що Бориспіль є 
транзитним містом. Тому в нас налагоджене 
тісне співробітництво з колегами з Дарниць-
кого відділу, з Броварів, Баришівки, Переяс-
лава-Хмельницького. Основний вид злочину 
в Борисполі і районі — крадіжки. Кількість їх 
росте, ми боремося.

«Закон Савченко»
Закон набрав чинності більше року то-

му і передбачає зарахування строку по-

переднього ув’язнення до строку відбуття 
покарання за схемою, згідно з якою один 
день у слідчому ізоляторі прирівнюєть-
ся до двох у тюрмі. З того часу закон бу-
ло застосовано до тисяч людей і на свобо-
ду вийшло дуже багато осіб, засуджених за 
тяжкі злочини. Більшість з них продовжу-
ють коїти злочини і навіть не думають ви-
правлятися. Свіжий приклад — вбивство 
літньої жінки у Воронькові. Вбивцю ра-
ніше вже судили за вбивство. Тепер йому 
тридцять, нещодавно він вийшов по зако-
ну Савченко — і ось ще одна жертва. Крім 
того, він уже зізнався у низці злочинів що-
до заволодіння майном літніх людей.

Тому цей закон необхідно відмінити чи 
змінити. Прописати, хто може розраховува-
ти на нього, а хто має відбувати строк до кін-
ця. Щоб ті, хто скоїли тяжкі злочини, не могли 
достроково вийти.

Застосовувати його можна лише до тих, 
хто десь оступився перший раз, всяке буває. 
Відомо, що тюрма не лікує, а калічить. Тому 
в таких випадках це має сенс. Але зараз він 
звільняє рецидивістів.

«Понаїхало»
Сьогодні важко знайти роботу. Тим більше 

тому, в кого за плечима в’язниця. Звільнені 
злочинці часто не стають на облік за місцем 
проживання або одразу їдуть «на гастро-
лі». Такі гастролери — проблема Борисполя. 
Сьогодні він вкрав у Києві, завтра в Бориспо-
лі, а післязавтра він ще далі.

Десь 70% крадіжок з приватних будинків 
здійснюють заробітчани. Хтось приїхав пра-
цювати і не знайшов роботи, хтось суміщає 
чесну працю з таким «підробітком».

Серед людей поширена думка, що злочин-
ність росте завдяки особам з Донецької і Лу-
ганської областей. Насправді це не так. Якщо 
подивитися на географію, то добре видно, 
що серед злочинців є представники всіх ре-
гіонів. Хороші люди є скрізь, як і погані.

Зброя
Не можу сказати, що зброї в населення 

стало більше. Інша річ, що її якість змінилася. 
Раніше ми вилучали обрізи, саморобки. Те-
пер у людей на руках бойова зброя, трапля-
ються гранати, чого раніше не було в прин-
ципі. Але, здебільшого, це ті самі особи. Ті, в 
кого зброї не було, не має її і зараз.

Машини-двійники
Двійники бувають різні. Наприклад, люди-

на купує нерозмитнену машину з Чехії, а тут 
у власника такої ж битої — техпаспорт і но-
мери. Це адміністративний злочин. Інша річ, 
якщо було втручання в агрегати авто, якщо 
перебито номери кузова — тоді починаєть-
ся кримінальне слідство.

Патрульна поліція
Я не знаю, чи правильно, чи неправильно, 

що в нас з патрульною поліцією різні верти-
калі влади. Але знаю, що в Борисполі в нас 
чудова взаємодія. Тепер ми запустили цей 
спільний піший патруль, проводимо спільну 
перевірку власників зброї. Іноді, коли в нас 
усі зайняті, ми просимо і патрульні допома-
гають нам по району.

Робота в поліції
Вже набрано нових поліцейських у слід-

чий відділ, нових дільничних, поліцейських 
груп реагування. Зараз триває набір до опе-
ративного розшуку. Це сектор кримінальної 
поліції, зарплатня там від 10 тисяч. Прохо-
дить він за схемою, як було при наборі до па-
трульної поліції — спочатку подається заява 
на сайті МВС, потім медкомісія, тести, нав-
чання… Для охочих це шанс прийти в полі-
цію і допомогти змінити Україну.

Що робити?
Мешканцям багатоповерхівок я раджу у 

під’їздах ставити камери відеоспостережен-
ня. Відеонагляд — потужний превентив-
ний засіб. Зловмисник ніколи не буде собі 
ускладнювати життя і піде красти туди, де ка-
мер ще немає.

Кожному з нас треба бути обережним, 
обачним, уважним. Не пускати незнайомців 
до своїх помешкань, пильнувати, хто ходить 
дворами. Якщо бачите підозрілих людей чи 
машину — обов’язково дзвоніть 102. Це без-
коштовно, а нам велика допомога. Нехай у 9 
випадках з 10 там нічого не буде, зате в од-
ному підозра підтвердиться. Не треба чека-
ти, що поліція все зробить сама, нам потрі-
бен зворотний зв’язок і підтримка. 

Якщо є скарги чи якісь проблеми, то звер-
тайтеся в мій прийомний час — у середу з 10 
до 13 години. Можна прийти і все розказати. 
Ми завжди готові допомогти.

СИСТЕМА ЗМІНЮЄТЬСЯ 
З НОВИМИ КАДРАМИ
У вересні минулого року було 
призначено нового начальника 
Бориспільського відділу поліції 
головного управління Національної 
поліції в Київській області. До 
цього Андрій Миколайович Гудіма 
працював на посаді заступника 
начальника Бориспільського 
райвідділу — начальником 
кримінальної поліції. Народився 
у Сумській області, вперше 
потрапив на роботу до Борисполя 
у 2003 році. Андрій Миколайович 
коротко розповів про ситуацію 
на Бориспільщині і те, що зараз 
змінюється в роботі поліції.

КОРОТКОКОРОТКО

Правоохоронці 
інформують

Вранці 17 січня під час патрулювання го-
ловної вулиці Борисполя офіцери поміти-
ли Opel Astra, в якого не працювала під-
світка заднього номерного знаку. При пе-
ревірці документів виникла підозра, що 
свідоцтво про реєстрацію виготовлено 
кустарно, також з’ясувалося, що з цим но-
мером зареєстровано іншу машину. Водія 
з авто доставили до Бориспільського ВП.

• • •
До інспекторів звернувся працівник 

аеропорту, який помітив у терміналі жін-
ку у безпорадному стані. Патрульні з’я-
сували, що громадянка Молдови має не-
забаром летіти до Швейцарії, але дуже 
перевтомилась та ще й була трохи на-
підпитку. Правоохоронці допомогли їй 
зареєструватись на рейс.

• • •
Вночі 11 січня на Лютневій патруль-

ні помітили хлопця, який почав помітно 
нервувати при появі поліцейського авто. 
Під час поверхневої перевірки у 16-річ-
ного бориспільця виявили згорток з ре-
човиною темно-зеленого кольору рос-
линного походження. На місце події ви-
кликали СОГ.

• • •
Рано вранці 10 січня екіпаж отримав 

інформацію, що на кільцевій дорозі бі-
ля АЗС ходить жінка літнього віку. Там ін-
спектори зустріли громадянку 1939 р.н. 
— вона дуже замерзла та не розуміла, 
де знаходиться. Патрульні відігріли її ча-
єм і заспокоїли. Після цього вона назвала 
своє ім’я. По базі даних було швидко вста-
новлено її місце проживання. Патрульні 
розбудили доньку загубленої та привез-
ли на АЗС для підтвердження, а після ра-
дісної зустрічі відвезли обох додому.

• • •
13 січня екіпаж отримав виклик, що 

водій Opel, ймовірно, знаходиться в ста-
ні алкогольного сп’яніння. Патрульні 
знайшли та зупинили його на Головатого. 
Підозра підтвердилася — від водія йшов 
різкий запах алкоголю, він не міг чітко го-
ворити та погано тримався на ногах, а в 
салоні було видно дві пляшки з-під горіл-
ки. Чоловік зізнався, що вживав, але від 
проходження алкотесту відмовився і по-
водився агресивно. Машину під розписку 
забрала дружина порушника, якій вдало-
ся його заспокоїти. Було складено прото-
кол відповідно до ч.1 ст.130 та вилучено 
посвідчення водія.

• • •
У Рогозові до будинку заявника через 

вікно проникли невідомі та викрали телеві-
зор. Відкрито кримінальне провадження.

• • •
У магазині «Ватсонс» затримали крадія, 

жителя Борисполя. Аналогічний випадок 
стався того ж дня у магазині «Простор». Чо-
ловік вкрав косметику.

• • •
Громадянин в інтернет-магазині замовив 

дитячий електромобіль, гроші перераху-
вав, а товар не отримав.

• • •
На АЗС «ОККО» у Щасливому водій сірої 

Mazda заправив повний бак і поїхав не роз-
рахувавшись.

• • •
Через несправність пічного опалення 

у Сошникові горів будинок. Потерпілих 
немає.

• • •
У Гнідині трапилося ДТП за участю Lexus 

та ВАЗ. Потерпілих немає.
• • •

Поблизу Іванкова на трасі сталося ДТП — 
Mitsubishi Lancer злетів зі слизької дороги. 
Потерпілих немає.

• • •
Бориспілець побив свою дружину. Від-

крито кримінальне провадження за ст.125 
ч.1  ККУ, розслідування триває.
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РЕФОРМАРЕФОРМА Святковий турнір із шахів
У шаховому клубі Бориспільського міського центру спорту 13  та 

14 січня проходив святковий різдвяний шаховий турнір на особи-
сту першість серед юнаків та дівчат 2001 р. н. та молодших. Гра від-
бувалася за швейцарською системою.

У змаганнях взяли участь 20 представників майже усіх шкіл м. Бори-
спіль. Слід зазначити, що в порівнянні з іншими роками дітей приходить 
на заняття значно більше — майже у два рази. І це не дивно: світлий до-
бротний інтер’єр, нове гарне устаткування створюють всі умови для то-
го, щоб дійсно підняти майстерність юних шахістів на вищий рівень. Чу-
дову шахову гру продемонстрували Максюта Антон, Мельник Вероні-
ка, Юнель Данило, Яцюк Денис, а серед початківців-дошкільнят у лідери 
вийшов Шиколенко Денис (5,5 років). У цього малюка вистачило майс-
терності взагалі вибороти перше місце серед початківців цього року 
навчання. А у загальному заліку перше місце посів Мельник Влад (ЗОШ 
№3, 8 клас). На другому місці Максюта Антон (ЗОШ №1, 10 клас), на 3 міс-
ці Іваненко Дарина (гімназія «Перспектива», 6 клас).

Серед дівчат у загальному заліку 2 місце виборола Мельник Вероніка 
(гімназія «Перспектива», 6 клас). А серед початківців цього року навчан-
ня на 2 місці Юнель Данило (ЗОШ №1, 5 клас).

Призери та всі учасники святкового турніру були нагороджені дипло-
мами, медалями, призами та цінними подарунками Бориспільського 
міського центру спорту.

Тренер із шахів Бориспільського міського 
центру спорту Галина Кривошеіна

Різдвяний кубок-2017
Євгеній КУЛИК
На зимових канікулах у Борисполі відбувся фестиваль дитячого фут-

болу під назвою «Різдвяний кубок-2017», організований спільними зу-
силлями Бориспільського міського Центру спорту, Федерації футболу мі-
ста Борисполя та Бориспільської ДЮСШ. Підтримали турнір депутат Бо-
риспільської міської ради Грона Євген Миколайович та футбольний клуб 
«Фаворит». У спортивному залі протягом чотирьох днів змагались юна-
ки віком від дев’яти до чотирнадцяти років. Загалом у змаганнях узяло 
участь 24 команди з Борисполя, Броварів, Києва, Білої Церкви, Вишгоро-
да та із с.Щасливе. Відбулось 44 матчі, в яких зіграли 400 юнаків, забивши 
майже 300 голів. Серед хлопців віком 14 років перемогу здобули вихо-
ванці ФК «Чемпіон» м.Київ, порадували золотими медалями своїх трене-
рів юнаки віком 10-12 років місцевого ФК «Фаворит», а найменші учасни-
ки (9 років) закривали програму фестивалю, де чемпіонство святкували 
футболісти Броварського ФК «Каскад». Всі призери турніру були відзна-
чені кубками, медалями та цінними призами, а найкращі гравці отрима-
ли пам’ятні футбольні нагороди.

У спортшколі відбувся 
чемпіонат з футзалу

У Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі 14-15 січня відбули-
ся змагання відкритого Кубку ДЮСШ «ІІІ Різдвяний Кубок «Бориспіль-Junior 
2017» з футзалу. Змагалися юнаки 2002-2003 років народження. Бориспіль 
представив на змагання команди «Бориспіль-Junior» - 1,2 , команду «Борис-
фен». Також прийняли гостей: команди ДЮСШ № 21 міста Києва, ДЮСШ «Ба-
ранівка», ФК «Бердичів», ДЮСШ «Щасливе», ДЮСШ «Яготин».

Неабиякий азарт, бажання бути кращими, перемогти наповнювали 
спортивну залу. Емоції і спортсменів, і глядачів зашкалювали.

І місце виборола команда ДЮСШ «Яготин», ІІ місце – ДЮСШ «Щасливе», 
ІІІ місце – команда ДЮСШ «Бориспіль-Junior».

Всі призери нагороджені грамотами, медалями, подарунками. Відзна-
чали спортсменів у 4 номінаціях.

Кращим воротарем став Віктор Насадюк з команди ДЮСШ «Бори-
спіль-Junior» та ще й у свій день народження.

Спонсором змагань виступили компанія «Інтеравіа», від її імені пере-
можці отримали нагороди, та представник Федерації футболу України 
Валерій Золотухін. Організатор змагань та головний суддя — тренер-ви-
кладач відділення футболу Олександр Дмитрюк.

Заступник директора ДЮСШ Н.І. Гапон

Зоряна МУСІЄНКО

Загиблий, 40-річний Володимир 
Томілін, боєць 79 бригади, мобілі-
зований у 2015 році, зібрався на 
роботу і йшов із будинку матері на 
електричку в селі Кучакові вули-
цею Привокзальною. Поряд із ним 
на електропотяг, що зупиняється на 
платформі о 6.23, йшла іще сусідка. 
За цими двома перехожими ув'я-
зались чотири східноєвропейські 
вівчарки, які втекли з вольєру через 
відчинені ворота (була інформація 
від сусідів і родини Володимира, 
що їх іще звечора не зачинили, і со-
баки могли бігати де завгодно цілу 
ніч). Відігнати їх не вдавалося, і ко-
ли ті вже почали атакувати, Воло-
димир, пропустивши жінку уперед і 
змусивши рятуватись втечею, захи-
стив її ціною власного життя. Жінка 
кричала, кликала на допомогу, про-
те... Повідомляється, що саме вона, 
будучи безпосереднім свідком на-
паду собак на Володимира, викли-
кала поліцію (виклик був зафіксова-
ний о 6.14) і швидку.

Прес-служба ОДА зазначає, що на 
крики чоловіка один з сусідів вибіг 
та підстрелив одну з собак, тим са-
мим прогнавши інших. Проте в ре-
зультаті саму людину врятувати вже 
не вдалося. Тіло чоловіка було все 
пошматоване. Він помер від чис-
ленних ран. Розлючені жителі села 
намагалися вчинити самосуд над 
господарем собак. Пенсіонер-влас-
ник проживає в Києві, доглядаючи 
паралізовану дружину, а тут, на да-
чу, останнім часом навідувались хі-
ба його сини, які, як зауважили сусі-
ди, з’являлись хіба раз-двічі на тиж-
день, привозячи тим великий пакет 
кісток (тобто, собаки весь інший час 

були голодними). Власник собак, 
як розповіли люди, раніше систе-
матично ігнорував багаточисельні 
прохання своїх односельців убез-
печити їх від тварин, кивав на спеці-
альні електронні ошийники, заува-
жуючи, що з тими пси є цілком без-
печними, бо обійстя не покинуть...

Місцеві жителі налякані і лише ви-
ключно анонімно розказують, що ро-
дина, чиї пси спричинили таку траге-
дію, і справді не така вже проста. При 
цьому зауважують, що напади тих 
псів, в тому числі і з укусами, трапля-
лися і до того. 

Нагадаємо, як показали у тому 
числі і в новинах, раніше від тих 
псів постраждав місцевий житель 
Євгеній Рєпа, якому тільки дивом 
вдалося втекти (тварини покусали 
йому ногу, але чоловікові вдало-
ся вирватись і вилізти на дерево). 
Проте нападів, хоча, звичайно, не з 
такими гучними поворотами, було 
чотири! Щоправда, є інформація, 
що навіть 6 (про це, до речі, сказали 
у Надзвичайних новинах).

Про трагедію з військовослуж-
бовцем, який брав участь у військо-
вому конфлікті на Донбасі, але по-
мер через атаку собак у Бориспіль-
ському районі під Києвом, розказа-
ли чи не всі найкрупніші медіа. Не 
були байдужими і звичайні люди, 
активно і з величезним сумом-обу-
ренням коментуючи цей випадок у 
соціальних мережах.

Місцеві, як з’ясувалося, досі не 
знають напевно, де поділися ті пси, 
а тому дуже бояться за себе і сво-
їх дітей. Також вони з острахом очі-

кують прихід весни, зауважуючи, 
що під час природнього фізіоло-
гічного процесу тічки навіть слух-
няні собаки, що мають законослух-
няних власників, стають некеро-
ваними і бігають селом зграями. А 
до них в тому числі приєднуються і 
безпритульні пси. І їх, на жаль, за-
раз є чимало чи не по всіх навко-
лишніх селах Борисполя (і, між ін-
шим, у самому місті також). З іншо-
го боку, згідно із законодавством, 
у рамках якого діють у нашому ви-
падку органи місцевого самовря-
дування, для того, аби сільська ра-
да хоча б якось відреагувала, лю-
ди мають туди звернутися з пись-
мовим зверненням. Тобто, їхня 
бездіяльність у подібному випад-
ку не є бездіяльністю насправді, 
бо ж їх не поінформували... А то-
му сподівання більшості людей, 
які просто обурюються реаліями, 
спершись на свій тин, стоячи у ма-
газинній черзі, на зупинках, іду-
чи з дітьми батьківською кагалою 
до школи тощо, є переливанням 
пустого в порожнє.

Тим часом, як повідомляється, 
усіх собак-нападників застрелили 
з мисливської зброї. Тіла тварин на-
правили на ветеринарну експерти-
зу. Поліція кваліфікувала справу як 
неумисний замах на вбивство. На-
разі встановлюються всі обставини 
події, яку голова Київської облас-
ної державної адміністрації Олек-
сандр Горган навіть взяв під особи-
стий контроль. Місцеві жителі очі-
кують у цій справі тільки справед-
ливої розв’язки.

ПРОЙТИ ОДНЕ ПЕКЛО, ЩОБ... 
ПОТРАПИТИ В ІНШЕ
Вранці 7 січня у селі Кучакові 
сталася жахлива подія. 
Чотири німецькі вівчарки 
загризли насмерть чоловіка, 
який був учасником АТО. 
У нього залишилося двоє 
дітей, дружина-інвалід і 
80-річна мати.

Українцям збираються запро-
понувати ще одну реформу — 
Служби зайнятості. Прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман під 
час засідання уряду досить різко 
висловився про цю сферу: «І ок-
ремо хочу сказати про Службу за-
йнятості. Я не збираюся утриму-
вати Службу зайнятості. Я не зби-
раюся утримувати безробітних. Я 
збираюся дати людям нормаль-
ну роботу й нормальну заробітну 
плату. Я вважаю, що треба зміни-
ти модель фінансування: з моделі 
фінансування служби на модель 
підтримки створення робочих 
місць», — додав Гройсман.

До ефективності чи неефективнос-
ті Служби зайнятості питань може бу-
ти багато. Проте незмінним лишаєть-
ся один постулат: Служба зайнятості 
є посередником між працедавцем, 
котрий відчуває зацікавленість у ро-

бочій силі, та пошукачем вакантного 
місця. Створювати ж робочі місця чи 
якимсь чином їх «підтримувати» (що 
тут мав на увазі глава уряду — неяс-
но) аж ніяк не є сферою відповідаль-
ності Служби зайнятості. Зазвичай у 
країнах традиційної демократії цим 
займаються уряди. Вони сприяють 
освоєнню нових галузей виробни-
цтва, де потрібні робочі руки, або ж 
запрошують іноземних інвесторів з 
готовими проектами. Статистика без-
робіття в Україні показує, що в нашій 
державі зафіксовано 1,9 млн класич-
них безробітних. За даними Держста-
ту, лише впродовж останнього міся-
ця ця кількість збільшилася на 337,9 
тисячі осіб.

Міністр соціальної політики Павло 
Розенко на брифінгу в Будинку Уряду 
розповів, що замість чинної Держав-
ної служби зайнятості буде створено 
Національне агентство праці.

«Ми плануємо формувати єдину 
базу вакансій, яка буде включати і 
вакансії Національного агентства 
зайнятості, і приватних партнерів. 
Це буде спільна робота всіх задля 
підвищення якості надання послуг 
безробітним», — наголосив міністр.

За словами міністра, головний ак-
цент роботи Агентства полягатиме в 
активному посередництві і регулю-
ванні ринку праці за допомогою но-
вітніх інформаційних технологій. Крім 
того, буде сформована єдина елек-
тронна база вакансій, зміняться підхо-
ди у роботі з зареєстрованими безро-
бітними, посилиться страховий прин-
цип виплати допомоги по безробіттю.

«Національне агентство зайнято-
сті має запрацювати до кінця року», 
— заявив Павло Розенко. 

За інформацією 
Інтернет-джерел

Уряд візьметься за Службу зайнятості
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Квартира пана Романа нагадує архів-му-
зей, справжній храм історії України. З по-
лиць і стін дивляться на тебе очі отаманів і 
кобзарів. Письменник своєю творчістю за-
палив багатьох митців, які увіковічнили об-
рази цих відомих людей. Портрети Юрія Гор-
ліса-Горського, отамана Андрія Гулого-Гу-
ленка виконав Володимир Чучупак. Люто-
го-Лютенка і Костя Блакитного намалював 
Сергій Адамович, а Пилипа Хмару — Галина 
Адамович. Погруддя Миколи Міхновського, 
Михайла Гаврилка і Горліса-Горського вилі-
пив Дмитро Бур’ян, а погруддя отамана Зе-
леного і Михайла Гаврилка створив Михай-
ло Горловий.

За словами Романа Коваля, до роботи йо-
го надихають пісні бандуристів, а працює він 
під джазові композиції Елли Фіцджеральд, 
Луї Амстронга і Каунта Бейсі.

— Пане Романе, як виникла ідея створи-
ти Історичний клуб «Холодний Яр»?

— Одного разу мені до рук потрапила 
книжка Юрія Горліса-Горського «Холодний 
Яр», яку видав у Львові Роман Федорів. І пе-
реді мною постало покоління, у яке я зако-
хався. Тоді я очолював Всеукраїнське по-
літичне об’єднання «Державна самостій-
ність України», яке було створене банде-
рівцями-політв’язнями як легальна форма 
існування ОУН. Я якраз готувався до 4-го з’їз-
ду ДСУ. Під впливом тієї книжки й написав 
проект резолюції «Вшануймо пам’ять холод-
ноярських героїв». З’їзд прийняв її одного-
лосно. І досі я виконую резолюцію тієї партії, 
якої вже немає.

Імпульсом стали і поїздки в Галичину у 
1990—1991 роках. У всіх селах — кургани, 
хрести і таблички на пам’ять про вояків УПА 
та членів ОУН, які загинула за Україну, скрізь 
синьо-жовті прапори. У мене виник священ-
ний трепет перед цими людьми. Але весь час 
мене бентежила думка: «Чому цього немає 
у нас на Східній Україні?! Не може бути, щоб 
тільки Галичина боролася!» І книжка Горлі-
са-Горського мені відкрила очі. У нас все бу-
ло, боролися мільйони, але пам’ять нашу ви-
палила зловорожа Москва.

— Ви були серед тих, хто творив істо-
рію України на зорі Незалежності. Невже 
тоді не було лідера, за яким би пішли укра-
їнські патріоти?

— Нещодавно я знайшов у себе в архіві 
кілька папок зі своїми публікаціями за 1990-
1991 рр., які ми з Віктором Рогом плануємо 
видати. І та епоха ніби воскресла! У статтях 
відображено факти, події, постаті, дано їм 
оцінку. Сподіваюсь, за рік-два все ж заверши-
ти свою недописану книжку. І я навіть відчув 
свій обов’язок перед нинішнім поколінням. 
Минуло ж 25 років, і сучасне покоління не 
знає, що насправді було у 1990-1991 роках.

А треба знати. І не у викладі тих, хто гасив 
Українську революцію, хто, ведучи мітинги, 
називав провокаторами людей, які піднімали 
синьо-жовті й червоно-чорні прапори. Пав-
личко кричав у мікрофон: «Поки ви не прибе-
рете ці прапори, я не буду проводити мітинг!» 
Якось він вів мітинг на Софіївському майда-
ні, а сумівська молодь (Олесь Вахній, Андрій 
Жованик, Костя Відибіда та інші) почепили на 
даху будинку гасло «Київ проти Москви». По-
бачивши це, Павличко несамовито закричав 

у мікрофон: «Це провокатори! Зніміть це гас-
ло!» Він напустив на них Варту Руху. Почала-
ся бійка наших з нашими… І аж коли рухівці 
скинули з даху те гасло, ведучий під радісні 
оплески продовжив мітинг. А ще Павличко на 
з’їзді Руху закликав «тримати росіян біля сер-
ця, бо тільки у згоді з росіянами ми зможемо 
побудувати Самостійну Україну».

Була ще невиправдана надія дисидентів 
на росіян-антикомуністів. Я ж заперечував. 
У статті «Подавляющая нація», зокрема, пи-
сав: «Можна ли еще спасти Россию?» — ця 
думка не дає спокою не лише лідерам КПСС, 
«Пам’яті» та російським генералам, а й відо-
мим російським дисидентам. Так, «єдіная і 
нєдєлімая» — головна мета та цінність ро-
сійських патріотів, в які б ряси вони не на-
ряджалися, під якими прапорами вони не 
виступали б».

Ця стаття викликала вибух обурення в ла-
вах українських дисидентів, мовляв, як мож-
на російських правозахисників ставити по-
руч з ветеранами КПСС! Згодом, звичайно, 
прийшло розуміння, що у питанні Самостій-
ної України росіяни виявляють подиву гідну 
одностайність: «Нєт, нє било і не может бить!»

Бажання дисидентів створити масові партії 
призвело до того, що в тих партіях опинили-
ся люди різних національностей, різних рас, 
різних поглядів. І все це зірвалося ізсереди-
ни. Скажіть, де зараз Рух, де УРП?!

— В чому полягає діяльність Історично-
го клубу «Холодний Яр»?

— У жовтні 1995 р. ми зробили перший 
пам’ятний знак у Холодному Яру. А з вес-
ни 1996-го проводимо постійні вшануван-
ня. Історичний клуб «Холодний Яр» — це 
відроджені могили героїв, це десятки кни-
жок і фільмів про Визвольну боротьбу, сот-
ні радіопередач і вечорів пам’яті героїв, ти-
сячі статей. Це робота в архівах. Це пам’ятни-

ки українським героям, меморіальні дошки, 
перейменування вулиць на їхню честь, це, 
врешті, їхня реабілітація — громадська, а те-
пер і на державному рівні. Це музичні фести-
валі на їхню честь.

Я справді повернув своєму народові вели-
чезний материк його героїчної історії. На по-
чатку 1990-х УНР як духовного поняття не іс-
нувало — ні в серцях, ні в головах людей. Ця 
тема не існувала. Радію й успіхам своїх друзів 
і послідовників: Костя Завальнюка, Дмитра 
Проданика, Віктора Моренця, Геннадія Іва-
нущенка — які написали десятки книжок про 
Визвольну боротьбу. Всі вони члени Історич-
ного клубу «Холодний Яр».

На День Соборності України в Інституті 
українознавства ми проведемо конферен-
цію, присвячену 20-літтю клубу. Я хочу на-
дати слово людям з різних країв, почути 
Одесу, Полтаву, Харків, Львів, Київ, Київщи-
ну, Закарпаття, Черкащину, Кіровоградщи-
ну, Перемишль…

— Що є мотивацією Вашої праці?
— Вся моя праця — з любові до полеглих, 

зневажених нашим безпам’ятством найкра-
щих синів України, які не тільки ризикува-
ли своїм життям, а й життям своїх родин, ко-
ханих. Це страшніше, ніж своїм життям ри-
зикувати. Уявіть: ти дав хлібину лісовику, а 
за це більшовики спалили взимку твою ха-
ту, і твої діти залишилися на морозі. І такі си-
туації були! Пилип Хмара з Цвітної завітав 
до своєї сестри на куток Хмарівку. Їй якраз 
більшовики спалили хату. Вона накинулася 
на брата, що через нього її діти залишилися 
на снігу серед зими…

Потужним мотиватором була й ненависть 
до російських окупантів. У статтях 1990 — 
1991 рр. я наполегливо реабілітував образ 
ворога. Демократи ж боялися навіть сказати, 
хто нас поневолив. Нещодавно переглядав 

свою статтю «Хто надіне корону російської 
імперії: Єльцин чи Горбачов?» Провід УРП ці-
ле засідання присвятив лише одному питан-
ню — про шкідливість цієї статті для УРП… 
Тільки Григорій Гребенюк не засудив… Всі 
інші заступалися за Єльцина, казали, що він 
допоможе збудувати Самостійну Україну, що 
він наш союзник… Недавно Кравчук при-
знався, що у приватних розмовах Єльцин чіт-
ко говорив: не буде ніякої самостійної Украї-
ни! Я у статті називав Єльцина імператором, і 
це спричинило кількагодинне обговорення. 
І врешті-решт дисиденти постановили: стат-
ті Романа Коваля шкодять, вони русофобські.

— Хто вплинув на формування Вас як 
націоналіста? Чому Ви, лікар за фахом, по-
чали досліджувати історію України?

— У нашій хаті в Горлівці висів величезний 
портрет Тараса Шевченка, на якому він у ба-
ранячій шапці. Я малим трохи його побою-
вався, особливо, коли залишався сам удома. 
Те, що у Горлівці в нашій хаті висів портрет 
Кобзаря, говорило про настрої моїх батьків. 
І ще одна відповідь — ненаукова… Моя ма-
ма рано вийшла з декретної відпустки, вона 
працювала у Горлівському педінституті іно-
земних мов. А до друга моїх батьків Миколи 
Винника приїжджала з Гуляйполя його мати 
Олена. Саме на її руки залишали мене. Мо-
лодший брат Миколи Василь Винник, про-
фесор Київського лінгвістичного університе-
ту, через багато років мені розповів, що їхня 
мати знала величезну кількість старовинних 
козацьких пісень, які співала, колихаючи ме-
не. Уявіть: жінка з доби Визвольної боротьби 
початку ХХ ст. у Горлівці, де, здавалося, ніщо 
вже українське не проросте, співала козацькі 
пісні! Впевнений, що саме вона мене запро-
грамувала. В роки незалежності України ці іс-
торичні пісні вибухнули моїми книжками про 
тих козаків, яких вона оспівувала. Я в це вірю. 
І моя віра безальтернативна.

Значну роль відіграло й те, що мої діди бу-
ли репресовані. Дідусь Федот Коваль загинув 
під час Голодомору, Сільвестр Барик був реп-
ресований за українську мову, двічі арешто-
ваний, сидів у Лук’янівці, а потім був висла-
ний в Архангельську область. І я ще дитиною 
намріяв собі помститися за них…

— Ваша працелюбність вражає. Скіль-
ки книг Ви вже написали? І які плани на 
майбутнє?

— Це моє життя, моя любов до тих людей, 
про кого я пишу. В мене дуже багато «боргів». 
Наприклад, у мене є набрана на комп’юте-
рі справа «Петлюровские отаманы» (29 то-
мів), справи отаманів Гулого-Гуленка, Пшони-
ка, Заболотного… Опрацьовані кримінальні 
справи — це майже готові книжки. Але часу 
довершити не вистачає…

Плануємо разом з Моренцем видати епо-
хальну працю «Подебрадський полк Армії 
УНР» у чотирьох томах. Уже вийшов І том. 
Хочу написати про роль жінок, дітей, ліка-
рів у Визвольній боротьбі в добу УНР. 2008 
року я майже закінчив роботу над дослі-
дженням, в якому мало бути 25 історій Ви-
звольної війни та 25 біографій діячів Ви-
звольного руху, і знову трохи не вистачи-
ло часу. Я підготував уже до друку невідо-
мий рукопис Якова Гальчевського, і знову 
не вистачає часу довести його до макету… 
А ще планую з Віктором Моренцем написа-
ти дослідження «Наші чужинці» — про лю-
дей різних національностей, які боролися 
за вільну Україну.

Написав я майже 60 книг. Я хочу, щоб борці 
за Українську державу впливали на вихован-
ня нинішнього покоління патріотів України.

На початку 1990-х років я поставив собі 
за мету — створити галерею образів, з яких 
кожний захоче брати приклад. Я намагаю-
ся робити все, щоб ми відчули радість бут-
тя, бо ми є духовними і кровними нащадками 
гайдамаків, чорношличників, холодноярців, 
болбочанівців, оунівців, вояків УПА!

Це ж щастя мати таких прадідів!

«МИ Є ДУХОВНИМИ НАЩАДКАМИ 
ГАЙДАМАКІВ, ВОЯКІВ УПА»

Наша розмова з дослідником історії 
Визвольної боротьби І пол. ХХ ст. 
Романом Ковалем присвячена 
20-річному ювілею патріотичної 
організації Історичний клуб 
«Холодний Яр».

Роман 
Коваль: 



Вісті№2 (861), 20 січня 2017 р. 9УНІКУМУНІКУМ
Ольга ОГНЯНИК

Маленькі хлопчики й дівчатка 
відмінно рухають прогрес і ство-
рюють геніальні новації, які, без 
перебільшення, змінюють світ. 
Однак ми, дорослі, на це часто не 
зважаємо, думаючи, що лише на-
уковці можуть створювати різ-
ні цікаві й необхідні відкриття.  
День дітей-винахідників, який у 
всьому світі святкують 17 січня,  
чудова нагода зламати всі сте-
реотипи й придивитися пильні-
ше до маленьких вундеркіндів: 
можливо, вже завтра їх геніаль-
не відкриття «переверне» наше 
життя.

Трохи історії
Символічно, що свято дітей-ви-

нахідників відзначають у день на-
родження Бенджаміна Франкліна 
— видатного американця, держав-
ного діяча, дипломата, вченого, ви-
нахідника, журналіста. Цікаво, що 
свій перший винахід — пару ластів 
для плавання, які надягали на руки, 
він змайстрував у 12 років.

Та це не один внесок Франклі-
на у світову науку! Деякі висно-
вки і припущення вченого на бага-
то десятків років випередили епо-
ху. Саме він увів позначення елек-
трично заряджених станів "+" і "-", 
запропонував проект блискавко-
відводу, вперше застосував елек-
тричну іскру для вибуху пороху, 
отримав патент на конструкцію 
крісла-гойдалки, винайшов біфо-
кальні окуляри. І це тільки неве-
лика частина винахідницької спад-
щини вченого!

Сподіваюся, що допитливий чи-
тач хоч раз у житті бачив прапор 
Аляски. Має стильний вигляд, чи не 
так? Автором ескізу прапора є юний 
співвітчизник Франкліна, 13-річний 
Бенні Бенсон, який у 1926 році від-
правив його на конкурс Держав-
ного прапора Аляски. Зображення 
сузір'я Великої Ведмедиці і Поляр-
ної зірки на синьому фоні привели 
хлопчика до перемоги.

А ось пластилін зобов'язаний сво-
єю появою онучці виробника клею 
для шпалер Клео Маквікер. Засіб, 
призначений для очищення шпалер 
від вугільного пилу, дівчинка запро-
понувала своєму дідові використо-
вувати для гри. З речовини прибра-
ли очищувальний компонент, до-
давши барвники. Найпопулярніший 
матеріал для ліпки готовий!

А як же шрифт Брайля? Цей ре-
льєфно-крапковий тактильний 
шрифт, призначений для пись-
ма і читання незрячими, розро-
бив у 1824 році 15-річний француз 
Луї Брайль, який втратив зір у віці 
трьох років після поранення шев-
ським шилом в майстерні батька. 
Першою книгою, яка була надруко-
вана шрифтом Брайля, стала «Істо-
рія Франції», що вийшла в 1837 році.

За однією з версій, перший сні-
гохід винайшов 15-річний кана-
дець Жозеф-Арман Бомбардьє 
в 1922 році. За допомогою зап-
частин від старого «Форда» він 
зміг спорудити його всього за 
тиждень. Пристрій проїхав близь-
ко милі. Брат Армана Леопольд 
керував снігоходом за допомо-
гою двох мотузок, які були зав'я-
зані на полозах, а Арман контро-
лював вручну подачу палива. На-
далі Арман продовжив займатися 
винаходами різноманітних техніч-
них пристроїв, а до ідеї снігохода 
повернувся лише в 1957 році. Ви-
нахід отримав назву «Ski-Doo» і був 
запущений в серійне виробництво. 
Зараз «Ski-Doo» є однією з найпопу-
лярніших марок снігоходів.

А от 15-річний американець Че-
стер Грінвуд в 1873 році винай-
шов навушники від холоду. У пер-
ших таких навушників, які на про-
хання підлітка зробила його бабу-
ся, з зовнішнього боку було хутро 
бобра, а з внутрішнього — окса-
мит. 13 березня 1877 року Честеру 
вдалося запатентувати свій вина-
хід. Наступні 60 років свого життя 
він присвятив розробці та вироб-
ництву засобів захисту вух від шу-
му і холоду.

Цей список можна було б про-
довжувати, згадуючи і рукавиці без 
пальців, і паперовий пакет з ква-
дратним дном, і навіть фрактальну 
«енергоінформаційну монотипію», 
винайдену 10-річною росіянкою.

Ті, що дивують
Ноу-хау, які можуть зацікавити 

транснаціональні корпорації і від-
чутно полегшити життя людству, 
юні українці створюють надпродук-
тивно, здобуваючи перемоги не ли-
ше у Всеукраїнському конкурсі-за-
хисті МАН, а й у престижних міжна-
родних змаганнях.

Про Самуїла Кругляка, що з Кіро-
воградської області, у жовтні  2015 
написали практично всі ЗМІ. Він 
запропонував спосіб отримувати 
електроенергію зі штучно іонізо-

ваної хмари, на яку впливає силь-
не електричне поле, випроміню-
ване іонізуючою вежею. А головне, 
що собівартість цієї електроенер-
гії становитиме лише три копійки. 
Зі своєю ідеєю завтрашнього дня 
школяр  став переможцем націо-
нального етапу міжнародного кон-
курсу науково-технічної творчості 
школярів Intel ISEF + 2015.

Крім того, Самуїл став бронзо-
вим призером Олімпіади геніїв, 
яка проходила в американському 
Освего (штат Нью-Йорк), де брали 
участь близько двох тисяч юних ви-
нахідників з різних країн.

Після трансляції телевипуску 
«Інспектор Фреймут. Міста» (Ма-
ріуполь) Україну сколихнули та-
ланти з тамтешнього технічного 
ліцею. Так Альона Ратушна запро-
понувала новий метод створення 
унікального будматеріалу сама-
ну — невипаленої цегли із сумі-
ші глини, соломи та піску. Разом із 
науковим керівником вона дове-
ла, що його можна виготовляти з 
того, що ми сприймаємо як відхо-
ди: лушпиння насіння, обрізів тка-
нини, стружки деревини. Така цег-
ла не піддається вогню, лише тро-
хи тліє, однак не горить і не палає. 
А про Катю Малкіну писала міжна-
родна преса, адже вона отримала 
ІІ місце на олімпіаді в Нідерлан-

дах за свій революційний винахід: 
презентувала черв’яків, які їдять 
поліетилен.

Можуть українські унікуми і роз-
робляти та конструювати квадро-
коптери для військових, передбача-
ти урагани та навіть проводити різ-
номанітні генетичні дослідження.

Феномен з Харкова
Модератор снів, йо-йо, яке мо-

же заряджати телефон, додаток 
до смартфона, що дозволяє за-
ощаджувати на покупках — фан-
тастика, правда ж? Та це не чер-
гове продовження серії «Гаррі По-
ттера», а потенційна реальність, 
що може вирости з ідеї будь-яко-
го студента-мрійника. Як розкрити 
магію слова «стартап» та ще й от-
римати від її сили максимальний 
результат, чи не найкраще зна-
ють студенти Харкова. Вони, кре-
ативні та вмотивовані, навіть ма-
ють свою молодіжну платформу 
startup-проектів «CROWD». І найці-
кавіше: цей досить юний за віком 
рух вже встиг досягти таких висот 
і напланувати стільки нових пер-
спектив, скільки не вдається ко-
мусь і за все життя.

Авторці цих рядків вдалося поспіл-
куватися з  Юлією Болкун, CEO-роз-
робником цієї платформи, зовнішнім 

консультантом департаменту освіти 
Харківської міської адміністрації.

— Юліє, як давно і з якою метою 
зародилася ваша платформа?

— Ми молода організація: пра-
цюємо з січня 2016 року. Все почи-
налося як діяльність, покликана по-
ширити стартапівський рух серед 
молоді та залучити якомога більше 
людей і вишів Харкова до створен-
ня місцевого ІТ-кластеру.

— Хто вони — учасники вашо-
го проекту?

— До нас долучаються всі охочі 
студенти. Немає чітко визначених 
критеріїв: наприклад, лише «зрілі» 
люди. Ми намагаємося зі студент-
ської ідеї винести цікавий проект 
і донести його до ініціативної гру-
пи спонсорів, які зможуть зробити 
певні інвестиції. Потім розпочина-
ється розвиток цієї ідеї.

— Можете похвалитися 
успіхами?

— Авжеж: перше місце на хакер-
ському марафоні Харкова, що від-
бувся у 2015 році (тоді ми вже про-
тестували склад нашої команди, хоч 
офіційно почали працювати із січня 
2016). А зараз ми вийшли до друго-
го туру Міжнародного конкурсу біз-
нес-проектів міста Мінська (Респу-
бліка Білорусь). Ми влаштовуємо 
івенти, воркшопи, щоб зібрати сту-
дентську аудиторію й обговорити 
певну тематику, наприклад «Startup: 
від початку до кінця». Виступає-
мо на різноманітних заходах: «Бит-
ва вишів», «Битва STARTUP», «ХАКА-
ТОН», «Битва бізнес-проектів» (осо-
бливо зацікавив авторку матеріалу 
масштабний захід «StartUP Night», 
який тривав уночі — прим. авто-
ра) І ще ми співпрацюємо з Краків-
ською академією ім. Анджея Фрича 
Моджевського.

— Які проекти вже реалізовані?
— Їх два. Перший діє в Украї-

ні. Це програма «Система бороть-
би зі сном на дорозі», яка кори-
гує стан водія. Маємо 7 компаній, 
які з нами співпрацюють і тестують 
вироблену комп’ютерну систему, 
що допомагає слідкувати за ста-
ном водія і попередити, якщо він 
раптово засне. Ще один проект — 
устілка-масажер з дистанційним 
управлінням FOOT CARE. Вона є 
акупунктурним масажером і роз-
рахована на офісних працівників: 
вони сидять, а устілка самостійно 
працю на системі «Андроїд» (тобто 
ти можеш керувати, якими виточ-
ками тобі зробити масаж і яке об-
рати максимальне навантаження). 
Зараз ми готуємо змістовний біз-
нес-план цього проекту, адже йо-
го готовий забрати голландський 
ІТ-кластер.

— Наскільки велика кількість 
заявок від бажаючих «креативи-
ти», яким чином обираються до-
стойні проекти?

— Поки зовнішніх заявок у нас 
немає. Ми намагаємося всереди-
ні своєї startup-платформи зроби-
ти бізнес-інкубатор проектів, щоб у 
подальшому їх можна було і «про-
вести» на конкурси, і отримувати 
фінансові прибутки, на основі яких 
можна розширювати організацію 
та далі цілісно будувати щось на 
кшталт ІТ-структури.

— У чому ваша родзинка?
— Основний напрямок нашого 

руху — набуття практики. Ми за-
ймаємося актуальною нішею роз-
витку будь-якого проекту та нама-
гаємося практично отримати з ньо-
го зиск.

— Як і до кого звертатися мо-
лоді, окриленій ідеями?

— На сторінці ВКонтакті (vk.com/
crowd_startup_platform) є контак-
ти адміністраторів спільноти. Буде-
мо раді співпраці.

ФЕНОМЕНАЛЬНА СИЛА 
«ЖОВТОРОТИХ» ІДЕЙ
Чи міркували ви хоч раз у житті над тим, хто «винайшов» улюблене всіма морозиво 
«Фруктовий лід»? Хто вирішив змайструвати батут? І що спільного між калькулятором, 
хутряними навушниками, прапором Аляски, снігоходом і ластами? Відповідь шокуюча: 
все це – винаходи дітей!

Креативні та вмотивовані харківські студенти-винахідники.Креативні та вмотивовані харківські студенти-винахідники.
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Валентина ОЛІЙНИК, 
фото з домашнього архіву психолога

«...У світі немає поганих і 
хороших, добрих і злих, є лише 
щасливі та нещасні»

— Вважається, якщо людина зла, то її 
в дитинстві не долюбили (синонімом слід 
вважати — не дообнімали). Це правда?

— За дослідженнями психологів, зокре-
ма Еріка Еріксона, Абрахама Маслоу, Ма-
рії Осоріної та Керол Ізард, саме в ранньо-
му віці у дитини формуються базова дові-
ра до світу, ставлення до себе, впевненість 
у собі. А ці психологічні якості і є основою, 
фундаментом, що дають можливість бути 
більш гармонійною, стресостійкою люди-
ною. Тобто, краще відчувати, розуміти себе 
і бути творцем свого життя. А взагалі, ме-
ні подобається фраза, що у світі немає по-
ганих і хороших, добрих і злих, є лише ща-
сливі та нещасні. Виходячи з цього, мабуть, 
обійми таки є однією із складових рецепту 
справжнього щастя.

— Тобто, обійми фактично нічим не 
можна замінити, так? Аби діти не були 
маміями, їх потребу в увазі іноді спеці-
ально ігнорують. У якому напрямку це на-
справді працює?

— Спілкування з батьками, а головне тілес-
ний контакт, про який ми з вами говоримо, — 
це перша модель спілкування дитини зі сві-
том. Є таке чудове східне повір’я, що жінка 
виношує свою дитину 9 місяців в животику, а 
потім ще 9 місяців на руках. (Не менш важли-
вий і тілесний контакт з батьком.) Тому діти, 
які мають такий достатній тілесний контакт з 
мамою, менше плачуть, вони більш здорові і 
розвиваються більш гармонійно. Чому? До-
віра до світу впливає на здатність будувати 
міцні дружні відносини в подальшому жит-
ті, відчувати-проявляти любов, будувати дов-
гі, глибокі, теплі відносини з іншими людьми, 
які опираються на любов та піклування. Сло-
ва забезпечують лише 7% сприйняття інфор-
мації, 38% дають звуки та інтонація, а 55% на-
лежить невербальній комунікації. Тому, зро-
зуміло, якщо батьки самі досягнуть успіху 
насамперед у невербальних способах кому-
нікації, то вони зможуть передати цей дос-
від і дитині, чим зроблять суттєвий внесок в 
її успішне майбутнє.

— Пригадую, наші батьки нас не дуже 
обіймали... Невже такими були особли-
вості тогочасного виховання — радян-
ська людина обов'язково має бути «за-
стебнута на всі гудзики»?

— В радянські часи декрет тривав усього 
3 місяці... Це суперечить дослідженням ба-
гатьох педагогів різних часів (Жан Жак Рус-
со, Йоган Генріх Песталоцці, Ян Амос Комен-
ський, Василь Сухомлинський, Костянтин 
Ушинський), які говорили про важливість 
родинної педагогіки, родинного вихован-
ня, цілющого батьківського тепла, особливо 
у ранньому віці. Але людиною, яка не відчу-
ває себе і своїх бажань, було легше керува-
ти. А от людина, насичена любов’ю, більш са-
модостатня, вона краще відчуває свої потре-
би і бажання, своє призначання, її мислення 
більш критичне, здорове, а отже, з неї важ-
че виліпити «гвинтик системи», слухняного 
споживача, який готовий брати усе, що йому 
нав’язують.

«Ця жахлива і небезпечна мода 
є однією з причин дитячих 
істерик» 

— Сьогоднішні батьки, уже геть роз-
христавшись у проявах своєї любові, ма-
ють дітей, які чомусь рідко демонстру-
ють свої кращі риси...

— На жаль, зараз спостерігається одна 
тривожна тенденція — активно пропагуєть-
ся рання інтелектуалізація, і батьки, вважаю-
чи, що зобов'язані виховати генія, мало не з 
народження вчать малюків читати, рахувати, 
писати... Це згубно діє на самих дітей і збіль-
шує напругу батьків, формує їх завищені ви-
моги. Я була щаслива, коли натрапила на ін-
терв’ю кандидата психологічних наук Анни 
Семенович і доктора педагогічних наук, про-
фесора Наталії Гавриш, які розказували про 
надзвичайну шкоду цих тенденцій. Ця жахли-
ва і небезпечна мода є однією з причин ди-
тячих істерик сьогодні. Чому? Бо несвоєчас-
ний розвиток якоїсь психічної функції сти-
мулює дефіцит енергії в тому місці, де вона 
природньо в цей час небхідна. Зауважу, 2-3 
роки — це період дуже стрімкого розвитку 
сенсомоторної та емоційної сфер дитини, то-
му батьки, штучно навантажуючи пізнаваль-

ні процеси дитини, ризикують тим, що «по-
летять» емоційні і, швидше за все, зірвуться 
якісь програми тілесного розвитку. Наслід-
ком цього у їхніх дітей (не завжди одразу, ча-
сом у років 7) може бути енурез, нервові зри-
ви, фобії, агресія, гіперактивність (на що, до 
речі, наразі особливо багато скарг) тощо.

— Зараз штатний психолог передбаче-
ний у кожному садочку і школі, проте ча-
сто реалії геть інші, особливо у сільській 
місцевості, і якщо дитина викине якогось 
коника, відразу ж викликають батьків, 
напосідають...

— Знаю із власного досвіду, у ДНЗ психолог 
справді передбачений. Він робить свій вклад, 
проводячи ігрові заняття з дітьми, а також, у 
разі необхідності і з дозволу батьків, групову 
або ж індивідуальну терапію. А в цілому, пси-
холог має навчити дітей культурі дотику. На-

вчити чути, бачити одне одного, довіряти і за-
являти про себе через гру. До речі, психолог 
також може проводити зустрічі-тренінги для 
батьків, де у доступній ігровій формі ділить-
ся знаннями про те, як насправді правильно 
спілкуватися з дитиною, розбираючи важли-
ві життєві ситуації. Звісно, цьому б усіх нас ма-
ли вчити ще в шкільні роки, скажімо, на якійсь 
із обов'язкових дисциплін, але виходимо з то-
го, що маємо. Якось я почула, як обурювався 
один чоловік: «Ви що хочете сказати, що бать-
ки мають бути педагогами»? Сьогодні бага-
тьом батькам потрібна підтримка. Хоча б еле-
ментарні психологічно-педагогічні навички 
для збереження їхньої ж нервової системи і 
мікроклімату вдома мають надаватися. Еле-
ментарно, навіть показати ігри, в які можна 
грати вдома, у тому числі контактні.

— Наразі не лише в світі, але і у нас в Укра-
їні, являється чимало видів арт-терапії, 
коли люди розказують про себе, свої про-
блеми і... обіймаються. Чи дієво це: не мате-
ринські обійми, а обійми геть чужих людей?

— Так, є такий вид арт-терапії, він назива-
ється тілесно-орієнтована терапія (ТОТ). Він 
надзвичайно дієвий. Це один зі способів роз-
крити і зрозуміти себе та інших. Розкриваючи 
руки для обіймів, ми ніби відкриваємо душу, 

підпускаємо світ ближче до себе, оскільки ця 
поза свідчить ще й про готовність приймати 
та віддавати. На думку творців тілесно-орі-
єнтованої терапії, будь-які емоції впливають 
на тіло і викликають позитивні або негативні 
відчуття. І якщо все справді так, у людини все, 
що вона відчуває, відображається ще й на ду-
шевному самопочутті, то цей взаємозв’язок 
варто використовувати: особливим чином 
впливати на тіло — і знімати психологічні 
«затиски». Так, за допомогою тілесно-орієн-
тованої терапії фахівець допоможе впора-
тися з внутрішньоособистісними конфлікта-
ми людини, незадоволеністю роботою, агре-
сією, позбавить від фобій, навчить приймати 
образу. Принцип «тіло у справу» актуальний 
і для лікування психосоматичних хвороб. То-
му, якщо людина недогріта в дитинстві, її про-
сто необхідно догріти у дорослому віці. 

— Чи можна говорити про якусь норму 
обіймів, які для гармонійного розвитку 
має отримувати дитина?

— Вважається, чим більше турботи і ніжно-
сті отримує дитина, тим вона швидше розви-
вається, має міцніший імунітет, зростає впев-
неною у собі особистістю, здатною співпере-
живати і любити тощо. А взагалі чомусь по-
бутує думка, що хлопчиків треба виховувати 
з особливою муштрою, аби раптом не виріс 
мамієм. Так, зважаючи на це, статистика під-
тверджує, що дівчатка у віці до одного року 
отримують у 5 разів більше ласки, ніж їхні ро-
весники — хлопчики. Але ми, психологи, з 
такою реалією не згодні, такого поділу не по-
винно бути... Також багато батьків не знає, як 
правильно поводитись з дітьми, проявляючи 
свою любов, коли ті вже досягли перехідно-
го віку. Часто, послуговуючись моделлю по-
ведінки, характерною для раннього віку, во-
ни стикаються з відвертою агресією у відпо-
відь на свої традиційні обійми і сюсюкання. У 
такому випадку на допомогу батькам прихо-
дять більш стримані прояви турботи і любо-
ві — доторки, які також дуже добре відобра-
жають шанобливе батьківське ставлення, їх-
ню повагу і любов. Наприклад, дитину можна 
довірливо торкнути за плече чи руку, жартів-
ливо скуйовдити волосся, погладити по що-
ці чи ласкаво поплескати по спині. Взагалі, 
відомий американський психолог Вірджинія 
Сатир, переконує, що для виживання кожній 
людині щодня потрібно не менше 4 обіймів, 
для відчуття підтримки — 8, а для здорово-
го росту і розвитку, а отже, і почуття щастя 
— 12. Також, вважаю, надзвичайно корисно 
батькам проявляти ніжність, турботу одне до 
одного, обійматися, не соромлячись, при ді-
тях, оскільки вони дуже швидко зчитують са-
ме тілесний досвід. При цьому важливо, аби 
вони бачили саме здорову модель відносин, 
адже обійми можуть сказати значно більше, 
ніж слова, які менш досконалі.

Ірина Здурова: 
«ОБІЙМИ — НАЙГОЛОВНІША 
СКЛАДОВА ЩАСТЯ»
У переддень Міжнародного дня обіймів — 21 січня — газета «Вісті» підготувала для своїх читачів спеціальний 
дарунок. Сьогодні у нас в гостях наш постійний експерт, психолог і арт-терапевт, талановитий молодий педагог, 
що працює з дошкільнятами, Ірина Здурова. З нею ми поговоримо про особливу вагу для дитини ваших 
батьківських обіймів. Ірина Анатоліївна Здурова 

народилася 7 серпня 1987 року у Києві.
Закінчила Національний педагогічний 
університ ім. М. П. Драгоманова за спе-
ціальністю «Дошкільне виховання». 
Також отримала кваліфікацію «Органі-
затор дошкільної освіти», «Вихователь 
дітей дошкільного віку з правом прове-
дення занять іноземної мови». Навча-
ється і викладає у Київському інститу-
ті раціонально-інтуїтивної психотера-
пії «Я». Відвідала величезну кількість 
фахових тренінгів, семінарів, фестива-
лів і майстер-класів. Пройшла програму 
«Школа педагога раннього розвитку», 
«Школа педагога: підготовка до шко-
ли», річну програму підвищення квалі-
фікації «Дитяча психотерапія, психоко-
рекція та консультування батьків», про-
граму «Тілесно-орієнтована терапія: як 
навчитися читати тіло», «Ейдетика для 
психолога та педагога», програму «Baby 
fitness» для дітей дошкільного віку; 
програму «Арт-терапія. Теорія та прак-
тика». Зараз проходить програму «Ізо-
терапія: розвиток, зцілення, допомога 
через малюнок».

ДОСЬЄ ГАЗЕТИ «ВІСТІ»
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ВІТАЄМОВІТАЄМО

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Організатор фестивалю — ГО «Бо-
риспільський рок-клуб». У гостин-
ному дворі «Бармаглот» за два вечо-
ри виступило дев’ять музичних ко-

лективів: «Колеса, ноги і підкови», 
«Critiqual Quinta», «Індекс Планети», 
«ЯРРА», «Інше небо», «Sheriff », «Уран 
235», «Радар», «77 часов», «Важка 
українізація».

Будь-який фестиваль це, в пер-
шу чергу, тусовка. Цього року во-
на вдалася. Обіймалися, танцюва-
ли і спілкувалися всі: музиканти, їх-
ні фанати і друзі. Насолоджувалися 
драйвом і діти, і юнь, і їхні батьки — 
чим не єднання поколінь?

Ми поговорили з Дмитром 
Футорним, лідером створеного у 
1997 році гурту «Рана Рідібунда» і 
головним організатором.

— Як і коли почалася історія 
фестивалю?

— Ще восени 1997 року ми по-
чали створення творчого об’єд-
нання рок-музикантів і фестивалю, 
що мав стати своєрідним щорічним 
творчим звітом. Так з’явивилися Бо-

риспільський рок-клуб і фестиваль 
«Старий новий рок». Ми проводи-
ли його з невеликими перервами 
майже щороку з січня 1998. У на-
ступному році готуємося святкува-
ти 20-річчя. Біля витоків цього руху 
стояли художня майстерня «Пепса» 
і гурт «Рана Рідібунда».

За роки існування у фестива-
лі брали участь музиканти із Запо-
ріжжя, Севастополя, Києва, Мали-
на, Санкт-Петербурга. Та головне — 
він завжди відображав нашу бори-
спільську рок-сцену. 

— На думку організаторів, чи 
вдався фестиваль цього року?

— Цього разу нам знову вдало-
ся досягти необхідної атмосфери 
творчого спілкування при всій різ-
ноплановості та розмаїтті стилей, 
бо, фактично, всі дев’ять груп гра-
ють у різних напрямках. 

Від імені оргкомітету я щиро дя-
кую музикантам, нашим рідним фа-
нам, господарям залу, ГО «Фестклаб», 
Борисові Шапіро, ArtMixMedia, парт-
нерам і спонсорам! Всім, хто був при-
четний до цього неймовірного свята 
рок-музики! Всі разом ми вкотре під-
твердили свою життєздатність, ак-
туальність і силу. Дякую всім за пра-
вильну атмосферу, за єдність духу і 
насолоду у форматі правдивої, від-
вертої і потужної музики!

— Який вигляд зсередини має 
Бориспільский рок-клуб?

— Зараз Бориспільский рок-клуб 
налічує тринадцять коллективів. 
Наразі ми оновлюємо і актуалізує-
мо співпрацю в межах цього об’єд-
нання. Метою є досягнення мак-
симального ступеня спілкування, 
співпраці та взаємодопомоги у кон-
цертній і творчій діяльності.

При клубі створено раду пред-
ставників гуртів, мене обрали її 
головою. Кожна група має сво-
го представника, якого делегує на 
збори. Зараз ми плануємо, крім 
«Старого нового року», інші спіль-
ні заходи.

— Які Ваші особисті відкрит-
тя цьогорічного фесту?

— Для мене це однозначно від-
роджений «Уран 235» і беззапе-
речно — етно-синтез рок-група 
«ЯРРА», стиль якої для Борисполя 
є ковтком свіжого повітря. Приєм-
но було почути, що, незважаючи на 
оновлення складу, гурт «Інше небо» 
значно додав у драйві та яскраво-
сті. Кавер-гуртам «Шеріф» і «Радар» 
вдалося об’єднати всіх учасників 
у процесі спільного виконання пі-
сень, а «Радар» показав класне шоу 
і гідно поставив крапку.

«РОК-Н-РОЛЛ ЖИВЕ! БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ПРОРИВ»
Під таким заголовком у 
«Бориспільських Вістях» 
вийшов матеріал про 
перший фестиваль «Старий 
новий рок» 19 років тому. 
Музичне свято довело свою 
життєву силу — 13 та 14 
січня він знову радував 
наших прихильників року. 

Повідомлення
про скликання Загальних зборів Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Медично-оздоровчий комплекс «Кипарис»
Повідомляємо учасників Товариства з обмеженою відповідальні-

стю «Медично-оздоровчий комплекс «Кипарис» про скликання по-
зачергових Загальних Зборів. Збори скликаються у відповідності до 
п. 11.7 Статуту Товариства за заявою Голови Товариства.

Порядок денний:
1. Про внесення змін у Статут Товариства, а саме:
— про зміну строку реалізації переважного права Учасників То-

вариства на купівлю частки (її частини) Учасника з 3 (трьох) місяців 
на 1 (один) місяць;

— про затвердження, що Загальні збори Учасників будуть вважати-
ся повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учас-
ників), що володіють у сукупності більш ніж 50 (п’ятдесят) % голосів.

2. Обговорення питання щодо несплати учасником Шкодою І.А. 
свого вкладу до Статутного капіталу Товариства та його виключен-
ня зі складу учасників Товариства.

3. Обговорення питання щодо зменшення статутного капіталу 
Товариства у зв’язку із зміною складу учасників Товариства та пе-
рерозподілу часток учасників Товариства. 

4. Обговорення питання щодо затвердження нової редакції Ста-
туту Товариства.

Почергові Загальні збори будуть проведені 07.03.2017 о 
10:00 за адресою: 08300, Київська область, м.Бориспіль, 

вул. Київський Шлях, буд. 71-А/1, офіс 302. 
Голова товариства ТОВ «МОК «Кипарис». 

Тел.: (04595) 5-52-77, (067) 368-89-09
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Секрети додавання сил і 
зменшення навантаження 
на м'язи і хребет зберегли-
ся з давніх часів. Розкрити їх 
вдалося ще древнім грекам. 
Відтоді вони передаються з 
покоління в покоління. Ми 
розкриємо таємницю, що 
дозволяє ефективно і швид-
ко відновити сили, зменши-
ти біль у спині після інтен-
сивного тренування. Для 
цього знадобиться всього 3 
фрукти.

Аби щоранку прокидати-
ся повними сил і енергії, до-
сить щодня перед сном вжи-

вати суміш з трьох інгреді-
єнтів: чорносливу, кураги та 
інжиру. Тривалість курсу ста-
новить 1,5 місяця.

Оптимальне 
співвідношення:
 • 5 штук кураги;
 • 1 великий інжир;
 • 1 шт. чорносливу (обов'яз-

ково в'яленого!).

У чому ж секрет цієї віта-
мінної суміші? Всі ці висуше-
ні фрукти містять речовини, 

що сприяють відновленню 
тканин м'яких міжхребцевих 
дисків. Регулярне вживан-
ня продуктів дозволить по-
ліпшити гнучкість і стійкість 
хребта без необхідності про-
ведення мануальної корекції.

Зверніть увагу, окремо ці 
інгредієнти не мають такої си-
ли, як у комплексі. Тільки при 
їх правильному пропорцій-
ному компонуванні можна 
отримати чудовий результат. 
При цьому магічний вплив 
фруктова суміш має і на чоло-
вічу статеву силу, і на жіноче 
лібідо.

ТРИМАЙМОСЯ — ДО ВЕСНИ ЩЕ ДАЛЕКО
Три корисні фрукти, 
що відновлять здоров'я 
і додадуть сил

ІНЖИР
Це найдревніша культур-

на рослина, вживання пло-
дів якої дозволяє вилікува-
ти всі хвороби старості. У 
наш час фрукт використо-
вується як профілактичний 
засіб проти онкологічних 
захворювань. Він також по-
кращує діяльність щитовид-
ної залози. Важливо пам'я-
тати, що в інжирі міститься 
до 70% цукру, тому діабети-
кам фрукт протипоказаний.

КУРАГА
Сушений абрикос — не-

змінний нормалізатор ді-
яльності серцево-судинної 
системи. У ньому міститься 
безліч K, P, Fe, Ca, вітаміну 
B5 і каротину.

ЧОРНОСЛИВ
Настій із сушених слив 

надзвичайно корисний 
для нирок, печінки. Він 
ефективний при ревматич-
них захворюваннях і ате-
росклерозі. Завдяки ви-
сокому вмісту вітаміну K, 
чорнослив зміцнює стінки 
судин, нормалізує роботу 
серцевого м'яза, нервової 
системи.

Цибуля та мед 
вилікують кашель

Навіть якщо ви не займаєтеся професій-
ним спортом, рідко відвідуєте тренажерний 
зал, ця чудодійна суміш сприятливо позна-
читься на вашому самопочутті. Кашель ви-
лікуєте цибулею.

Суміш меду та цибулі є традиційним на-
родним засобом від кашлю, яка вико-
ристовувалася протягом багатьох століть. 
Ці інгредієнти доступні протягом усього 
року. Крім того, ці природні ліки не містять 
небезпечних хімічних речовин, консер-
вантів, штучних барвників або токсинів, які 
можуть призвести до подальших усклад-
нень зі здоров'ям.

Необхідні інгредієнти:
 • 2-3 столові ложки чистого натурального 

меду,
 • 1 цибулина.

Ви повинні розрізати цибулину гострим 
ножем, але не до кінця. Потім залийте її пов-
ністю медом і накрийте на ніч.

Наступного ранку процідіть. Ваш цілю-
щий сироп готовий. Приготовленої кілько-
сті вистачить на день.

Вживайте по 1 ч.л. кожні 2 години. Відразу 
після вживання вам стане легше дихати і ка-
шель повністю мине.

Лариса ГРОМАДСЬКА

Народні засоби 
проти нежитю

• Найчастіше застуда починається з не-
житю. Однак не поспішайте одразу ж засто-
совувати аптечні препарати. Спробуйте за-
капати в ніс теплу олію обліпихи або шип-
шини. Можна використовувати ментолову, 
оливкову або навіть соняшникову олію, для 
більшої ефективності додавши в неї трохи 
часникового соку.

• Власне часникові краплі можна приготу-
вати, якщо подрібнити 2-3 зубчики часнику, 
залити їх окропом (приблизно 50 мл) і на-
стояти протягом двох годин у теплому міс-
ці. Отриманий настій потрібно закапувати 
в ніс 3-4 рази на день у невеликій кількості.

• Можна використовувати і сік цибулі, з 
розрахунку одна крапля на столову ложку 
кип'яченої води. Закапувати таку суміш у ніс 
можна щогодини. Краплі з липового меду та-
кож полегшують нежить, якщо закапувати їх 
3-4 рази на день по 5-8 крапель у кожну ніз-
дрю. Готують такі краплі, розводячи мед те-
плою кип'яченою водою 1:2.

Народні засоби 
від застуди

• Хорошим народним засобом при ліку-
ванні застуди, що знімає запалення та біль 
у горлі, є суміш з однакових частин натер-
тих цибулі, яблук та меду. Вживати по чай-
ній ложці три рази на день.

• При сильному кашлі допоможе свіжови-
чавлений сік чорної редьки. Цей народний за-
сіб від застуди має чудові протизапальні та 
відхаркувальні властивості і для лікування 
застуди та кашлю дуже ефективний. Для йо-
го приготування візьміть 1 частину соку чор-
ної редьки і змішайте його з 2 частинами ме-
ду. Вживайте по 1 ст. ложці 3-4 рази на день.

• Дуже дієвим засобом, що не дає інфекції 
поширюватися далі, є полоскання горла від-
варами і настоями трав. Зокрема, шавлія, 
ромашка, календула, липа мають пом'якшу-
вальну і протизапальну дію. Відвари легко 
приготувати в домашніх умовах, заварюю-
чи одну столову ложку трав склянкою окро-
пу. Настоювати 20 хвилин і полоскати горло 
цим настоєм не менше п'яти разів на день.

• Зняти симптоми застуди, збити темпе-
ратуру, вилікувати дихальні шляхи допомо-
же настій кореня дивосилу. 2 чайні ложки 
(без гірки) подрібненого кореня залити 0,5 
л питної води (некип’яченої і негарячої); на-

стоювати 8 годин. Пити по 0,5 склянки 3-4 
рази на день.

Поради
Якщо осінньої пори ваш імунітет все ж 

«зламався» і ви відчуваєте, що ніс уже за-
клало, а горло ось-ось заболить — такі по-
ради допоможуть вам швидко впоратися з 
підступною застудою.

Встаньте з ліжка. Думка про те, що за-
студженому найкраще лежати, не відповідає 
дійсності. Насправді при тривалому лежан-
ні знижується вентиляція легень і бронхів, 
у них можуть розпочатися застійні явища. А 
враховуючи те, що інфекція має властивість 
«спускатися» зверху вниз по дихальних шля-
хах, ризик отримати бронхіт чи запалення 
легень вищий у тих, хто намагається виліку-
вати застуду не вилазячи з ліжка.

Вентилюйте легені. Для того, щоб захи-
стити себе від ускладнень у вигляді бронхіту 
або пневмонії, треба якомога активніше вен-
тилювати легені. Для дорослої людини чудо-
вим засобом є надування повітряних кульок. 
А з дитиною можна пограти в «повітряний 
футбол». Зімніть папір у кульку та ганяйте її 
по великому столу за допомогою струменя 
повітря, що видувається з рота. Таке веселе 
заняття не тільки розвиває легені та допома-
гає вилікувати застуду, але і піднімає настрій.

Дихайте над парою. Водяна пара та гаря-
ча ванна — чудові способи лікування застуди 
в домашніх умовах. Справа в тому, що вірус 
чутливий до високих температур, тому таким 
чином його можна «вбити» через назальні по-
рожнини. Дехто спускає гарячу воду у ванній 
і дихає теплим паром. Хтось вдихає пар во-
ди, налитої в яку-небудь ємність. Хтось варить 
картоплю — і дихає парою над каструлею.

Використовуйте зволожувачі повітря. 
Вони допомагають зберігати пазухи носа 
вологими і уникати закладеності носа. При 
використанні зволожувачів регулярно чи-
стіть їх, щоб унеможливити потрапляння 
шкідливих бактерій у повітря.

Промивайте рот солоною водою. Це один 
із способів лікування запаленого горла. Розчи-
ніть половину чайної ложки солі в склянці те-
плої води і прополощіть рот 5-6 разів.

Їжте вітамін C. Фрукти і овочі, багаті на цей 
вітамін, підсилюють захисні властивості ор-
ганізму, покращуючи роботу білих кров’яних 
клітин, головна роль яких — атака вірусів.

Продукти, що допоможуть швидше 
впоратися з застудою: часник, мед, апель-
сини, лимон, грейпфрут, гранат, петрушка, 
селера, цвітна капуста, трав’яні чаї.

Будьте здорові!

Лікуємо застуду
Нежить, кашель, біль у горлі і підвищення температури — часті 
супутники людини в холодну пору. Щоб уникнути захворювань, не 
можна допускати переохолодження організму, від чого знижується 
імунітет. А це, у свою чергу, призводить до гострих респіраторно-
вірусних захворювань.
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ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Біатлон. Кубок світу. VІ етап. 

Мас-старт 15км.(чол.)
09.55 Біатлон. Кубок світу. VІ етап. 

Естафета 4х6км.(жін.)
11.30 Спорт. Тиждень
11.55 Орегонський путівник
12.25 Суспільний університет
13.15 Борхес
14.00 Д/ф "Іван Драч. Крізь час і 

слово"
15.30 Фольк-music
16.40 03.20 Т/с "Анна Піль"
17.30 Твій дім-2
17.50 Вікно в Америку
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.35 Обличчя війни
22.55 05.50 Вічне

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.30 23.00 Золотий гусак
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Ювілейний концерт Віктора 

Павлика
11.15 Д/ф "Свята Софія. У фокусі 

драми та воскресіння"
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Уряд на зв'язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 Театральні сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькі історії
16.40 03.20 Т/с "Анна Піль"
17.30 Хто в домі хазяїн?
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом Щуром
19.55 Наші гроші
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 12.20 05.10 "Спеціальний випуск. 

Вечірній квартал"

13.00 Х/ф "Джентльмени удачі"

14.50 "Вечірній квартал"

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 Х/ф "Обережно! Предки в хаті"

22.15 01.10 "Світ навиворіт - 8"

23.20 02.10 Х/ф "Шерлок - 2: Собаки 

Баскервіля" (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 05.20 "Спеціальний випуск. 

Вечірній квартал"

12.20 "Хочу у ВІА Гру"

14.50 "Вечірній квартал"

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 Х/ф "Усі в захваті від Мері" (16+)

22.30 01.25 "Світ навиворіт - 8"

23.35 02.20 Х/ф "Шерлок - 2: 

Рейхенбахський водоспад" (16+)

04.30 "Подробиці тижня"
06.00 Мультфільми
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"
11.10 Х/ф "Варенька"
12.00 Новини
12.25 Х/ф "Варенька" Заключна
13.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.15 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
23.40 Т/с "Варенька. Випробування 

любові"
01.25 "Подробиці"
02.15 Док.проект "Війна всередині нас. 

Грибкові інфекції"
03.00 Х/ф "Топінамбури"

05.00 "Подробиці"
06.00 Мультфільми
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.10 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
14.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
23.40 Т/с "Варенька. Випробування 

любові" Заключна
01.25 "Подробиці"
02.15 Док.проект "Війна всередині нас. 

Артрит. Артроз"
02.50 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.00 02.25 Зона ночі
04.40 18.00 Абзац
05.33 08.10 Kids Time
05.35 М/с "Турбо"
07.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.15 Х/ф "Ямакасі або нові самураї" 

16+
10.00 Х/ф "Погоня" 16+
12.05 Х/ф "Елізіум" 16+
14.10 Х/ф "Явище" 16+
16.00 19.00 Ревізор
21.00 Страсті за ревізором
00.10 Х/ф "27 весіль"
02.20 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі
04.00 18.00 Абзац
05.00 06.40 Kids Time
05.02 М/с "Турбо"
06.42 Т/с "Клініка" 16+
08.50 Київ вдень та вночі
11.00 Серця трьох-3
14.00 Хто зверху-5
19.00 Любов на виживання
22.50 Т/с "Гра Престолів" 18+
01.00 Х/ф "Район №9" 16+

06.50 Ранок з Україною
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф "Подаруй мені трохи тепла" 

(мелодрама) 16+
13.50 Т/с "Жінки в коханні" (1,2 серії) 

(мелодрама) 12+
15.00 Події
15.30 Т/с "Жінки в коханні" (закл. серії) 

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

(11 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "За законами воєнного часу" 

(1,2 серії) (детектив)
23.00 Події дня
23.30 Х/ф "Смертельні перегони 2" 

(фантастичний трилер) 18+
01.30 Події
02.20 Ток-шоу "Говорить Україна"
03.20 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 Т/с "За законами воєнного часу" 

(1 серія) (детектив)
15.00 Події
15.30 Т/с "За законами воєнного часу" 

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

(12 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "За законами воєнного часу" 

(3,4 серії) (детектив)
23.00 Події дня
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
01.20 Події
02.10 Х/ф "Смертельні перегони 2" 

(фантастичний трилер) 18+
03.45 Події
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 Х/ф "Рейд у пустелю" 1-3 (16+)

12.40 Д/п "Помста природи"

18.30 "Спецкор"

19.00 "ДжеДАІ"

19.25 Д/п "Помста природи"

20.00 Х/ф "Таємні агенти" (16+)

22.05 Х/ф "Хороша людина" (18+)

00.05 Х/ф "Чуваки й дракони" (16+)

02.05 Х/ф "Лісова пісня"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 Д/п "Помста природи"
10.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.40 Х/ф "Шах і мат" (16+)
17.30 Д/п "Помста природи"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.25 Д/п "Помста природи"
20.00 Х/ф "Максимальний термін" 

(16+)
21.55 Х/ф "Останній легіон"
23.50 Х/ф "Апокаліпсис у Вегасі" (16+)
01.15 Т/с "Інспектор Алекс" 11
02.05 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу" 1

05.30 Служба розшуку дітей
05.35 Провокатор
06.25 Дивитись усім!
07.20 Факти
07.50 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
10.00 Антизомбі
10.55 Секретний фронт
11.50 "Біла імла". Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Біла імла". Художній фільм 16+
14.00 "Куля в лоб". Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Ста трек. Відплата". Художній 

фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Більше ніж правда
21.00 Факти. Вечір
21.20 Скетчком "На трьох". Прем'єра 

16+
22.20 Свобода слова
00.25 "Адреналін. Висока напруга". 

Художній фільм 18+
02.05 "Код Костянтина". Серіал 16+
04.20 Факти
04.45 Провокатор

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Більше ніж правда
11.05 "Забійний футбол". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Забійний футбол". Художній 

фільм 16+
13.35 "Динотопія". 1 серія. Художній 

фільм
15.20 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.45 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

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

16+
23.20 "Залізний лицар". Художній 

фільм 18+
01.40 "Еверлі". Художній фільм 18+
03.05 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон

06.00 "Тарапунька: аншлаг довжиною в 
життя"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 21.10 "Шеф-кухар 

країни" з Михайлом 
Поплавським

09.50 04.00 "Цивілізація Incognita"
10.45 Завтра-сьогодні
11.55 21.55 04.40 Супервідчуття
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Алла 

Кіреєва, 1 ч.
20.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.15 Михайло Поплавський: 

PR-проект "Співаючий ректор як 
технологія"

23.00 05.10 Божевільний світ
00.00 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
00.55 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+
02.35 "Після опівночі" 18+
03.35 "Світські хроніки"
04.15 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 23.30 "Шеф-кухар 

країни" з Михайлом 
Поплавським

09.50 "Будьте здорові!"
10.45 Teen-клуб
11.55 Супервідчуття
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Алла 

Кіреєва, 2 ч.
19.50 05.10 "Відлуння"
20.20 Жертви радянської естради. 

Валерій Ободзинський
21.30 Баскетбол. Ліга чемпіонів. Хімік 

(Україна) - Маккабі (Ізраїль)
23.35 Дикі тварини
00.10 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.45 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 Rock Time з Петром Полтарєвим
05.40 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"

06.40 15.50 "Все буде добре!"
08.45 "Зіркове життя"
09.45 Х/ф "Маша"
11.40 Х/ф "Дружина за контрактом"
13.25 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 23.15 Т/с "Коли ми вдома"
20.00 22.45 "Україна має талант! Діти"
00.50 "Х-Фактор - 7"

07.10 15.50 "Все буде добре!"

09.15 Х/ф "Мріяти не шкідливо"

11.10 "Битва екстрасенсів 14"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Україна має талант!-5"

23.55 "Х-Фактор - 7"

04.50 Т/с "Смертельний танець" (16+)
08.25 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.00 Т/с "Детективи" (16+)
11.30 Т/с "Леді-детектив міс Фрайні 

Фішер" (16+)
13.45 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
15.35 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитської Одеси"
03.55 "Правда життя. Професії"

05.00 Х/ф "Загін особливого 
призначення"

06.10 Х/ф "Ранкове шосе"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі" 

(16+)
13.45 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
15.40 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.20 "Свідок"
02.50 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.20 "Легенди бандитської Одеси"
03.45 "Правда життя. Професії"
04.15 Д/ф "...якого любили всі"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Країна У
17.50 Розсміши коміка
18.55 Панянка-селянка
20.00 Рятівники
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Країна У
17.50 Розсміши коміка
18.55 Панянка-селянка
20.00 Рятівники
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 01.35 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
15.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 М/ф "Планета 51"
23.50 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
03.10 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
15.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 "Top Shop"
09.00 Top Shop
11.25 Х/ф "Генріх VIII" (16+)
15.05 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.55 Х/ф "Час для міркувань"
18.10 Х/ф "Будні карного розшуку"
19.40 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

чотирьох"
23.15 "Новорічне Криве дзеркало"
01.20 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.00 Кіноляпи

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
11.05 23.15 "Новорічне Криве 

дзеркало"
13.10 Х/ф "Розмах крил"
14.55 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.45 Х/ф "Ключі від неба"
18.05 Х/ф "Інспектор карного розшуку"
19.40 Х/ф "Шерлок Холмс: Собака 

Баскервілів"
01.20 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.00 Кіноляпи

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Київські історії"
16.30 "Життєві історії"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Служба порятунку"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "КММ"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

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

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

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф "Брехати, аби бути 

ідеальною"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.30 04.00 Світло
16.10 Путівник прочанина
16.25 На пам'ять
16.40 03.20 Т/с "Анна Піль"
17.30 Хочу бути
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Воскові крила Ікара"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф "Повне беззаконня"
11.30 16.25 На пам'ять
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Д/ф "Рондо для лицаря. Віктор 

Гресь"
15.30 Надвечір'я. Долі
16.40 03.20 Т/с "Анна Піль"
17.30 Школа Мері Поппінс
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Борхес. "Українські землі, чи 

ленінські подарунки"
19.55 "Схеми" з Наталією Седлецькою
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.35 Обличчя війни
22.55 05.50 Вічне

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 12.20 05.10 "Спеціальний випуск. 

Вечірній квартал"

12.45 "Хочу у ВІА Гру"

14.50 "Вечірній квартал"

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 Х/ф "Диявол носить прада"

22.20 01.15 "Світ навиворіт - 8"

23.25 02.10 Х/ф "Шерлок - 3: Порожній 

катафалк" (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 12.20 04.50 "Спеціальний випуск. 

Вечірній квартал"

12.45 "Хочу у ВІА Гру"

14.50 "Вечірній квартал"

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 Х/ф "Знову ти" (16+)

22.15 00.55 "Світ навиворіт - 8"

23.15 01.50 Х/ф "Шерлок - 3: Ознаки 

третього" (16+)

05.00 "Подробиці"
06.00 Мультфільми
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.10 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
14.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
23.40 Т/с "Варенька. Наперекір долі"
01.30 "Подробиці"
02.15 Док.проект "Війна всередині нас. 

Діабет"
03.00 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

05.00 "Подробиці"
06.00 Мультфільми
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.10 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
14.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
23.40 Т/с "Варенька. Наперекір долі" 

Заключна
01.30 "Подробиці"
02.15 Док.проект "Війна всередині нас. 

ГРВІ"
03.00 Х/ф "Бережіть жінок"

03.05 Зона ночі
04.35 18.00 Абзац
05.30 07.03 Kids Time
05.32 М/с "Турбо"
07.05 Т/с "Клініка" 16+
09.10 Київ вдень та вночі
11.10 Серця трьох-3
14.00 Любов на виживання
19.00 Хто зверху-5
22.50 Т/с "Гра Престолів" 18+
01.05 Х/ф "Мушкетер"

03.00 02.55 Служба розшуку дітей
03.05 Зона ночі
04.30 18.00 Абзац
05.23 07.00 Kids Time
05.25 М/с "Турбо"
07.02 Т/с "Клініка" 16+
09.10 Київ вдень та вночі
11.10 Серця трьох-3
14.00 Хто зверху-5
19.00 Любов на виживання
22.40 Т/с "Гра Престолів" 18+
00.50 Х/ф "27 весіль"

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 Т/с "За законами воєнного часу" 

(3 серія) (детектив)
15.00 Події
15.30 Т/с "За законами воєнного часу" 

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

(13 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "За законами воєнного часу" 

(5,6 серії) (детектив)
23.00 Події дня
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
01.20 Події
02.10 Зірковий шлях
02.40 Ток-шоу "Говорить Україна"
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 Т/с "За законами воєнного часу" 

(5 серія) (детектив)
15.00 Події
15.30 Т/с "За законами воєнного часу" 

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

(14 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "За законами воєнного часу" 

(7,8 серії) (детектив)
23.00 Події дня
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
01.20 Події
02.10 Зірковий шлях
02.40 Ток-шоу "Говорить Україна"
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.30 "Облом.UA."

08.55 "Секретні матеріали"

10.55 "Відеобімба"

15.35 Х/ф "Останній легіон"

17.30 Д/п "Помста природи"

18.30 "Спецкор"

19.00 "ДжеДАІ"

19.25 Д/п "Помста природи"

20.00 Х/ф "Пограбування казино" (16+)

21.50 Х/ф "За лінією вогню" (16+)

23.40 Х/ф "Атака Юрського періоду" 

(16+)

01.05 Т/с "Інспектор Алекс" 12

01.55 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу" 2

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 Д/п "Зброя"
10.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.40 Х/ф "За лінією вогню" (16+)
17.30 Д/п "Помста природи"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.25 Д/п "Помста природи"
20.00 Х/ф "Атака Юрського періоду" 

(16+)
21.40 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Відплата" (16+)
23.30 Х/ф "Філадельфійський 

експеримент" (16+)
01.15 Т/с "Інспектор Алекс" 13
02.05 Х/ф "Страчені світанки"

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

Костянтином Стогнієм
10.05 Громадянська оборона
11.05 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
12.05 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.35 "Динотопія". 2 серія. Художній 

фільм
15.20 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.45 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

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

16+
23.20 "Залізний лицар-2". Художній 

фільм 18+
01.25 "Залізний лицар". Художній 

фільм 18+
03.20 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон

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

Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
11.05 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
12.00 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.30 "Динотопія". 3 серія. Художній 

фільм
15.05 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.40 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.00 Факти. Вечір
21.20 Скетчком "На трьох". Прем'єра 

16+
23.20 "Пункт призначення". Художній 

фільм 16+
01.10 "Залізний лицар-2". Художній 

фільм 18+
03.00 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей

06.00 "П’єр Рішар. Блазень чи 
король?"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 21.15 "Шеф-кухар 

країни" з Михайлом 
Поплавським

09.50 "Цивілізація Incognita"
10.45 Євромакс
11.55 22.15 Дикі тварини
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Едуард Хіль, 1ч.
20.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.30 Сумнозвісні місця
21.45 04.40 Глобал-3000
22.50 05.10 Божевільний світ
23.50 "Натхнення"
00.00 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
00.55 "Ніч чорних краваток" 18+
02.05 "Життя на Вершині" 18+
02.35 "Після опівночі" 18+
03.35 "Світські хроніки"
04.05 "Кумири"
04.15 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.00 20.00 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 10.00 13.40 21.15 "Шеф-кухар 

країни" з Михайлом 
Поплавським

09.45 "Ландшафтні гри"
10.50 22.00 Сумнозвісні місця
11.55 22.20 Дикі тварини
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Едуард Хіль, 2ч.
21.20 04.40 "Відлуння"
22.55 05.10 Божевільний світ
00.00 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+
04.00 "Світські хроніки"
04.25 "Цивілізація Incognita"

07.05 15.50 "Все буде добре!"

09.10 "Зіркове життя"

11.10 "Битва екстрасенсів 14"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Україна має талант!-5"

00.00 "Х-Фактор - 7"

07.15 15.50 "Все буде добре!"

09.25 "Зіркове життя"

11.20 "Битва екстрасенсів 14"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Україна має талант!-5"

00.05 "Х-Фактор - 7"

05.20 Х/ф "Розвідники"
06.35 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.35 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі" 

(16+)
13.45 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
15.40 Т/с "Морський патруль - 4" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
22.20 Т/с "CSI: Маямі - 8" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.10 "Свідок"
02.40 "Випадковий свідок"
02.50 "Речовий доказ"
03.40 "Легенди бандитської Одеси"
04.25 "Правда життя. Професії"

04.55 Х/ф "Поїзд поза розкладом"
06.10 Х/ф "Вантаж без маркування"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі" 

(16+)
13.45 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 8" (16+)
15.40 Т/с "Морський патруль - 4" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 8" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитської Одеси"
04.35 "Правда життя. Професії"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Країна У
17.50 Розсміши коміка
18.55 Панянка-селянка
20.00 Рятівники
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Країна У
17.50 Розсміши коміка
18.55 Панянка-селянка
20.00 Рятівники
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
15.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.15 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
15.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
10.25 23.20 "Новорічне Криве 

дзеркало"
12.30 Х/ф "Дайте нам чоловіків!"
14.00 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.50 Х/ф "Без року тиждень"
17.10 Х/ф "Бережіть жінок"
19.40 Х/ф "Шерлок Холмс: Король 

шантажу"
01.25 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.00 Кіноляпи

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
09.55 23.20 "Новорічне Криве 

дзеркало"
12.00 Х/ф "Час для міркувань"
13.15 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.05 Х/ф "Розмах крил"
16.50 Х/ф "Тегеран-43"
19.40 Х/с "Шерлок Холмс: Останній 

вампір"
01.25 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.00 Кіноляпи

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "КММ"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Місто добра"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "КММ"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

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

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"
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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 23-29 СІЧНЯ

із Д/Р на виробництві у м. Київ.
Іногороднім — житло.

Терміново! ПОТРІБНІ

ШВАЧКИ та 
РОЗКРІЙНИКИ

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

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.25 23.35 Від першої особи
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.00 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Бабин Яр. Без права на 

існування
09.10 Д/ф "Ангел помсти"
09.40 Х/ф "Повернення"
13.15 "Схеми" з Наталією Седлецькою
14.00 Д/ф "Примара Бабиного Яру"
15.30 Віра. Надія. Любов
16.30 90 років від дня народження 

Олекси Тихого
16.35 Перша студія
17.10 Д/ф "Українська Гельсінська 

спілка - вектор визначено"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20 04.35 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Одного разу 60 років 

потому"
23.15 Підсумки
02.05 Музичне турне

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 12.20 "Спеціальний випуск. 

Вечірній квартал"

12.45 "Хочу у ВІА Гру"

14.50 22.10 "Вечірній квартал"

17.15 Т/с "Кохання проти долі"

20.15 "Вечірній Київ 2016"

00.05 Х/ф "Службовий роман"

02.55 "Неділя з Кварталом"

05.10 Х/ф "Артур Ньюман" (16+)

05.00 "Подробиці"
06.00 Мультфільми
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.10 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Райські яблучка" Заключна 

(12+)
14.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.00 Х/ф "Трест, який лопнув"
02.40 "Подробиці"
03.30 Х/ф "Капітан "Пілігрима"

03.00 02.30 Зона ночі
04.45 18.00 Абзац
05.40 07.00 Kids Time
05.42 М/с "Турбо"
07.02 Т/с "Клініка" 16+
09.40 Київ вдень та вночі
11.40 Від пацанки до панянки
19.00 Хто зверху-5
22.50 Т/с "Гра Престолів" 18+
01.00 Х/ф "Явище" 16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20 Т/с "За законами воєнного часу" 

(7 серія) (детектив)
15.00 Події
15.30 Т/с "За законами воєнного часу" 

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

(15 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "За законами воєнного часу" 

(9,10 серії) (детектив)
23.00 Події дня
23.30 Т/с "За законами воєнного часу" 

(закл. серії) (детектив)
01.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
03.15 Події
04.00 Реальна містика
05.30 Зірковий шлях

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.30 "Облом.UA."

08.55 Д/п "Помста природи"

10.55 "Супероблом.UA."

15.45 Х/ф "Чорна буря" (16+)

17.30 Д/п "Помста природи"

18.30 "Спецкор"

19.00 "ДжеДАІ"

19.25 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Відплата" (16+)

21.15 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Чорний янгол" (16+)

23.00 Прем" єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC."

01.20 "Секретні матеріали"

02.15 Х/ф "Чорна долина"

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

Костянтином Стогнієм
10.00 Інсайдер
11.00 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
12.00 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.30 "Геракл. Відродження легенди". 

Художній фільм 16+
15.20 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.45 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.45 "Пункт призначення-4". Художній 

фільм 18+
01.10 "Пункт призначення". Художній 

фільм 16+
02.45 Провокатор

06.00 20.00 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 21.15 "Шеф-кухар країни" 

з Михайлом Поплавським
10.30 Сумнозвісні місця
10.45 Дикі тварини
11.20 "Будьте здорові!"
12.00 Teen-клуб
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Едуард Хіль, 3ч.
21.20 04.30 "Відлуння"
22.05 Х/ф "Серед коршунів"
00.00 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.05 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Кумири"
05.05 Rock Time з Петром Полтарєвим
05.40 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"

06.30 "Зіркове життя"

08.30 Х/ф "На мосту"

10.35 Х/ф "Особисте життя лікаря 

Селіванової"

18.00 22.00 "Вікна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Україна має талант!-5"

23.50 "Х-Фактор - 7"

05.05 Х/ф "Кримінальний талант"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі" 

(16+)
13.45 Т/с "CSI: Маямі - 8" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Маямі - 8" (16+)
15.35 Т/с "Морський патруль - 4" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
21.30 Т/с "CSI: Маямі - 8" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.20 "Свідок"
02.50 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.25 "Легенди бандитської Одеси"
03.45 "Правда життя. Професії"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Х/ф "Перші сім років" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Країна У
17.50 Розсміши коміка
18.55 Панянка-селянка
20.00 М/ф "Зачарований будинок"
21.40 Х/ф "Молодята" (16+)
23.30 Країна У
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 У ТЕТа тато!
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
15.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Орел і Решка"
19.00 01.25 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
10.15 "Новорічне Криве дзеркало"
12.20 Х/ф "Ключі від неба"
13.35 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.25 Х/ф "Тегеран-43"
18.15 Х/ф "Без року тиждень"
19.40 Х/ф "Шерлок Холмс: Завидний 

наречений"
23.20 Х/ф "Ресторан пана Септіма"
01.00 Х/ф "Супермозок"
03.00 Х/с "Війна Фойла" (16+)

ENTER-ФІЛЬМСТБ

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

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Пригоди Остіна Стівенса"
04.50 "Мультляндія"
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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 23-29 СІЧНЯ

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 23.20 00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.10 Х/ф "Марко Поло"
15.35 Книга.ua
16.00 Український корт
16.40 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Чоловічий клуб
18.30 Х/ф "Останній танець Кармен"
20.00 Баклани на Балкани
21.00 05.35 Новини
21.30 Д/ф "Жива ватра"
22.20 Д/ф "Гайдамацьким шляхом"
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 23.50 Золотий гусак
01.20 Д/ф "Українська Гельсінська 

спілка - вектор визначено"
02.15 Т/с "Царівна"
04.40 Надвечір'я. Долі

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.10 11.20 23.15 00.15 

Погода
06.35 На слуху
07.05 Тепло. Ua
07.20 23.30 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф "Герої України. Крути. 

Перша незалежність"
10.10 Д/ф "Українська революція"
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Х/ф "Десять заповідей"
15.50 Твій дім-2
16.15 Т/с "Епоха честі"
20.30 Перша шпальта
21.00 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Китайський вікенд. Д/ф "Легенди 

тофу"
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с "Царівна"
04.40 Віра. Надія. Любов

07.05 19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 23.10 "Світське життя"

11.00 Х/ф "Чоловіча інтуїція"

13.05 "Голос країни 7"

15.30 21.15 "Вечірній квартал"

17.30 Т/с "Недотуркані" (16+)

18.30 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

00.10 05.05 Х/ф "Області темряви" 

(16+)

02.05 "Вечірній Київ"

07.00 "Українські сенсації"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

09.00 Лотерея "Лото-забава"

09.40 М/ф "Маша і ведмідь"

10.05 ТСН: "Телевізійна служба новин"

11.00 "Світ навиворіт - 8 "

16.00 Х/ф "Службовий роман"

19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"

21.00 "Голос країни 7"

23.15 01.50 Х/ф "За взаємною згодою" 

(16+)

01.10 "Аргумент кiно"

04.55 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

05.00 "Жди меня"

06.50 Мультфільми

07.40 Х/ф "За сірниками"

09.00 Х/ф "Самогонники"

09.20 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"

09.30 Док.проект "Леонід Гайдай. 

Незвичайний крос"

10.20 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"

12.15 Т/с "Гордіїв вузол" 1-4сс. 

Заключна (16+)

15.50 Т/с "Серафима Прекрасна"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Серафима Прекрасна"

22.30 Х/ф "Ніч закритих дверей" (16+)

00.25 Х/ф "Харві Мілк" (16+)

02.50 Х/ф "Трест, який лопнув"

05.00 Х/ф "Трест, який лопнув"

06.00 Мультфільми

06.35 "Подробиці"

07.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"

09.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"

11.00 "Орел і Решка. Шопінг"

12.00 Х/ф "Ніч закритих дверей" (16+)

13.50 Т/с "Серафима Прекрасна" 

Заключна

20.00 "Подробиці тижня"

21.30 Т/с "Гордіїв вузол" 1-4сс. 

Заключна (16+)

01.25 Х/ф "Капітан "Пілігрима"

03.00 02.45 Зона ночі
05.40 07.00 Kids Time
05.45 М/с "Турбо"
07.02 Половинки - 2
08.50 Ревізор
12.45 Страсті за ревізором
16.00 М/ф "Реальна білка"
17.40 М/ф "Панда Кунг-Фу - 2"
19.20 Х/ф "13-й район" 16+
21.00 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 

16+
23.00 Х/ф "Вовк з Уолл-Стріт" 18+

03.00 Зона ночі
06.00 07.40 Kids Time
06.02 М/с "Турбо"
06.40 М/с "Історії Тома і Джеррі"
07.42 Т/с "Одного разу в казці"
12.00 Х/ф "Останній кіногерой" 16+
14.50 М/ф "Панда Кунг-Фу - 2"
16.30 Х/ф "13-й район" 16+
18.00 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 

16+
20.00 Х/ф "Хітмен" 16+
22.00 Х/ф "Механік" 18+
23.50 Х/ф "12 раундів" 16+
02.00 Х/ф "Ямакасі або нові самураї" 

16+

07.00 Події
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с "Будинок без виходу" 

(мелодрама)
13.00 Т/с "Понаїхали тут" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+
15.00 Події
15.20 Т/с "Понаїхали тут" (закл. серії) 

(мелодрама) 16+
17.00 Т/с "Право на кохання" (1,2 серії) 

(мелодрама)
19.00 Події
19.40 Т/с "Право на кохання" (закл. 

серії) (мелодрама)
21.30 Х/ф "Прикмета на щастя" 

(мелодрама)
23.30 Реальна містика
01.30 Події
02.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
05.00 Зірковий шлях

06.50 Події

07.40 Зірковий шлях

09.20 Т/с "Понаїхали тут" (мелодрама) 

16+

13.00 Т/с "Право на кохання" 

(мелодрама)

16.50 Т/с "Я поруч" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Я поруч" (закл. серії) 

(мелодрама) 16+

21.25 Т/с "Будинок без виходу" 

(мелодрама)

01.10 Т/с "Райське місце" (11-15 серія) 

(мелодрама) 16+

05.00 Реальна містика

05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.30 "Облом.UA."

10.15 Х/ф "Подорож до центру Землі"

12.00 "Top Gear"

13.05 Х/ф "Чорна буря" (16+)

14.50 Х/ф "Філадельфійський 

експеримент" (16+)

16.35 Х/ф "10 000 днів" (16+)

18.15 Х/ф "Чорна кобра" (16+)

20.00 Х/ф "Залишені" (16+)

22.05 Х/ф "Каральний загін" (18+)

00.00 Х/ф "Пулбой: Тамуючи лють" 

(16+)

01.40 "Секретні матеріали"

02.30 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.30 "Роби бізнес"

09.00 Бушидо

11.00 Д/п "Помста природи"

14.35 Х/ф "10 000 днів" (16+)

16.15 Х/ф "Залишені" (16+)

18.20 Х/ф "Старскі та Гатч"

20.15 Х/ф "Обман" (16+)

22.00 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Чорний янгол" (16+)

23.50 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.55 Х/ф "Ярослав Мудрий" 2

05.05 Факти
05.25 Великі авантюристи
07.00 Дивитись усім!
07.55 Краще не повторюй! Прем'єра
08.55 Я зняв! Прем'єра
10.45 "Гудзонський яструб". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.00 "Брати Грімм". Художній фільм 

16+
15.00 "Геракл. Відродження легенди". 

Художній фільм 16+
16.45 "Людина листопада". Художній 

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

Костянтином Стогнієм
20.05 "Ілюзія обману". Художній фільм 

16+
22.05 "Хранителі". Художній фільм 16+
01.05 "Пункт призначення-4". Художній 

фільм 18+
02.25 "Код Костянтина". Серіал 16+

05.40 Факти

06.10 Великі авантюристи

08.00 Великі авантюристи. Прем'єра

08.55 Не дай себе обдурити. Прем'єра

10.40 Стоп-5. Прем'єра

12.45 Факти. День

13.00 Стоп-5

13.40 "Хранителі". Художній фільм 16+

16.40 "Ілюзія обману". Художній фільм 

16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 "Годзила". Художній фільм

21.50 "Згадати все!". Художній фільм 

16+

23.55 "Ніндзя: Тінь сльози". Художній 

фільм 18+

01.40 "Код Костянтина". Серіал 16+

06.15 Х/ф "Серед коршунів"
07.55 09.55 10.30 12.25 16.05 "Шеф-

кухар країни" з Михайлом 
Поплавським

11.05 20.10 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

13.40 "Іпостасі спорту"
14.10 Завтра-сьогодні
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.15 Дикі тварини
17.00 Життя в цифрі
17.10 "Формула Пруста. Іво Бобул"
17.45 "Сто років самотності". Концерт 

Василя Попадюка
21.20 05.20 Божевільний світ
22.20 Х/ф "Черниці в бігах"
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
02.20 "Ніч чорних краваток" 18+
02.50 "Життя на Вершині" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 "Кумири"
04.30 Rock Time з Петром Полтарєвим
05.00 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"

06.15 22.10 Х/ф "Прекрасна 
мельничиха" 12+

07.50 "Натхнення"
08.00 12.25 21.00 21.00 "Шеф-кухар 

країни" з Михайлом 
Поплавським

09.55 "Формула Пруста. Іво Бобул"
11.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
13.40 "Будьте здорові!"
14.00 Дикі тварини
15.10 Життя в цифрі
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.10 Х/ф "Черниці в бігах"
18.00 Концерт Тетяни Піскарьової 

"Тетянин день"
20.00 "Цивілізація Incognita"
20.15 "Кумири"
20.35 04.00 "Світські хроніки"
21.40 Євромакс
00.00 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.20 "Ніч чорних краваток" 18+
02.25 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
04.35 Х/ф "Сорочинський ярмарок"

05.50 "ВусоЛапоХвіст"

08.00 "Караоке на Майдані"

09.00 "Все буде смачно!"

09.55 "Україна має талант!-5"

17.05 Х/ф 2Мама напрокат"

19.00 Х/ф "Вітер в обличчя"

23.00 Х/ф "Лабіринти кохання"

00.45 "Слідство ведуть екстрасенси"

07.05 "Все буде добре!"

09.00 "Все буде смачно!"

09.55 "Караоке на Майдані"

10.50 "Україна має талант!-5"

15.00 Х/ф "Вітер в обличчя"

19.00 00.45 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

22.55 Х/ф 2Мама напрокат"

05.45 Х/ф "Ще до війни"

08.10 Х/ф "Дорога в пекло"

11.30 "Речовий доказ"

13.50 "Склад злочину"

15.15 Т/с "Детективи" (16+)

19.00 "Свідок"

19.30 Х/ф "Бомжиха"

21.20 Х/ф "Останній легіон"

23.15 Х/ф "Онг Бак: тайський воїн" 

(16+)

01.10 Х/ф "Зграя" (18+)

02.55 "Свідок"

03.25 "Випадковий свідок"

03.40 "Легенди бандитської Одеси"

04.25 "Правда життя. Професії"

05.50 Х/ф "Провінційний анекдот"
06.35 Х/ф "Бережіть жінок"
09.00 Т/с "Агентство НЛС - 2" (16+)
12.50 Х/ф "Бомжиха"
14.40 Х/ф "Принцеса на бобах"
16.45 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Я повернуся" (16+)
23.00 Х/ф "Вороги серед нас" (16+)
00.45 Х/ф "Пила - 2" (18+)
02.20 Х/ф "Останній легіон"
04.00 "Речовий доказ"

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с "Козаки. Футбол"
07.10 Байдиківка
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.50 М/с "Дора-мандрівниця"
10.45 М/ф "Чарівна карусель"
12.10 Х/ф "Повернення на острів Нім"
13.50 Віталька
16.20 Х/ф "Молодята" (16+)
18.10 М/ф "Зачарований будинок"
19.50 Одного разу під Полтавою
20.55 Танька і Володька
22.00 Країна У
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с "Козаки. Футбол"
07.10 Байдиківка
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 МультМікс
09.20 М/ф "Чарівна карусель"
10.45 Х/ф "Повернення на острів Нім"
12.25 Х/ф "Перші сім років" (16+)
14.05 Віталька
16.50 Країна У
17.50 Одного разу під Полтавою
18.50 Країна У
19.50 Одного разу під Полтавою
20.55 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.15 Х/ф "Пригоди Бейлі: Ніч у 

Коутауні"
12.00 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.25 Х/ф "Любий Джон" (16+)
15.30 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
16.30 "Орел і Решка"
00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.45 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.00 Х/ф "Любий Джон" (16+)
12.00 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.25 "Орел і Решка"
20.00 Х/ф "А ось і вона" (16+)
21.50 "Вечірній квартал"
23.40 "КВН"
01.50 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
10.05 22.25 "Зимовий жарт з..."
10.55 Х/ф "Синдбад-мореплавець"
13.00 Х/с "Тіні зникають опівдні"
23.15 Х/ф "Екіпаж машини бойовий"
00.25 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"
02.05 Х/ф "Зникла грамота"
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 Top Shop
09.40 22.10 "Зимовий жарт з..."
10.30 Х/с "Тіні зникають опівдні"
20.00 Х/ф "Шукайте жінку"
23.00 Х/ф "Загін особливого 

призначення"
00.20 Х/ф "Важка вода"
01.55 Х/ф "Дубравка"
03.10 Кіноляпи
03.55 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 Х/ф "Янгол у сім’ї"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Насмішка"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.50 "Столиця"
01.55 "Столичні телевізійні новини"
02.15 Х/ф "Янгол у сім’ї"
03.40 Х/ф "Насмішка"
05.15 "Мультляндія"

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

Варшаві"
15.35 Х/ф "Відважно у майбутнє"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Кодова назва "Джеронімо"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.45 "СТН-тижневик"
01.15 "СТН-спорт-тижневик"
01.35 Х/ф "Кодова назва "Джеронімо"
03.10 "СТН-тижневик"
03.40 "СТН-спорт-тижневик"
04.00 "Мультляндія"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

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

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

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

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

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

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

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

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

Київ
Прицепы автомобильные ТМ «Лев», 1-2 

оси. Размеры от 1,1х1,3 до 3,6х1,6. В пр-ве 
используем высококач. металл и немецкие 
комплектующие (рессоры, защелки, замки). 
Гарантия 18 мес. У нас дешевле, завод-изго-
товитель. Тел.: 0 68 9554802, 0 50 3098085, 
0 93 9554802.

Автозапчастини б/в із Європи до а/м 
«Daewoo Lanos». Доставка по Україні. Тел.: 
0 50 2657394.

Поршневая группа Кострома, гильза Коно-
топ, поршень Харьков. Поршн. кольца, паль-
цы, прокладки, вкладыши, топливн. аппар., 
фильтра. Ориг. з/ч КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЯМЗ. 
Расход. мат. к имп./отеч.технике. Гар., дост. 
Тел.: 0 67 5702202, 0 50 7190073,74.

Харків
Автозапчасти по оптовым ценам и все 

необходимое для автомобилей японско-
го, немецкого, корейского, китайского 
производства. Магазин souz.kh.ua — это 
квалифицированные менеджеры, ко-
торые ответят на все вопросы. Тел.: 0 95 
6386969, 0 96 6386969, 0 73 6386969.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

Автовикуп будь-яких автомобілів: про-
блемних, нерозмитнених, після ДТП, які 
потребують ремонту. Тел.: 0 67 7616560, 
0 66 9498353, 0 63 9351148.

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

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

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

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Березань

ВАЗ-2105, 2002 р., об’єм двигуна 1,5, синій 
колір, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 97 
7188043, 0 93 5667318.

Бориспіль
Гуму зимову, б/в, 195/65 R-15, 91Т Кон-

тіненталь, Франція, 2 шт. Тел.: 0 97 3921224.
Скутер Yamaha Aprio, синього кольру; 

алюмінієвий дріт; домкрат 20 т; контейнер 
5 т; куртка, 54 розмір, шкіряна. Тел.: 0 97 
4306431.

Опель-астра, 2007 р., пробіг 200000 км, 
1,4, газ/бензин, кондиціонер. Тел.: 0 96 
7593484. 

Пежо-Біпер, 2006 р., 78000 км, чорного ко-
льору. Тел.: 0 97 3921224.

Фольксваген-Каді, 2011 р.в., 180000 км, 
синього кольору, 1,6, кондиціонер, тонована, 
258000 грн (9500 у.о.). Тел.: 0 96 2838710, 0 
93 0121294.

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

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

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

Волга-3109, 1994 р., гарний стан, 30500 
грн (еквівалентно 1100 у.о., торг. Тел.: 0 68 
5581205.

ЗАЗ-Славута, 2008 р., 100 тис. км, гарний 
стан, синього кольору, сигналізація, тонова-
на, оброблена, перший власник, 50000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 6590136, 0 63 1352037.

Таврія, 1994 р., гарний стан. Тел.: 0 63 
4865492.

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

Мотоцикл Дніпро-11, 1990 р., ціна договір-
на. Тел.: 0 96 4454499.

Мотоцикл «Восход». Тел.: (4595) 64820, 0 
97 2385125.

Скутер «Хонда-Діо», на ходу, 4000 грн. 
Тел.: 0 50 5700814.

Причіп тракторний; колеса, передні до 
ЮМЗ, 2 шт. Тел.: 0 67 4951542.

Ясна вул., новобудова, документи го-
тові, від 31,1 до 51,8 кв.м, та 2-к.кв., від 
51,0 до 57,5 кв.м, під чистове оздоблен-
ня, л/з, індивідуальний газовий котел, 
лічильники на газ, світло, воду, тепла 
підлога, від 426400 грн (еквівалентно від 
15850 у.о.). Тел.: 0 63 7715171.

Соцмістечко р-н, 2/4, 30 кв.м, гарний стан, 
с/в разом, б/з пластик, 482000 грн. Тел.: 0 98 
5855639, Наталія. 

Любарці с., 3/4, 17 кв.м, ремонт, 1238600 
грн (4700 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 67 
5075208. 

Нова Олександрівка с., 1/3 ц., 42/23,1/8,5, 
с/в окр., балкон не засклений, автономне 
опалення, 12 км від Березані, 360000 грн 
(еквівалентно курсу долара 13000 у.о.), го-
сподар. Тел.: 0 66 4507540.

Проліски с., новий будинок, 6/9, 50 
кв.м, євроремонт, меблі, ліфт працює, 
812000 грн (еквівалентно 29000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла. 

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

2-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Бабкіна пров., 4, 5/9, 55 кв.м, житловий 
стан, 840000 грн (еквівалентно 30000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

В.Момота вул., 1/10, 60 кв.м, гарний ре-
монт, вбудована кухня, м/п вікна, б/з, погріб, 
підвальне приміщення, 1015000 грн. Тел.: 0 
98 5855639, Наталія. 

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

К.Шлях вул., 5/5, 53 кв.м, цегляний буди-
нок, гарний стан 830000 грн, або обмін на 3-к.
кв. з доплатою. Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

К.Шлях вул., 73, 2/5, 46 кв.м, кімнати ок-
ремо, гарний стан, 980000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

К.Шлях вул., р-н «Орбіти», у будинку на 4 
господаря, власний двір, 44/19/4, 2 кімнати, 
с/в разом, вода, каналізація міська, газове 
опалення — котел, потребує ремонту, мож-
ливість добудуватися, 364000 грн (еквіва-
лентно 13000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія. 

Нова вул., 31 а, р-н вул. Франка, 9, 1/10 
ц., 77/39/16,6, новий термобудинок, без в/р, 
після будівельників, лічильники на світло, 
газ, воду, індивідуальне опалення — газо-
вий котел «Viessmann», 875000 грн (еквіва-
лентно 35000 у.о.), без комісійних. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

Робітнича вул.,19, 7/9 ц., 54/26,4/8,3, новий, 
2007 р., житлова, одностороння, вбудована 
кухня, шафа-купе, с/в окремо — кахель, 
м/п вікна, подвійна л/з, Інтернет, комірка між 
поверхами, без «опікунського», 891000 грн 
(еквівалентно 40500 у.о.), торг. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій. 

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

Френкеля вул., 2/4, житловий стан, кімна-
ти прохідні, 600000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Френкеля вул., 5, 2/5, 46 кв.м, житловий 
стан, 590000 грн (еквівалентно 21000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Ленінградська вул. р-н, 1/2, 45/30/5, потре-
бує ремонту, 588000 грн (еквівалентно 21000 
у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673.

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

Гора с., кантрі-хаус, 1/4, 78 кв.м, євро-
ремонт, меблі, 1 сотка землі, 1188000 грн 
(еквівалентно 44000 у.о.). Тел.: 0 68 1006533, 
Алла.

3-к. КВАРТИРИ
Баришівка

Коржі с., 3/5, 60 кв.м, ремонт, підвісні стелі, 
кухня-студіо, 2 ділянки, дача, 804000 грн за 
все. Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

Бориспіль
Європейська вул., 3/5, 63 кв.м, гарний 

стан, 988000 грн (еквівалентно 38000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959. 

АВТОКРАНА
ВАНТАЖНІ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПРОДАЖ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

ПОСЛУГИ 

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., кімната, 5/9, 18 кв.м, м/п вік-

на, нова батарея, ремонт, 286000 грн (еквіва-
лентно 11000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208. 

Головатого вул., 20, 7/9, 31 кв.м, б/з, гар-
ний ремонт, залишаються вбудовані меблі, 
побутова техніка, 756000 грн (еквівалентно 
28000). Тел.: 0 67 5075208.

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

К.Шлях вул., 18-а, 4/5 ц., 36,3/19,8/7,4, те-
плий будинок, під ремонт, с/в р., кахель, старі 
вікна, підлога – паркет, лінолеум, лічильники 
на світло, домофон, можливо підключити 
Інтернет, кабельне телебачення, 562500 грн 
(еквівалентно 22500 у.о.), торг. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

кімнату у гуртожитку, Дзержинського вул., 
13 кв.м, приватизована, центр, 250000 грн 
(еквівалентно курсу долара 10000 у.о.). Тел.: 
0 63 1284354.

Ленінградська вул., 1/4, 33 кв.м, євроре-
монт, частково меблі, 513000 грн (еквіва-
лентно 19000 у.о.). Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Лютнева вул., 1/5, 36 кв.м, гарний ремонт, 
меблі, 540000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). 
Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Лютнева вул., 50, 6/10, 40/19/10, новий 
монолітно-каркасний термобудинок, без в/р, 
після будівельників, лічильники на світло, газ, 
воду, індивідуальне опалення, 600000 грн 
(еквівалентно 24000 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 
0 67 9505934, Сергій.

Нова вул., 31-а, 6/10 ц., 52,1/23,1/12,5, новий 
термобудинок, без в/р, після будівельників, лі-
чильники на світло, газ, воду, індивідуальне 
опалення, 525000 грн (еквівалентно 21000 
у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

С.Камінського вул., 11, 3/5 ц., 33,5/15,5/5,8, 
будинок 2000 р., косметичний ремонт, 
двостороння, б/з, с/в р., бойлер, комірка, 
підлога – лінолеум, лічильники на світло, газ, 
домофон, Інтернет, кабельне телебачення, 
тамбур на три квартири в під’їзді, 525000 грн 
(еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 
0 67 9505934, Сергій.

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

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

Старокиївська вул., 99, новий будинок, 6/10, 
46 кв.м, євроремонт, 840000 грн (еквівалент-
но 30000 у.о.). Тел.: 0 68 1006533, Алла. 

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

Ясна вул., 36/19/8, с/в окремо, б/з, погріб, 
470000 грн (еквівалентно 17000 у.о.). Тел.: 0 
67 8677535, 0 95 7275230.

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

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

Тел.: 096�876�66�67
097�127�66�05

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

ГНІЙ, КУРЯЧИЙ ПОСЛІДГНІЙ, КУРЯЧИЙ ПОСЛІД
Вивезення буд.сміттяВивезення буд.сміття
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Йови вул., 3, 9/9, 80 кв.м., євроремонт, 
частково меблі, 980000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Йови вул., 9/9, новий будинок, 90 кв.м, ре-
монт, 999000 грн (еквівалентно 37000 у.о.). 
Тел.: 0 63 2612015, Віта.

К.Шлях вул., 2/2, 72 кв.м, 9/9, євроремонт, 
меблі, техніка, 1176000 грн (еквівалентно 
42000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

К.Шлях вул., 79, 3/5, 68 кв.м, гарний стан. 
меблі, 918000 грн (еквівалентно 34000 у.о.). 
Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Нова ІІ вул., 1/9, житловий стан. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959.

Нова ІІ вул., меблі, ремонт. Тел.: 0 67 7283208.
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, 

кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 
1326000 грн (еквівалентно 51000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

К.Шлях вул., 39, 7/9, житловий стан. Тел.: 0 
67 3173639, 0 99 2694959.

Чубинське с., новий будинок, 4/4, 70 кв.м, 
євроремонт, меблі, 1215000 грн (еквівалент-
но 43000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

4-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

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

Пушкіна вул., 148 кв.м, зі зручностями, са-
рай, погріб, 6 соток, житловий стан, 1260000 
грн (еквівалентно 45000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

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

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

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

Тухачевського вул., під чистову, 140 кв.м, 
опалення, вода, гараж, 4 сотки, 1170000 грн 
(еквівалентно 42000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

250 кв.м, новий, червона цегла, утепле-
ний, опалюється електро, окремо дрова, 
поруч діючі котеджи, ціна договірна. Тел.: 0 
68 9636640.

ветлікарня р-н, 2-пов., ц., комунікації, 8 со-
ток, великий сад, 2 входи, 1215000 грн (екві-
валентно курсу долара 45000 у.о.), торг. Тел.: 
0 63 4271333.

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

БУДИНКИ
Біла Церква

Дача (в межах міста Біла Церква, 6 сот., 
приватиз., 2 споруди, 2-пов., 5 кімн., кухня, 
євроремонт, водопровід, каналізація, ел. 
опалення, баня, барбекю, альтанка, сверд-
ловина, сад, місце під стоянку на 3 машини, 
1680000 грн). Тел.: 0 67 7222214.

Бориспіль
110 кв.м, новий, під чистове оздоблення, 

опалення, септик, вода, світло, асфальт, 10 
соток, 1800000 грн (еквівалентно 65000 у.о.). 
Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

будинок 2004 р., 80 кв.м, 5 соток, світ-
ло, газ, вода, житловий стан, 1260000 грн 
(еквівалентно 45000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

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

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

Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кімнати, 
колонка, кап. ремонт, погріб, сарай, га-
раж, 10 соток, 1250000 грн (еквівалент-
но 50000 у.о.). Тел.: 0 67 8878538, 0 99 
4466026. 

Лісовий пров., 90 кв.м, житловий стан, 10 
соток, сарай, гараж, погріб, світло, вода, газ, 
1800000 грн (еквівалентно 40000 у.о.). Тел.: 0 
63 2612015, Віта.

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

Вороньків с., дерев’яний, обкладений цег-
лою, металочерепиця, сараї, вода в будинку, 
газолве опалення, обгороджено — мета-
лопрофіль, 18 соток, виход до річки, 938000 
грн, торг. Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

Глибоке с., старий будинок, центр, 28 со-
ток, пакет документів, держакт, комунікації, 
господар. Тел.: 0 50 5060745, 0 97 8997424, 0 
50 5599752, 0 67 3200565, 0 95 8292052.

Гора с., з комунікаціями, 12 соток, 1060000 
грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

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

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

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

Ніжин
Іржавець с., свердловина, сад, господар-

ські будівлі, 49 соток, ціна договірна. Тел.: 0 
99 4030375.

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

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

ПІВБУДИНКУ
Бориспіль

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

розвилка р-н, поруч церква, 65 кв.м, 3 кім-
нати, зручності, можливі варіанти, 3 сотки, 
675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 
63 2938972.

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

ГАРАЖІ
Бориспіль

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

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Авіатор», 5х8 м, під автобус, можли-

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

4029471.
кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, 

ціна договірна. Тел.: 0 67 5056064.

кооп. «Схід», вул. Володимира Момота. 
Тел.: 0 66 4115252.

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

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

«Еко» р-н, капітальний, 250000 грн (екві-
валентно 9000 у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ
Бориспіль

Готовий бізнес з євроремонтом, буди-
нок, 2 поверхи, 300 кв.м, відеонагляд, 
ландшафтний дизайн, меблі, дуже ви-
гідний помісячний дохід, 7250000 грн 
(еквівалентно 250000 у.о.), торг. Тел.: 0 
63 2612015, Віта.

приміщення, 1 поверх, 30 кв.м, центр мі-
ста, опалення, вода. Тел.: 0 67 9856883.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Баришівка

Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, 
поруч озеро, ліс, електричка, ціна договір-
на. Тел.: 0 50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 
7841279.

Гостролуччя с., 954 сотки. Тел.: 0 99 4030375.

Березань
Шевченківський Шлях вул., 15 соток, при-

ватизована, проект під забудову, комунікації 
поруч, гарне місце, поруч озеро, ціна договір-
на. Тел.: 0 96 2838710.

НЕРУХОМІСТЬ

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК

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

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

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

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

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

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

(4595) 6�55�09, 0�50�086�64�62, 0�67�714�69�91

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІСУПУТНИКОВІ
ÏÐÎØÈÂÊÀ, ÑÅÐÂ²Ñ, ÐÅÌÎÍÒ

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß,

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

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

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

та іншої побутової техніки

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

мікрохвильових печей 
та іншої побутової техніки

ПУЛЬТИПУЛЬТИ
Ремонт. Підбір. ПродажРемонт. Підбір. Продаж

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

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ
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Бориспіль
Айвазовського вул., 0,09 га, житлова 

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

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

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

Б.Ступки пров., 8 соток, у кінці вул. Фран-
ка, держакт, під забудову, 20х40, кутова, 
можливо поділити по 4 сотки, світло, газ по 
вулиці, 165000 грн (еквівалентно 7500 у.о.). 
Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, до цен-
тру 1,5 км, поруч світло, можливий поділ 
на 2 ділянки, 390000 грн (еквівалентно 
15000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 7650666. 

Братів Шило вул., 0,10 га, асфальт, світло, 
475000 грн (еквівалентно 18000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 95 7650666. 

В.ОНАЦЬКОЇ ВУЛ., 10 СОТОК, ГАЗ, В.ОНАЦЬКОЇ ВУЛ., 10 СОТОК, ГАЗ, 
СВІТЛО НА ДІЛЯНЦІ, МІЖ ЖИТЛОВИХ СВІТЛО НА ДІЛЯНЦІ, МІЖ ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКІВ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД, БУДИНКІВ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД, 
140000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 5000 У.О.), 140000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 5000 У.О.), 
ТЕРМІНОВО, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 96 ТЕРМІНОВО, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 96 
1285478, ЯНА.1285478, ЯНА.

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

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

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

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

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

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

Сагайдачного вул., 10 соток, світло, газ, 
має 3 фасади, ідеально під таунхаус або 2 
будинки, 467500 грн (еквівалентно 18700 
у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій. 

Сеньківська сільська рада, 12 соток, 180 
м від позначки «Бориспіль», під садівництво, 
70000 грн. Тел.: 0 95 0150160.

УМБ-17, Олеся Бердника вул., 7 соток, 
вода, світло, газ, поруч дитячий садок і шко-
ла, ціна договірна. Тел.: 0 67 6590136, 0 63 
1352037.

Фізкультурний пров., 10 соток, в кінці вул. 
Бежівка, держакт, під забудову, 25х40, світ-
ло поруч, до газу та асфальту 350 м, 132000 
грн (еквівалентно 6000 у.о.), торг. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

Чубинського вул., 8 соток, асфальт, по 
вулиці світло, газ, 702000 грн (еквівалентно 
26000 у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Яцюти вул., 10 соток, посередині вул. Бе-
жівка, 1,5 км до центру, держакт, під забу-
дову, світло проводять, до газу та асфальту 
— 350 м, 220000 грн (еквівалентно 10000 
у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій. 

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

Артемівка с., 15 соток. Тел.: 0 97 3123272.
В.Олександрівка с., 10 соток, 280000 грн 

(еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

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

Глибоке с., 26 соток, два держакти, під 
забудову, комунікації, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 9947428.

Глибоке с., Окружна вул., 0,12 га, держакт, 
під забудову, 40500 грн/сотка (еквівалентно 
1500 у.о.), торг. Тел.: 0 67 2964020.

Гора с., 13 соток, документи під забудову, 
комунікації поруч, асфальт, до м. Київ 12 км, 
ціна договірна. Тел.: 0 68 9636640.

Гора с., центр, 30 соток, документи під за-
будову, комунікації поруч, асфальт, високе 
місце, ціна договірна. Тел.: 0 68 9636640.

Дударків с., 15 соток, світло, газ, фасад 25 
м, асфальтована дорога, поруч магазин, зу-
пинка, 260000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

Іванків с., 15 соток, держакт, ціна договір-
на. Тел.: 0 96 7524602.

Іванків с., 15 соток, обгороджена, світло 
підключене, плодоносний сад, свердловина, 
176000 грн (8000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Кийлів с., кооп. «Парус», 9 соток, комуні-
кації, приватизована, без комісії, господар. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959. 

Любарці с., 25 соток, під забудову, недоро-
го. Тел.: 0 67 7683883.

Мартусівка с.,10 соток, гарне розташуван-
ня, поруч зупинка, газ, світло, з документа-
ми, поруч зупинка. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 
6038361.

Мирне с., 15 соток, під забудову, недорого. 
Тел.: 0 67 7683883.

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

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

Князя Святослава вул., під забудову, 23 
сотки, вулиця забудована, 891000 грн (екві-
валентно 33000 у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта.

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

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

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

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

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під 
забудову, комунікації поруч, держакт, прива-
тизована, господар. Тел.: 0 95 8292052.

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

МІНЯЮ
нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
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Нестерівка с., 10 соток, гарне місце, недо-
рого. Тел.: 0 66 3663002.

Нестерівка с., Світлична вул., 10+5 соток, 
фасад 30 м, високе місце, всі комунікації поруч, 
210000 грн/ділянка. Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

Проців с., 25 соток, р-н «Софіївка», забу-
дована вулиця, світло, газ, асфальтована до-
рога, 1000 у.о./сотка (26000 грн/сотка). Тел.: 
0 67 5075208.

Проців с., Софіївка р-н, вул.Б.Хмель-
ницького, 19,96 соток, мальовниче міс-
це, навколо сосновий ліс, під забудову, 
держакт, асфальтований під’їзд, газ, 
світло поруч, 75000 грн/сотка, можливо 
торг, терміново! Тел.: 0 67 4930207.

Старе с., 10 соток, недорого, гарне місце. 
Тел.: 0 66 3663002.

Згурівка
Черевки с., 12 соток, ціна договірна. Тел.: 

0 96 2838710.

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

Київ — Золотоноша, поруч Дніпро, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 66 4243909, 0 63 1730356.

КУПЛЮ
Бориспіль

1,2 кімнати, у будь-якому стані. Тел.: 0 
67 6596222. 

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

1,2,3-к.кв., у господаря, розглянемо всі ва-
ріанти. Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

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

1-к.кв., кімнату у будь-якому стані. Тел.: 0 
67 5075208.

2 кімнати в будинку, р-н ЗОШ №6, без 
умов, необхідні меблі, техніка, 1300 грн+лі-
чильники. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

2 кімнати у будинку, Тургенєва вул., зруч-
ності, без комунальних послуг, 3000 грн, без 
посередників. Тел.: 0 66 7701019.

2-к.кв., Головатого вул., новий будинок, 
меблі, техніка, кахель, поруч зупинка, 3500 
грн+комунальні. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 
7275230. 

будинок, Гора с., 4 кімнати, с/в, кухня, ре-
монт, сучасні меблі, побутова техніка, 5500 
грн. Тел.: 0 67 5075208.

времянку, Горького вул., 1 кімната, кухня, 
газове опалення, гарний стан, 2800 грн. Тел.: 
0 98 5855639, Наталія.

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

кімната без господарів, з євроремонтом, 
меблі, 2700 грн. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

кімната для дівчини, р-н «Еко», 1500 гр-
н+світло. Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

кімната, центр, все необхідне. Тел.: 0 96 
3672505.

кімнату у приватному будинку для жінки 
можливо з дитиною, господар. Тел.: 0 63 
2938972.

кімнату, вул. К.Шлях, р-н «Еко», техніка, 
телевізор, 900 грн. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 
7275230. 

кімнату, центр, Франка вул., 18 кв.м, ре-
монт, меблі, телевізор, пральна машина, 
1800 грн, терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 
7275230.

Офіс в центрі міста, кімната 12 кв.м + 5 
кв.м(с/в, коридор) на 2 поверсі, ремонт 
новий, ціна 2000 грн. Тел.: 0 67 6596222

Офісні, виробничі приміщення, тери-
торія, юридична адреса, центр міста, 
тильна територія ринку «Зоряний», вул. 
Січнева, 1, офіс 27, 7 кв.м, 4000 грн/міс, 
всі комунікації, автостоянка, 200 м від 
(АТБ). Тел.: 0 50 3106326.

офісно-торгівельне приміщення, 
вул.К.Шлях, 14а, ТЦ «Вулик», ринок 
«Зоряний»; перший поверх — 27 кв.м, 
з 8.00 до 19.00, без вихідних, автономне 
опалення, сигналізація, Інтернет, 5200 
грн. Тел.: 0 95 5144811.

півбудинку, с. М.Олександрівка, з умова-
ми, меблі, побутова техніка, 4500 грн+лічиль-
ники. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Приміщення 40 кв.м, с. Сеньківка. Тел.: 0 
96 3477176.

приміщення під виробництво, 100 кв.м, 
вул. Польова + офіси, 100 грн/кв.м. Тел.: 0 98 
5855639, Наталія. 

приміщення під офіс, 9 кв.м, 10 кв.м, р-н 
вул. Польова, 120 грн/кв.м, Інтернет, поруч 
зупинка. Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

Терміново! Житло у м. Бориспіль чи р-ні. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

ТЦ «Гранат». Оренда приміщення в 
центрі міста під офіс, агенцію, твор-
чу майстерню, 15-45 кв.м. Тел.: 0 67 
3688909.

Яготин
3-к.кв., гарний ремонт, меблі, техніка, ін-

дивідуальне опалення, на тривалий термін, 
3500 грн+лічильники. Тел.: 0 95 7275230, 0 
67 8677535. 

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та ра-
йоні, постійно є клієнти на оренду. Тел.: 
0 67 6596222.

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

Візьму в оренду пай, зі зручним про-
їздом, бажано з водою та електрикою, 
терміном від 5 років. Тел.: 0 66 8297166.

житло у м. Бориспіль чи районі, недорого, у 
господаря. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

квартиру або будинок у господаря, посе-
редникам не турбувати. Тел.: 0 63 2612015, 
Віта.

квартиру у господаря для сім’ї. Тел.: 0 68 
1006533, Алла.

кімнату або врем’янку, можливо без зруч-
ностей, ціна приблизно 1000 грн, терміново, 
без посередників. Тел.: 0 95 4065514.

кімнату, чоловік 50 років. Тел.: (4595) 
60516, 0 67 5821142.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

МІНЯЮ
Бориспіль

1-к.кв., Лютнева вул., 30 кв.м, на 2-к.кв. з 
доплатою. Тел.: 0 97 3921224.

1-к.кв., центр, господар на будинок у м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на 
земельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі 
варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, 
на приватний будинок у м.Бориспіль, можли-
во без ремонту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 
0 67 5056064.

будинок, мансарда, ветлікарня р-н, 2-пов., 
цегла, 2004 р., 130 кв.м, 3 кімнати, ванна 8 
кв.м, комунікації, огорожа, гараж, 8 соток, 
сад; на 2 квартири (м.Бориспіль) або 3-к.кв. 
(не хрущовку), з доплатою 15000 у.о. Тел.: 0 
63 4271333.

ПРОПОНУЮ

 РОБОТУ
Бориспіль

АВТОМИЙКА «35 КМ» ЗАПРОШУЄ АВТОМИЙКА «35 КМ» ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ АВТОМИЙНИКІВ, ГРАФІК НА РОБОТУ АВТОМИЙНИКІВ, ГРАФІК 
ПОЗМІННИЙ. ВИСОКА З/П. ТЕЛ.: 0 67 ПОЗМІННИЙ. ВИСОКА З/П. ТЕЛ.: 0 67 
2327260.2327260.

БОРИСПІЛЬСЬКІЙ САНСТАНЦІЇ (ТЕРИ-БОРИСПІЛЬСЬКІЙ САНСТАНЦІЇ (ТЕРИ-
ТОРІЯ ЛІКАРНІ) НА ПОСТІЙНУ ЩОДЕН-ТОРІЯ ЛІКАРНІ) НА ПОСТІЙНУ ЩОДЕН-
НУ РОБОТУ ПОТРІБНА САНІТАРКА. НУ РОБОТУ ПОТРІБНА САНІТАРКА. 
ТЕЛ.: (04595) 61321, 0 50 2967019.ТЕЛ.: (04595) 61321, 0 50 2967019.

В новий салон краси («Лабораторія ко-
льору») потрібен перукар із д/р. Тел.: 0 
96 5293874, Лілія.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

1-к.кв., не вище 4 поверху, без посередни-
ків. Тел.: 0 97 3921224.

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

2,3-к.кв., квартиру, будь-який стан, у госпо-
даря. Тел.: 0 67 5075208.

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або 
без, допомога в оформленні, погашення ко-
мунальних боргів, окрім останнього поверху, 
у господаря, розгляну всі пропозиції, посе-
редникам не турбувати, терміновий викуп, 
іноземний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

будинок або недобудова у м. Бори-
спіль та район. Тел.: 0 67 6596222. 

будинок, м.Бориспіль чи район, розгляну 
будь-які пропозиції. Тел.: 0 67 5075208.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, 
бажано з комунікаціями або зі старим будин-
ком, у господаря, розгляну пропозиції, посе-
редникам не турбувати, викуп за 2 дні, готів-
ка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

земельну ділянку, місто та район. 
Тел.: 0 67 6596222.

земельну ділянку, можливо зі старим бу-
динком, недорого, в м.Бориспіль, недалеко 
від зупинки, по вул. Київський Шлях. Тел.: 0 
67 4432449.

земельну ділянку, у господаря. Тел.: 0 67 
5075208.

сарай, гараж або місце під гараж у госпо-
даря без посередників. Тел.: 0 93 4978204.

ЗДАМ
Бориспіль

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 6596222.
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бо-

риспіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

1-к.кв., Гагаріна вул., 4/5, гарний стан, ме-
блі, холодильник, бойлер, 2500 грн. Тел.: 0 67 
5075208.

1-к.кв., житловий стан, меблі, техніка, 3500 
грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673.

1-к.кв., К.Шлях вул., зупинка «Ленінград-
ська», меблі, ремонт, бойлер, м/п вікна, 3000 
грн+комунальні. Тел.: 0 95 7275230, 0 67 
8677535.

1-к.кв., Момота вул., 42, перелаштована на 
2-к.кв., ремонт, меблі, техніка, 4500 грн+ко-
мунальні. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

1-к.кв., с. Проліски, новий будинок, ремонт, 
меблі, побутова техніка, 5000 грн+комуналь-
ні. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

В новий салон краси потрібен майстер 
манікюру — на роботу або суборенда. 
Тел.: 0 96 5293874, Лілія.

В перукарню «Пан та Пані» потрібні 
перукарі та майстер манікюру. Тел.: 0 63 
7374937, Олеся. 

В садовий центр потрібен садівник зі знан-
ням рослин та працівники на постійну робо-
ту. . Тел.: 0 50 1522021.

В спортивно-оздоровчий комплекс, с. Про-
ліски, потрібен електрик, постовий, г/р 2/2. 
Тел.: 0 96 1671442, 0 99 4214043.

В таксі потрібні водії зі своїм авто, дис-
петчер. Тел.: 0 50 2527655, 0 96 3362272.

Водій кат. «D», на розвозку, ранок 
— вечір, д/р обов’язково, з/п договір-
на. Проживання у м.Яготин. Тел.: 0 67 
7205905.

Водій кат. «D», «E» (обов’язково), на 
розвозку, ранок — вечір, д/р обов’язково, 
з/п договірна. Проживання у м.Бориспіль 
або ближніх селах. Тел.: 0 67 7205905.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ 
МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ 
КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 9136533.КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 9136533.

Запрошуємо на роботу продавця, 
бажано з д/р, магазин на вул. Бежівка, 
93. Терміново. Тел.: 0 99 3010661, 0 98 
0465585, Наталія. 

Компанії з продажу керамічної плит-
ки, с. Щасливе, на склад потрібен водій 
категорії «В», «С». Тел.: 0 50 3374844, 
Юлія.

На роботу потрібні кухарі, диспетчери, 
водій з власним авто. Г/р позмінно, з/п 
при співбесіді. Тел.: 0 67 5065806, 0 99 
1715953. 

На базу буд.матеріалів потрібен на-
чальник відділу продажів. В/о, знання 
1С: (8,2), Word, Excel, бажання заробля-
ти. З/п від 6000 грн. Тел.: 0 66 6859985, 
0 63 2023972, Володимир Миколайович.

На постійну роботу в дистрибьютор-
ську компанію потрібні торгові пред-
ставники із власним авто, робота по м. 
Київ та Київській області, з/п висока, 
виплата вчасно (2 рази в місяць). Тел.: 
0 95 8745515, 0 98 0798875.

На постійну роботу запрошується 
продавець випічки, г/р позмінно, з/п 
ставка + %. Тел.: 0 67 7341607.

Тел.: (063) 769-16-68, (067) 215-18-14Тел.: (063) 769-16-68, (067) 215-18-14

У велику міжнародну компанію насклад

ПОТРІБНІ:
У велику міжнародну компанію насклад

ПОТРІБНІ:
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ

ВАНТАЖНИКИ-РІЗНОРОБОЧІ
Офіційне працевлаштування

Безкоштовна розвозка, спецодяг

Тел.: (067) 887-85-38
(099) 446-60-26
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)

Тел.: 095-934-96-72
098-321-26-19

ДРОВА ЯБЛУНІ
різані по 30-40 см 

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

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

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

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

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

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

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

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

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

Молочно–товарна ферма у Київській області

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Ферма знаходиться в с. Старе 
Бориспільського р-ну.

За потреби  надається житло.

• АДМІНІСТРАТОРА
• ВЕТЛІКАРЯ ВРХ;
• ТЕЛЯТНИКА;
• МЕХАНІЗАТОРА;
• ВОДІЯМЕХАНІЗАТОРА;
• СКОТАРЯ;
• ДОЯРА;
• РІЗНОРОБОЧОГО.

Звертатися за тел.:
067-766-48-54

Тел: 067-538-29-82
e-mail: director@4514981.com

ПОТРІБЕН

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ
Робота у м. Бориспіль 
Офіційне працевлаштування
Навчання
З/п до 10000 грн
г/р пн-пт з 10.00 до 17.00 
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Потрібні будівельники-монолітники зі сво-
єю опалубкою, фахівці з монтажу з/б сходів, 
водій зі своїм авто. Дзвоніть зараз. Тел.: 0 68 
1190818.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРАНІВ-ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРАНІВ-
НИК, ВОДІЙ НА ДОВГОМІР, ВОДІЙ ЗЕР-НИК, ВОДІЙ НА ДОВГОМІР, ВОДІЙ ЗЕР-
НОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКСКАВАТОРНИК. З/П НОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКСКАВАТОРНИК. З/П 
ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 5388859.ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 5388859.

Потрібні продавці в продуктові магазини 
із д/р, г/р 1/2, з/п за домовленістю. Тел.: 0 98 
7757577.

Пропонуємо роботу в таксі, набирає-
мо водіїв зі своїм авто. Тел.: (4595) 91530, 
0 67 7167873, 0 93 8334040.

РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗАПРОШУЄ РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ АДМІНІСТРАТОР ГОТЕЛЮ, НА РОБОТУ АДМІНІСТРАТОР ГОТЕЛЮ, 
ОФІЦІАНТІВ ТА КУХОННИХ ПРАЦІВНИ-ОФІЦІАНТІВ ТА КУХОННИХ ПРАЦІВНИ-
КІВ. ТЕЛ.: 0 98 9273746.КІВ. ТЕЛ.: 0 98 9273746.

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІБЕН 
СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 9136533.СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 9136533.

Терміново! В стоматологічну клініку 
потрібні лікарі-стоматологи — терапе-
вт, ортодонт, дитячий спеціаліст. Тел.: 
0 67 8816684.

Терміново! Потрібна прибиральниця, р-н 
розвилки, з/п при співбесіді, г/р з 7.30 до 
13.00. Тел.: 0 67 9048082.

Терміново! У магазин квітів потрібен 
продавець, г/р тиждень/тиждень, достой-
на з/п. Тел.: 0 96 2647721, 0 95 1223870.

Терміново!!! У м.Бориспіль в супер-
маркет на постійну роботу потрібні 
прибиральники, г/р 2/2, 3/3; 12-годинний 
робочий день. Стабільна з/п, гарний ко-
лектив! Чекаємо на вас із нетерпінням! 
Тел.: 0 68 0017299, 0 93 4919662, Інна. 

Фірмі у с.Іванків на постійну роботу потріб-
ні шиномонтажники, г/р тиждень/тиждень, 
з/п 5000 грн, та охоронці. Тел.: 0 96 2499983, 
0 67 4451883.

ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» У М.БОРИСПІЛЬ ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» У М.БОРИСПІЛЬ 
ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТИ ТА ПРОДАВЕЦЬ ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТИ ТА ПРОДАВЕЦЬ 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ВИМОГИ: БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ВИМОГИ: 
ПОРЯДНІСТЬ. ТЕЛ.: (4595) 68580, 0 93 ПОРЯДНІСТЬ. ТЕЛ.: (4595) 68580, 0 93 
9464433, 0 63 0115873.9464433, 0 63 0115873.

Київ
Автослесарь-ходовик с опытом ра-

боты. Работа с автобусами «Богдан». З/п 
от 7000 грн. Жилье предоставляем. Тел.: 
0 67 6000161, 0 67 9430314.

На постійну роботу на автомийку по-
трібні мийники автомобілів (біля АЗС 
«Вікінг»). Тел.: 0 68 6875604.

На постійну роботу потрібен водій кат. 
«В», «С», із д/р, хороший стан здоров’я. 
З/п гідна. Тел.: 0 50 8112233.

На постійну роботу потрібен праців-
ник для виконання робіт (будівельних, 
ремонтних та інших), з/п висока, стабіль-
на. Тел.: 0 67 4471770. 

На постійну роботу у спортивно-оздоро-
вчий комплекс, с. Проліски, потрібні адміні-
стратор корта, прибиральниця, офіціант, г/р 
2/2. Тел.: 0 66 3655114.

На роботу в ЗОШ №6 потрібні 2 кухаря, 
кухонний працівник, прибиральниця служ-
бових приміщень. Тел.: (4595) 62348, 0 67 
4570661.

На роботу на виробництво меблів по-
трібен працівник по складанню меблів. 
Тел.: 0 67 2614039.

На СТО вантажних авто у м.Бориспіль 
потрібні слюсар та менеджер із поста-
чання. Тел.: 0 63 2378174.

Підприємству на твердопаливну ко-
тельню потрібні оператори. Д/р, оплата 
за домовленістю. Тел.: 0 50 4433575.

Підприємству потрібен рамщик на 
стрічкову пилораму. Д/р, оплата від ви-
робітку. Тел.: 0 50 4433575.

Підприємству у м.Бориспіль потрібні 
працівники в цех виробництва паперо-
вої упаковки, без ш/з, повний робочий 
день, навчання. Офіційне працевлашту-
вання. Тел.: 0 67 5084967.

Потрібен водій на асенізатор. Тел.: 0 67 
9619812.

Потрібен ЗАВГОСП в м.Бориспіль, вул. 
К.Шлях, 4 вул., торгівельний центр «Nika», 
неповний робочий день, з/п за домовленістю. 
Тел.: 0 93 4220011.

Потрібен продавець на ринок «Централь-
ний». Продаж господарчих та дрібних буд. 
матеріалів. Г/р з 8.00—17.00. Місце роботи — 
засклений кіоск, з/п 10% від валового витор-
гу. Готові взяти від студентів до пенсіонерів, 
навчаємо. Тел.: 0 67 5056064.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУК-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУК-
ТОВИЙ МАГАЗИН, ІЗ Д/Р, Г/Р 1/2 З 7.00 ТОВИЙ МАГАЗИН, ІЗ Д/Р, Г/Р 1/2 З 7.00 
ДО 22.00, З/П 3000-3500 ГРН. ТЕЛ.: 0 96 ДО 22.00, З/П 3000-3500 ГРН. ТЕЛ.: 0 96 
7769818, 0 63 2618226, НАТАЛІЯ.7769818, 0 63 2618226, НАТАЛІЯ.

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

РОБОТА • ПРОДАМ

АКРИЛОВИЙ ВКЛАДИШ

098�133�25�02
093�880�80�15
Сан Санич

НОВА ВАННА
без демонтажу старої

РЕСТАВРАЦІЯ ВАНН

В м.Київ на роботу в теплиці потрібні від-
повідальні, вахта 15/15, 30/15. З/п 460 грн 
щоденно, гарні умови для іногородніх, житло, 
харчування. Тел.: 0 63 6098491, 0 68 7337439, 
0 66 0018569.

Комплектувальники та пакувальники на 
секонд-хенд, з/п від 4200 грн/тиждень, вахта, 
житло, робота в теплому приміщенні. Тел.: 0 
68 5984429, 0 95 0071930.

На работу требуются уборщики и 
уборщицы. Удобный г/р, спецодежда. 
Жильем обеспечиваем, оплачиваем 
проезд до Киева. З/п 4000-5000 грн. 
Приглашаем людей из любого регио-
на Украины. Тел.: 0 68 9838536, 0 99 
2189656, Алёна. 

На роботу в теплиці в м.Київ потрібні відпо-
відальні, вахта 15/15, 30/15. З/п від 8500 грн/
вахта. Щоденно. Гарні умови для іногород-
ніх, житло, харчування, спецодяг. Тел.: 0 66 
7565136, 0 68 6973872.

Німецька будівельна компанія запрошує 
будівельників та електриків до Німеччини, 
з/п від 1200 євро. Різноробочі до Польщі, 
Німеччини, Чехії: з/п від 28000 грн. Ліц. 
МСПУ АВ № 585042. ТОВ «Європейський 
Холдинг», вул.Ільїнська, 12, оф. 314, м.Київ. 
Тел.: 0 67 2326904, robotaeuro

Официальное трудоустройство в Польше 
для работников без квалификации, а также 
специалистов на строительстве, складах, 
заводах, в гостиницах и ресторанах. Визо-
вая поддержка и большой выбор вакансий. 
Лиц. АЕ №637167 от 27.05.15, ГСЗ. Тел.: 0 68 
2740475, 0 99 1589210.

Охоронці в Київ, вахта, чоловіки та жінки, 
житлом забезпечуємо. Тел.: 0 67 5202609, 0 
99 1931692, 0 93 1656645.

Польща: безкоштовне оформлення! Ко-
валі, токарі, водії В, С+Е, слюсарі, покоївки, 
кухарі, працівники теплиць, ливарники, 
формувальники, технологи, інженери, догля-
дальниці, перукар, піскоструйники, лісоруби, 
м’ясники та інші. Ліц. МСПУ АВ № 585042. 
ТОВ «Європейський Холдинг», вул.Ільїнська, 
12, оф. 314, м.Київ. Тел.: 0 96 6035770, 
robotaeuro@gmail.com.

Польща: безкоштовне оформлення! Швач-
ки, будівельники, різноробочі, маляри, шту-
катури, муляри, фасадчики, арматурники, 
бетонщики, зварювальники, столяри, обби-
вальники меблів, електрики, карщики. ТОВ 
«Європейський Холдинг», вул. Ільїнська, 12, 
оф.314, м.Київ. Ліц. МСПУ АВ № 585042. 
Тел.: 0 67 2326904, robotaeuro@gmail.com.

• Насосні станції •
• Бойлери •

• Холодильники •
• Пральні машини •

• Сантехнічні роботи •
Без вихідних

Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ
РЕМОНТ!

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

Работа: Европа, Скандинавия, США, Кана-
да, Израиль. Все рабочие вакансии. Контрак-
ты 6/12 мес, право продления. Проезд, 
оформление всех официальных и легальных 
док-тов на выезд, в т.ч. 50% в кредит за счет 
работодателей. Лиц. АВ №519114, МТСП от 
28.05.10г. Тел.: 0 63 8652161.

У м.Київ потрібні працівники на фасуван-
ня-упаковку одноразового посуду. Вахта 
15/15; 30/15. З/п від 440 грн/зміна, щоденно. 
Для немісцевих гарні умови: харчування, 
житло, спец.одяг. Тел.: 0 63 6098552, 0 68 
8197275, 0 95 4909254.

Первомайськ
Требуется бульдозерист, экскаватор-

щик, машинист фронтального погрузчи-
ка, водитель всех категорий, электрога-
зосварщик, электрослесарь, горный 
мастер, токарь, водитель на «БеЛАЗ», 
моторист, автокрановщик. З/п высокая. 
www.rabotasever.com. Тел.: 0 68 2755566, 
0 68 1210187.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Бухгалтера, д/р 5 років юридичної осо-
би на загальній системі, ПДВ: ведення 
звітності ФОП, бухгалтерського обліку 
за сумісництвом. Розгляну всі пропози-
ції. Тел.: 0 97 9959266, Світлана.

Домогосподарка, медична освіта, Бари-
шівка, Березань, Яготин. Тел.: 0 97 4161050.

Перекладача, репетитора німецької мови, 
на дому, 30 р. досвід. Тел.: (4595) 60516, 0 67 
8721794.

Підготую дитину до школи з 4,5 до 7 років, 
писати, читати, рахувати, розв’язувати при-
клади, задачі, педагог, вища освіта, д/р 30 р, 
допомога учням 1-2 класу у навчанні. Тел.: 0 
63 4271333.

Шукаю роботу в сфері транспортних 
перевезень із Європи, маю закордонний 
паспорт, посвідчення водія кат. «В», «С», 
досвід поїздок по Європі. Тел.:(4595) 60516, 
0 67 5821142.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Батареї чавунні, центрального опалення, 3 

шт., 40 грн/1 секція. Тел.: (4595) 60516, 0 67 
8721794.

Бетонні стовпчики, 2,30х12х15, бетонні 
стовпчики, ціна договірна; буржуйка. Тел.: 
(4595) 64820, 0 97 2385125.

Бочки, каністри, металеві і поліетиленові, 
баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 9307744.

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

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

Залізобетонні кільця, об’єм 1 м — 1 шт., 1,5 
м — 1 шт., залізобетонні блоки, вапно гаше-
не 1,5 т, ціна договірна. Тел.: 0 68 9636640.

Запчастини до металевого гаража, воро-
та, підсилювачі даху. Тел.: 0 68 5982868.

Каністри сталеві, б/в, 300 грн/1 шт.; баки, 
термоси, 2 шт., по 10 л, 300 грн/1 шт. Тел.: 
0 68 1283577.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 3 шт. 
2,25х0,67; 2,05х0,88; 2,20х0,75, б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006.

Панель перекриття (дорожня), 1 шт.: 
3,00х1,50х0,10, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006.

Плити бетонні, дорожні, 2х3, 10 шт., ціна 
договірна. Тел.: 0 67 6590136, 0 63 1352037.

Труба азбесто-цементна, 100 мм, б/в, 180 
грн; наличники ПВХ, 2 шт., білий, 2200 мм х 
70 мм, 50 грн за 1; 1100 мм х 70 мм, білий, 25 
грн, нові. Тел.: 0 68 1283577.

Запоріжжя
Официальный дилер турецкой Ком-

пании «Kalde» в Украине OOO «Kalde-
Vostok» реализует мелким и крупным 
оптом продукцию турецкой фирмы: 
трубы полипропиленовые, фитинги, 
вентили, краны. Полный ассортимент 
продукции, новинки. Доставка по всей 
Украине. Тел.: 0 63 6809889, Елена. 

ДИТЯЧІ РЕЧІ
Бориспіль

Ванна «Ok Baby» б/в; столик для годуван-
ня. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006.

ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА 
КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, 
ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, 
ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.

МЕБЛІ
Бориспіль

Дубові стільці, CРСР 1960 р., різьблені, 4 
шт., 12000 грн або обмін. Тел.: 0 95 8765344. 

Комп’ютерний письмовий стіл, для шко-
ляра. Тел.: 0 93 6725248.

Крісло розкладне, гарний стан; мийка 
одинарна нержавійка, накладна. Тел.: 0 66 
0271933, 0 97 8698031.

Кухня б/в: тумба «напольна», шафа підві-
сна, шафа-пенал, тумбочка, 1300 грн. Тел.: 
(4595) 60516, 0 67 8721794.

Тумба під телевізор, 2 шт., б/в, колір вен-
ге, під склом, гарний стан; 2-спальне ліжко 
з матрацом «Венето». Тел.: 0 67 3173639, 0 
99 2694959. 

Шафа з дзеркалом, 800 грн; диван, 1000 
грн; сервант, гарний стан, 600 грн; 2 розклад-
ні столи, 600 грн. Тел.: 0 95 8489233.

Диван, розкладний, 1,40х2,00, кольорова 
оббивка, гарний стан, 2000 грн.. Тел.: 0 98 
4591620.

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

Блок безперебійного живлення «START 
UPS-420», ціна договірна, недорого; або об-
міняю на б/в ноутбук, аксесуари. Тел.: 0 68 
5982868.

На автомийку в м.Бориспіль

ПОТРІБНІ

ПОТРІБЕН

МИЙНИКИ АВТО

Тел.: (063) 140�03�81
(063) 752�21�12

З/п 2 р. на місяць (аванс та з/п), 
від 4000 до 6000 грн.

Безкоштовне житло для іногородніх.

АДМІНІСТРАТОР 
НА АВТОМИЙКУ з д/р

Тел.: 067-233-42-42

ПОТРІБНІ 
ВОДІЇ на самоскид МАЗ-5516, 20 т 

ОХОРОНЕЦЬ 
МАШИНІСТ екскаватора 
ЕО-304, МТП-71Б

Знання Києва    Достойна з/п 



Вісті №2 (861), 20 січня 2017 р.22 РОБОТА

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

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

ІНЖЕНЕРА-КОШТОРИСНИКА

ФОРМУВАЛЬНИКА ЗБВ

ПОМІЧНИКА ОПЕРАТОРА

ІНЖЕНЕРА КВП

ОПЕРАТОРА БЗВ

МАШИНІСТА АВТОКРАНА

ПІДСОБНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВОДІЯ категорій «С», «D»

ЗБИРАЛЬНИКА МЕБЛІВ

ЕЛЕКТРИКА

СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА

МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНІ

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

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

на Нову автомийкуна Нову автомийку

ПотрібніПотрібні

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

Тел.: 067 828-28-90

Деревообробне підприємство
ЗАПРОШУЄ

Інженера-механіка виробництва
Технолога виробництва
Майстра, начальника цеху 
з розпилювання деревини
Оператора стрічкової пилорами
Оператора станків з 
перероблення деревини
Помічника оператора станків 
з перероблення деревини
Водія навантажувача
Водія-тракториста

Офіційне працевлаштування
З/п 2 рази на місяць.

Компенсація транспортних витрат
Власна розвозка

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

МЕНЕДЖЕРА ЗЕД
ТЕХНОЛОГА З ВИРОБНИЦТВА 
ПОЛІЕТИЛЕНУ
РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
ДРУКАРЯ
флексографічного друку

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

РОБОТА
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

в цех

СТАРШИЙ КУХАР
КУХАРІ
БАРМЕНИ
ОФІЦІАНТИ
МИЙНИКИ ПОСУДУ

Набір працівників у нове кафе
ресторанного типу

по Бориспільському шосе,
район с. Чубинське
(а/з с. Мала Олександрівка)

Пропонуємо високий дохід, 
офіційне працевлаштування, 
кар'єрний ріст, зручний г/р.

Відкриті вакансії:

Тел.: (067) 412-26-71, Вікторія

Тел.: 067-452-73-23

В салон-перукарню «Наталі»

ПОТРІБЕН 

ПЕРУКАР
с. Гора

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
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Тел.: 097�899�99�76,
 050�355�62�36

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ
(складені в ящиках)

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

Бориспіль
Йоркширські тер’єри, дівчатка, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 2240262.
Корова, червона з другим телям. Тел.: 0 

98 5855624.
Кролі білий «оберт», гіганська «шинши-

ла». Тел.: 0 99 9754462.
Поросята білої масті, м’ясної породи, до 3 

місяці, ціна договірна. Тел.: 0 97 6294054, 0 93 
5483106, Саша.

Сіно в тюках, ціна договірна. Тел.: 0 50 
1590197, 0 99 9754462.

Телиця червоно-ряба, 3 місяці, с. Во-
роньків. Тел.: 0 98 9560877, Надія. 

Цеценят бельгійської вівчарки. Тел.: 0 93 
6877715.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Борони, 50х80, 2 шт., 300 грн/1 шт.; балони 
газові б/в, 300 грн. Тел.: (4595) 30730, 0 66 
5632840, 0 98 2148201.

Картопля дрібна, ціна договірна. Тел.: 
(4595) 64820, 0 97 2385125.

Картопля кормова, 2 грн/1 кг. Тел.: 0 
50 96959411.

Поросята породи українська степова, 
35-40 кг на відгодівлю; січкарня. Тел.: 0 97 
2378240. 

Рамки для вуликів. Тел.: 0 93 4232542.
Саджанці ожини, малини, агрус без шипів, 

ціна договірна. Тел.: 0 95 0150160.
Саджанці, морозостійкі, плодовиті: ківі, 

гранат, інжир, фундук; господар. Тел.: 0 99 
7982988.

Сіно в тюках, 300 шт., солома — 200 шт. 
Тел.: 0 96 4454499.

Коробка для дверей, 80х30х2050, 115 грн; 
скляні банки, 0,5 л/2 грн, 13 шт. Тел.: 0 68 
1283577.

Костюм «прорезинений», 350 грн, но-
вий; паяльна лампа б/в, 250 грн. Тел.: 0 68 
1283577.

Куртка шкіряна, чорного кольору, глян-
цева, 50-52 розмір, якісна з коміром; шкіра 
вичинена, на пошиття верхнього одягу, нова, 
якісна, свиняча, чорного кольору. Тел.: 0 93 
2233068.

Матрац, ватний, виробництво СРСР, гру-
бий; перини; подушки, недорого. Тел.: (4595) 
69244, 0 63 7447732.

Мішки, б/в, ціна договірна. Тел.: 0 66 
8258081.

Плуг до мотоблока, радянського виробни-
цтва. Тел.: 0 93 2233068.

ПРОДАМ макулатуру, пакувальну 
плівку, пластикові пляшки, щоденно, 
9.00—18.00, обід: 13.00—14.00; неділя 
— вихідний; вул.Франка, 2А, у дворі за 
кафе «Поліс». Тел.: 0 67 6497966, 0 93 
2565011, 0 95 0029901. 

Роги оленя сибірського, великі, 4000 грн; 
платівки Висоцького, 19 шт., 100 грн/1шт.; 
бушлат, зимовий; штани офіцерські, ватні, 
розмір 52, 400 грн. Тел.: (4595) 50906, 0 68 
6505802.

Т-54 Т-2 пристава, цифровий ТВ, реси-
вер World Vizion, нова, 450 грн.. Тел.: 0 97 
8980511.

Тренажер «Боді-райдер», із розкладним 
кріслом, ціна договірна; велосипед «Ардіс», 
розкладний, недорого. Тел.: 0 66 0271933, 0 
97 8698031.

Фреон у бочці, ціна договірна. Тел.: 0 68 
5982868.

Чоботи-ботфорти, чорного кольору, із на-
турального замшу, 37 р., 1000 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

Шуба із нутрії, темно-коричневого кольору, 
48-50 р. (манжет та воріт з песця), б/в, гарний 
стан, 5000 грн, торг; шкіряний плащ, чорного 
кольору, новий, 44-46 р., 3000 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361. 

Куплю радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п, 
индикаторные ИН18 от 150гр/шт, ИН16(-14,-
12,-8). Контакторы ТКС, ТКД, КМ, ДМР, ТКТ. 
Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Вакуумные конденса-
торы КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куп.дорого как 
изделия, металлом не занимаемся. Тел.: 0 
97 9902807. 

Полтава
Куплю дорого! Янтарные бусы от 250 

грн до 1500 грн за 1г, коралловые бусы, 
бивни мамонта. А также старинные 
иконы, картины до 1980 г., ордена, ме-
дали, книги, изданные до 1917 г., и др. 
предметы старины! Тел.: 0 50 3466068.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам треба пофарбувати справжню 
шкіру, то будь ласка: куртка коротка — 200 
грн, куртка довга чи плащ — 250 грн; фарбу-
вання взуття. Це для курток чорного кольо-
ру. Куртки кольорові на 50 грн дорожчі. Тел.: 
(4595) 61385, 0 67 4179396.

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

Бригада будівельників виконує всі види 
ремонтно-оздоблювальних робіт, утеплення 
фасадів та монтаж металопластикових кон-
струкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

Будівельно-демонтажні роботи та 
будь-які ремонтні роботи; разові послу-
ги вантажників та різноробочих; вивіз 
буд.сміття. Тел.: 0 99 4791140, Олек-
сандр. 

Будівництво приватних будинків, котеджів і 
дач під ключ з доставкою і закупкою матеріа-
лів. (Ліц. АВ №479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 
0 67 5056064, 0 68 1269208.

Будівництво приватних будинків, ко-
теджів і дач під ключ з доставкою і за-
купкою матеріалів. Ліц. АД №038869 від 
08.06.2012р. Тел.: 0 67 4029471.

Вантажні перевезення до 2 т. Тел.: 0 66 
1976213, 0 96 4477559, Роман.

Гіпсокартон, відкоси, малярка, штукатур-
ка, стяжка, кахель, вагонка, ламінат, дахи, 
багети, фарбування, шпалери, якість гаран-
тую. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 2240262.

Знижки до 20 % до 15.02.2017 р. на ре-
монт квартир, будинків, балконів; пере-
планування, підвісні стелі, гіпсокартон, 
опалення, тепла підлога, водопровід, 
каналізація, електрика. Будівництво 
— будинки, лазні, прибудови, гаражі, 
павільйони, навіси, альтанки, ворота, 
паркани. Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 
9721514, 0 66 8393483.

Каналізацію, димоходи, вентиляційні 
шахти прочистимо. Німецьке обладнання, 
сантехніка будь-якої складності. Цілодобово. 
Св-во ВОО № 854932. Тел.: 0 98 0130040, 0 
93 9888611.

Комплексний ремонт квартир, офісів, 
будинків: фундамент, кладка під ключ, гі-
псокартон, кахель, виготовлення парканів, 
зварювальні роботи, з доставкою матеріалів, 
вирізування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 
6888761, Олександр.

Оббивка меблів та повне відновлення 
м’яких частин, ремонт меблів будь-якої 
складності, перетяжка із вивозом (дивани, 
крісла, стільці), зміна дизайну м’яких меблів. 
Тел.: 0 68 1222852.

ОРЕНДА ЕКСКАВАТОРА JCB. ТОВ ОРЕНДА ЕКСКАВАТОРА JCB. ТОВ 
«УКРЄВРОДОР». ТЕЛ.: 0 96 8346725, 0 «УКРЄВРОДОР». ТЕЛ.: 0 96 8346725, 0 
66 0002270, РОМАН.66 0002270, РОМАН.

Перевезення, доставка вантажів до 2 
тонн — 4 м, по м. Бориспіль та Україні. 
Тел.: 0 66 8297166.

Покрівельні роботи під ключ, мансард-
ні дахи, риштувальні системи; м’яка 
покрівля, металева, бітумна, полімерна, 
керамічна черепиця; утеплення, обли-
цювання будинків, квартир; сайдинг, 
фактурна штукатурка, короїд, термо-
панелі. Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 
9721514, 0 66 8393483.

Послуги трактора з причепом та плуг. 
Тел.: 0 67 9730653, Григорій.

Будівельний вібратор ІВ-99Д. Тел.: 0 95 
9282640.

Вал для стукального верстата, 30 см, 3 
ножі, з корпусами, новий, циркулярка, виго-
товлено в НДР, довбання вушок. Тел.: 0 93 
2233068.

Двигун 7,5 кВт, 74 кг, 220х380. Тел.: 0 93 
7438517, Юрій.

Зварювальний апарат, 220 Вольт, виготов-
лений за європейськими стандартами. Тел.: 
0 93 2233068.

Насосна станція, Karcher BPP 4000/48 — 
Німеччина. Тел.: 0 95 0150160.

Принтер, фірма «HP 205», б/в, робочий 
стан, без картриджів, 500 грн. Тел.: 0 50 
7142390.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 0 93 
2233068. 

Твердопаливний котел 18 кВт. Тел.: 0 
97 1224730.

Токарний, ювелірний верстат, теодоліт, 
нівелір, мікроскоп, електростанція. Тел.: 0 95 
8765344.

Фотоапарат цифровий «Nikon Coolpix 
S-3100», чохол, карта пам’яті, 1000 грн, торг; 
плеєр «Аpple ipod touch 5g», зі шкіряним чох-
лом, 2700 грн, торг. Тел.: 0 95 1759396.

Київ
Витрины холодильные, мороз., кондит., 

универс.(-3/+5) Cold, Freddo, Mawi. Лари, 
бонеты мороз., шкафы один.и купе, регалы 
пристенные. Нов./б/у, с опт.склада. Рас-
ширяем торг.сеть: ищем регион. предста-
вит. Freddo.net.ua. Тел.: 0 66 9478906, 0 96 
2037449. 

Стабилизаторы напряжения укр. пр-ва. 
Профес. комплексная защита техники от 
проблем в электросети. Гарантия — 3 года. 
Адаптация под вашу электросеть! Лучшее 
соотношение цена-качество! Б/п доставка. 
Подробно на сайте: stabilizator.dp.ua. Тел.: 0 
67 4928371, 0 50 1011184.

Экономное отопление! Электрорадиа-
торы! Экономия до 70%! Тепло за 20 коп/час 
— это реально. Электрорадиаторы с низким 
потреблением электроэнергии. Срок экс-
плуатации 20 лет. Пр-во Украины. Гарантия 
5 лет. Не сушат воздух. Доставка. Сервис. 
Тел.: 0 67 5236614, 0 66 2663474.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Деко нове, велике з кришкою, 30х45 см, 
алюмінієве, 300 грн. Тел.: (4595) 50906, 0 68 
6505802.

Ноутбук «Асус», акумулятор «Акер», 
«ІВМ», ціна договірна, недорого; комуніка-
тор. Тел.: 0 98 0420029.

Обігрівач, масляний, 2 шт., гарний 
стан, ціна договірна. Тел.: 0 67 6497966, 
0 93 2565011, 0 95 0029901.

Пральна машина «Нанса комфотр-1000», 
3000 грн. Тел.: (4595) 30730, 0 66 5632840, 0 
98 2148201.

Пральну машину, з центрифугою, «Вол-
на», 1000 грн, торг. Тел.: 0 97 2386010.

Радіотелефон, база з набором, автовідпо-
відач, б/в, 200 грн, торг. Тел.: 0 95 1759396.

Телевізор LG флетрон, 54 см, телетекст, 
відео, пульт, 2006 р. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 
2694959, 0 63 8851779.

Телевізор «Деу» (потребує профілакти-
ки); пральна машина, вертикальна «Вемдо-
ме-510 ТВ», не працюють перемикачі, 1700 
грн. Тел.: 0 68 5982868.

Телевізор «Самсунг», срібного кольору, 
плоский екран, діагональ 54 см, гарний стан, 
2000 грн. Тел.: 0 98 4591620.

Холодильник «Днепр-2М», б/в, гарний 
стан; швейна машинка Німеччина. Тел.: 0 66 
3663002.

ТВАРИНИ
Баришівка

КОРОВА, 4 РОКИ, 8,5 МІСЯЦІВ ТІЛЬ-КОРОВА, 4 РОКИ, 8,5 МІСЯЦІВ ТІЛЬ-
НОСТІ, 22000 ГРН; ТЕЛИЧКУ, 2 РОКИ, 8 НОСТІ, 22000 ГРН; ТЕЛИЧКУ, 2 РОКИ, 8 
МІСЯЦІВ ТІЛЬНОСТІ, С. МАСКІВЦІ, БА-МІСЯЦІВ ТІЛЬНОСТІ, С. МАСКІВЦІ, БА-
РИШІВСЬКИЙ Р-Н. ТЕЛ.: 0 67 7297020, 0 РИШІВСЬКИЙ Р-Н. ТЕЛ.: 0 67 7297020, 0 
99 6061922, ОЛЬГА. 99 6061922, ОЛЬГА. 

Березань
Коза кітна; козлик 1 рік, порода «Ламан-

ча»; кізонька 6 місяців, безрога, недорого. 
Тел.: 0 99 2260579.

Київ
Афро-украинская горячая шоу-группа из 

Уганды. Группа «Alfa-Alfa» для Ваших меро-
приятий. Самые яркие и зажигательные. Мы 
предлагаем одну из лучших африканских 
шоу-групп Украины! E-Mail: ssegawole@
yahoo.com. Тел.: 0 66 1913197.

РІЗНЕ
Бориспіль

Візьму кредит у приватної особи під бізнес, 
на вигідних умовах. Тел.: 0 93 4232542. 

Втрачений військовий квиток, серія СО 
№019703, виданий на ім’я Голуб Наталії Ана-
толіївни Бориспільсько-Баришівським ОМВК 
08.05.2009 р., вважати недійсним.

Втрачений сертифікат на право на зе-
мельну частку (пай), серія КВ №0071516, 
виданий на ім’я Шелудько Євдокії Пилипівни 
Бориспільською районною державною адмі-
ністрацією 25.06.1997 р., вважати недійсним. 

Догляну людину похилого віку, без ро-
дичів, з правом успадкування житла, в Бо-
рисполі чи районі. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 
2694959. 

ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУЛАТУРУ, ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУЛАТУРУ, 
ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, ПЛАСТИКОВІ ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, ПЛАСТИКОВІ 
ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, 9.00-18.00, ОБІД: ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, 9.00-18.00, ОБІД: 
13.00-14.00; НЕДІЛЯ — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.13.00-14.00; НЕДІЛЯ — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.
ФРАНКА, 2А; У ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПО-ФРАНКА, 2А; У ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПО-
ЛІС». ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 ЛІС». ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 
95 0029901. 95 0029901. 

Здам будівельні риштування. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006.

Сім’я запрошує на роботу працелюбну 
людину без ш/з для прибирання приміщень, 
можливо з проживанням або позмінно. Тел.: 
0 95 7794847, 0 63 3658505 0 67 4057160, з 
17.00 до 22.00.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У 
ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ КОШЕНЯТ, ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ КОШЕНЯТ, 
ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ КІШОК, СОБАК. ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ КІШОК, СОБАК. 
ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 
0029901.0029901.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Жінка, приваблива, познайомиться з чо-
ловіком від 48 років, який втомився від са-
мотності, хоче любові, поваги, домашнього 
затишку. Тел.: 0 97 4161050.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

ОКНА
-50%

(066)363-38-40
РОЗСТРОЧКА

Тел.: 097-32-31-768, 050-67-39-266,
097-98-91-678, з 8.00 до 20.00

КУПЛЮ
МЕД

(від 300 кг і більше) 
та всі бджолопродукти

Тел.: (044) 227-38-98
(097) 477-07-77

Увага!!!
ВІДКРИВСЯ 

КЛУБ ЗНАЙОМСТВ!
08301, м. Бориспіль, а/с 164

Полтава
Насіння кукурудзи української селек-

ції. ФАО 230-310: Оржиця, Яровець, 
Любава, Дніпровський 257св, Солонян-
ський. Продаж від одного мішка. Ціна: 
на 1га-80000 насінин-450 грн. Пакет до-
кументів. Полтавська обл, м.Карлівка. 
Тел.: 0 50 6344670, 0 68 8926201.

РІЗНЕ
Бориспіль

Акваріум, довж. 36 см, шир. 25 см, висота 
22 см, б/в, для черепахи, 100 грн. Тел.: 0 50 
7142390.

Акордеон «Октава», 5 регістрів, гарний 
стан, ціна договірна. Тел.: 0 63 2033965, 0 50 
5038302.

Акриловий піддон до душової кабіни, з 
«фартухом», 1850 грн; холодильник, Ока-6, 
гарний стан, пофарбований, 2800 грн. Тел.: 
0 68 1283577.

Атлас карт і схем, російської воєнної історії, 
1946 року. Тел.: 0 93 6877715.

Вагончик-термобудка на колесах, 2х4. 
Тел.: 0 98 2507650.

Весільна сукня, 58-62 розмір, корсет, 
не вінчана, можлива примірка. Тел.: 0 67 
9624986, Вікторія.

Вишиті рушники, гладдю, хрестиком з ме-
реживом, старовинні; гарні тканини, недоро-
го. Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Вишиті сорочки; українські рушники, 2 шт., 
ткані; український костюм, недорого. Тел.: 
(4595) 69244, 0 63 7447732.

Дзеркала, великі; годинники наручні; бу-
дильники; банки з кришками 750 г, б/в, недо-
рого. Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Дублянка натуральна, для хлопчика 10 ро-
ків. Тел: 0 95 0150160.

Душова кабіна, б/в, 1000 грн, торг. Тел.: 0 
98 4567204, 0 93 7472006.

Каркаси, фінські, 7х6. Тел.: 0 97 3123272.

Київ
Котли твердопаливні «Кобзар»: надійні, 

сучасні, прості у використанні. Сталь—4 
мм, термомеханічний регулятор тяги, площа 
обігріву 100-300 кв.м, від 6600 грн. Власне 
вир-во «Канівський механічний завод», www.
frezer.com.ua. Тел.: 0 96 1059178, (04736) 
31062.

КУПЛЮ
Бориспіль

Горіхи, акумулятори б/в. Тел.: 0 63 4865492.
Для своєї домашньої бібліотеки куплю 

книги серії «Литературные памятники» та 
видавництва «Academia». Тел.: 0 96 5252078.

Закуповуємо постійно: легковий тран-
спорт, битовки, вагончики будівельні, кон-
тейнери та кунги. Тел.: 0 96 9918144. 

Ноутбук, об’єктиви. Тел.: 0 68 5982868.
Підшипники. Тел.: 0 68 3762121.
Фотоапарат цифровий з гарним збільшен-

ням; бінокль з великою кратністю; флешку 
для комп’ютера, 16 або 32 Гб. Тел.: (4595) 
60516, 0 67 5821142.

Київ
Куплю пожарные мотопомпы МП-800 (или 

насос ПН-30, ПН-40), электродвигатель от 1 
до 18 кВт, токарное оборудование: фрезер-
ный, сверлильный, токарный станки. Тиски. 
Патроны. Фото на почту: sky85593@gmail.
com. Тел.: 0 96 4180586, Олег Андреевич.

Тел.: (093) 436�78�48
з правом успадкування житла.

ДОГЛЯНУ, ВІЗЬМУ ПІД ОПІКУ
ЛІТНЮ ОДИНОКУ ЛЮДИНУ

ДОГЛЯНУ, ВІЗЬМУ ПІД ОПІКУ
ЛІТНЮ ОДИНОКУ ЛЮДИНУ
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Тел.: 068-675-85-05, 
066-106-00-53, 063-300-17-82

ДВЕРІ • ЛОДЖІЇ • БАЛКОНИ
Запрошуємо дилерів до співпраці 

«ОЛЬВЛА-ПЛАСТ»

ВІКНА 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ Від виробника

ОВНИ. З позахмарних 
висот час спуститися на 
землю і братися до робо-
ти. Будьте прагматичні. По-
старайтесь уникнути будь-
яких суперечок на сімей-
ному фронті.

ТЕЛЬЦІ. Для вас зараз 
найголовніше — питання 
роботи та кар'єри. Однак вам 
потрібно присвятити біль-
ше часу родині, допомогти 
слабшим та молодшим.

БЛИЗНЮКИ. Ваші рішу-
чість та завзятість сприяють 
здійсненню ваших задумів. 

Постарайтеся не планувати 
нічого серйозного на вихід-
ні, побережіть здоров’я.

РАКИ. Непростий пе-
ріод. Не виключено, що 
якийсь важливий для вас 
проект доведеться зміню-
вати чи починати все за-
ново. Не нервуйте, заспо-
койтеся, зосередьтеся.

ЛЕВИ. Цього тижня тре-
ба буде встигнути багато чо-
го: крім робочих проблем, 
з'являться домашні. У вихід-
ні будьте обачні, ймовірні ін-
триги та розмови за спиною.

ДІВИ. Допомагаючи ін-
шим, зрозумієте, як кра-
ще впоратися з власними 
проблемами. Ваші пора-
ди близьким людям будуть 
дуже своєчасні. Здоров’я 
не підведе.

ТЕРЕЗИ. Опинитесь 
у центрі уваги, до вашої 
думки прислухатимуть-
ся. Тільки не варто занад-
то задирати ніс. Зустрічі з 
друзями краще заплану-
вати на вихідні.

СКОРПІОНИ. Ризикова-
ні справи краще відкласти. 

А поки що вчіться поєдну-
вати старе і нове, відкида-
ючи зайве. У вихідні можна 
трохи розслабитись.

СТРІЛЬЦІ. Довіряйте 
своїй інтуїції. Імовірні не-
тривалі, але важливі зу-
стрічі, знайомства з людь-
ми, яким будуть цікаві ваші 
проблеми. Будьте обереж-
ніші в суботу.

КОЗЕРОГИ. Розпоч-
ніть пошуки впливових 
зв'язків і достовірної ін-
формації. Добре б за-
йнятися завершенням 

дрібних незакінчених 
справ, яких накопичи-
лось чимало.

ВОДОЛІЇ. Спробуйте 
вловити вітер змін, щоб 
максимально скористати-
ся сприятливими можли-
востями. Вдасться зроби-
ти все заплановане і на-
віть заробити гроші.

РИБИ. Час підбива-
ти підсумки. Не шкодуйте 
про втрачені можливості, 
змінити минуле ви можете 
тільки змінивши своє став-
лення до нього.

Астрологічний прогноз на 23 — 29 січня


