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 ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО

 ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

 КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ
Ірина КОСТЕНКО

Дійшла черга до 
озера на Поповича

Благоустрій озера на вули-
ці Поповича у Борисполі запла-
новано давно. На нараді у Бори-
спільського міського голови, яка 
відбулася 18 квітня, перший за-
ступник міського голови Микола 
Корнійчук повідомив, що сьогод-
ні місто готове визначатися із ви-
конавцем. Нині Бориспіль оголо-
шує тендер у системі «Прозоро» 
на виконання робіт з поліпшення 
технічного стану та благоустрою 
водойми на вулиці Поповича.

Народився у сорочці
Коментуючи на нараді питання 

надзвичайних ситуацій, Микола 
Корнійчук повідомив, що минуло-
го тижня бориспільські рятуваль-
ники врятували життя людині, яка 
потрапила під земляний завал. Це 
сталося 10 квітня 2017 року. Чоло-
вік 1958 р.н. у себе в дворі, на ву-
лиці Каховська, 14, копав крини-
цю. І на нього обвалилася земля. 
На щастя, голова постраждало-
го залишалася над землею. Однак 
ситуація була дуже небезпечною.

На місце події прибули поліція 
та рятувальники, які спрацюва-
ли оперативно. Чоловіка швидко 
відкопали — цілим і неушкодже-
ним. Можна сміливо сказати, що 
він народився у сорочці.

Жлобство 
по-бориспільськи

Протягом квітня у централь-
ній частині Борисполя було ви-
крадено три кущі ялівцю на су-
му 1320 грн, три дерева черемхи 
— 1250 грн, одну тую за 801 грн, 
19 кущів віоли, 41 кущик марга-
риток. Направляються листи до 
поліції, але реакції від правоохо-
ронців немає. Як немає нічого 
святого за душею в істот (людь-
ми їх назвати не можна), котрі не 
цінують того, що робиться для 
благоустрою Борисполя.

Особливості оплати 
за комуналку

За інформацією, яка прозвуча-
ла на плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови 18 квітня, 
проплата населення за комуналь-
ні послуги складає менше 20%. На-
прикінці минулого року у Бори-
спільській міській раді в черговий 
раз було озвучено ідею поверну-
тися до єдиної квитанції. Ідея бу-
ла багатообіцяючою: паралельно з 
паперовим варіантом квитанції за-
пускати єдину електронну квитан-
цію. Щоб споживач міг сам зане-
сти всі свої дані по витратах води, 
електроенергії, газу, а програма ві-
дразу обраховувала вартість отри-
маних послуг. Квитанцію можна бу-
ло б роздрукувати самому і не че-
кати паперового варіанту.

Тільки тема чомусь затихла, і у 
відповідь на запитання «Чому?» у 
міській раді «Вістям» повідомили, 
що «Київоблгаз» та «Київобленер-
го» навідріз відмовилися долуча-
тися до єдиної квитанції. А без цих 
надавачів послуг єдина квитанція 
не має сенсу. Тож поки що будемо 
заглядати до поштових скриньок, 
очікуючи на папірці з рахунками, 
а потім товпитимемося в чергах, 
щоб хоч до кінця місяця сплатити 
за комуналку.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Колись усі вони були власністю 
СМЕТ ДАІ, яка базується у Брова-
рах. Спроби домовитися про їх 
передачу у комунальну власність 
Борисполя успіхом не увінчали-
ся. Сьогодні міська влада замість 
старих світлофорних об’єктів 
встановлює нові, до яких бровар-
ське підприємство вже стосунку 
не має.

У цьому році дійшла черга і до 
світлофорів у центрі Борисполя. 
Нові об’єкти будуються на вулиці 
Київський Шлях, 97а (у районі гім-
назії «Перспектива»), на перехресті 
вулиць Київський Шлях — Бежівка 
— Глибоцька та вулиць Київський 
Шлях — Європейська. Нові світ-
лофори оснащені світлодіодними 
джерелами світлового сигналу.

У районі гімназії «Перспекти-
ва» світлофор уже працює. Він, 
як і його попередник, працює 
на перехід за вимогою. Сигнал 
для водіїв дублюється в обох 

напрямках руху. А ще важливо, 
що для пішоходів відліковуєть-
ся час, дозволений для пере-
ходу. Тож школярі мають шанс 
менше ризикувати, не вибігаю-
чи на трасу в останні миті зеле-
ного сигналу.  Коштував цей світ-
лофор міському бюджету трохи 
більше 326 тис. грн.

Світлофорні об’єкти на пере-
хрестях ще монтуються, але най-
ближчими днями запрацюють і 
вони. Це вже будуть цілі системи 
світлофорів, покликані гаранту-

вати безпеку руху транспорту та 
пішоходів. Буде видно, наскіль-
ки зручними вони будуть для всіх 
учасників руху.

Вартість світлофорного об’єк-
та на перетині із Глибоцькою та 
Бежівкою трохи перевищує 507 
тис. грн, а сума, затрачена на світ-
лофори, що на виїзді із Європей-
ської на Київський Шлях, складає 
422 тис. грн.

Старі світлофори будуть демон-
товані, і власник, при бажанні, 
зможе їх забрати.

НОВІ СВІТЛОФОРИ З 
НОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Великоднє яйце, яке демонструє світлове шоу, 
встановлене на центральній площі міста Бориспо-
ля, на сьогодні є єдиним в Україні, для прикрашан-
ня якого застосовані мультимедійні технології.

Напередодні Великодня у центрі Європейської 
площі Борисполя встановили Великоднє яйце. І ві-
дразу навколо нього розгорілися палкі дискусії у со-

ціальних мережах. Навіть конкурс оголосили на най-
більш влучну назву для нової прикраси площі.

Ще коли навколо центрального фонтана вста-
новлювали Великодні писанки, нам обіцяли, що на 
центральному місці до свята з’явиться щось незви-
чайне, і воно також буде у вигляді яйця. Ті, хто спо-
дівався, що Бориспіль, вслід за тенденцією по Укра-
їні, захворів на гігантоманію, звісно, були розчаро-
вані. Біле яйце з елементами Великоднього розпису 
та зображенням бренду міста Борисполя розмірами 
не вражає. І вдень нічим особливим не вирізняється. 
Зате у темний час доби воно демонструє справжнє 
світлове шоу.

Це не захистило його від шквалу критики з бо-
ку деяких активних представників громади та деко-
го з депутатів. На плановій нараді у Бориспільсько-
го міського голови було озвучено суму, витрачену на 
це яйце — 73 тис. грн. Сума, звичайно, чималенька, 
але якщо врахувати, що це мультимедійний екран, 
де встановлено 1270 світлодіодів, оснащений про-
грамним забезпеченням для світлової ілюмінації, то 
чи справді це так багато?

Бориспільський міський голова Анатолій Фе-
дорчук, коментуючи пристрасті, які розгорілися 
навколо того Великоднього яйця, зазначив:

— А критикувати — це найпростіше. Та головна 
мета, яку ми ставили перед собою — це зробити по-
дарунок, який принесе радість дітям.

А діти справді оцінили Великодні прикраси. Пло-
ща, прикрашена Великодніми яйцями, користується 
у малечі міста, та і у їхніх батьків,  шаленою популяр-
ністю. Тут тобі і можливість дітворі доторкнутися до 
величезної крашанки, побігати від однієї до іншої. А 
позувати біля таких прикрас для фото цікаво не лише 
діткам з батьками. Не відстає і молодь, і старші люди.

Не помиляється той, хто нічого не робить. А у Бо-
рисполі життя вирує, місто постійно змінюється на 
краще. І сьогодні ми вже маємо що показати і чим 
здивувати гостей. Та й самим мешканцям Борисполя 
не обов’язково їхати до столиці, щоб побачити щось 
нове та незвичайне.

ПРИСТРАСТІ НАВКОЛО ЯЙЦЯ

Новини 
освіти

Лариса ГРОМАДСЬКА

Філії опорних шкіл, що 
мають вільні приміщення, 
відтепер зможуть виконува-
ти функції не лише початко-
вої школи, а й дитячих сад-
ків. Відповідну постанову 
було прийнято на засіданні 
уряду.

Також урядова постано-
ва вносить деякі зміни у ви-
значення опорної школи. Зо-
крема, до таких шкіл тепер 
можуть відноситися закла-
ди, що не мають філій, але до 
них здійснюється підвезення 
учнів не менше, ніж з трьох 
селищ, сіл.

• • •
На сайті МОН опубліко-

ваний оновлений перелік 
освітніх центрів «Крим-Укра-
їна» та «Донбас-Україна», що 
під час вступної кампанії пра-
цюватимуть для абітурієнтів 
з окупованих територій Кри-
му та Донбасу.

• • •
Чи варто тестувати вчи-

телів за технологією ЗНО? 
У деяких областях України 
вирішили, що вчителі по-
винні складати тести ЗНО. 
Зокрема, в Чернівецько-
му обласному департамен-
ті освіти і науки наголошу-
ють, що педагоги, які де-
монструють низькі резуль-
тати, не можуть отримувати 
вищу категорію або стати 
методистом.

• • •
Участь української коман-

ди у літній Універсіаді-2017, 
проведення літньої Універсі-
ади України, а також виплати 
стипендій Президента Укра-
їни переможцям учнівських 
олімпіад і конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких ро-
біт МАН буде повністю про-
фінансовано. Відповідне рі-
шення було прийнято на за-
сіданні Уряду.

Понад 18 млн гривень на 
ці потреби буде вивільне-
но за рахунок перерозподі-
лу видатків державного бю-
джету, передбачених Мі-
ністерству освіти і науки на 
2017 рік. Зокрема, 3,1 млн 
грн буде спрямовано на ви-
плату в повному обсязі сти-
пендії Президента Украї-
ни переможцям Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів і Все-
українського конкурсу-за-
хисту науково-дослідниць-
ких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України. Роз-
мір таких стипендій — 2,2 
тис грн на місяць.

Ще 15 млн грн передбаче-
но на спортивні заходи за-
гальнодержавного та між-
народного рівня серед уч-
нів і студентів. Насамперед 
йдеться про участь студент-
ських збірних команд Укра-
їни у XXIX Всесвітній літній 
Універсіаді в Китаї.

Також буде профінансо-
вано проведення XIII літньої 
Універсіади України з 38 ви-
дів спорту. Вона проходити-
ме у 17 містах за участю по-
над 5000 студентів.

 Бориспіль поступо-
во позбавляється від 
старих світлофорів, 
встановлених ще за ра-
дянських часів. 
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Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора

У своїй листівці активісти закли-
кали кожного прийти і підтрима-
ти їх, адже «це не тільки пробле-
ма жителів Київщини — це про-
блема кожного українця. Лише ра-
зом ми здатні подолати кричуще 
свавілля влади та захистити влас-
ні інтереси». На сайті КОДА в роз-
ділі «новини» з початку страйку 4 
квітня більше ста новин (станом 
на 19 квітня) про адмінресурсні 
акції «чистий четвер», новини про 
ДЮСШ, про наради, благодійні ак-
ції та офіційні візити. І жодного 
слова про десятки автобусів, що 
зайняли собою весь простір пе-
ред адміністрацією, і про людей, 
які змушені жити у цьому імпрові-
зованому штабі.

Чого вони вимагали? «Вісті» спіл-
кувалися з людьми вранці 18 квіт-
ня, коли всі лише мріяли заверши-
ти страйк і повернутися до роботи.

Разом з водіями — кілька ак-
тивістів «Стоп-нелегал». Вони по-
яснюють, що їх громадський рух 
об’єднав кілька громадських ор-
ганізацій з метою боротьби з усім 
нелегальним бізнесом в Україні.

Учасниця руху Анастасія по-
яснює, чому вони стоять з пере-
візниками: «Ми відстоюємо свої 
права, намагаємося наводити по-
рядок в Україні.

Коли все тільки почалося, зібра-
лося багато ЗМІ, але по ТБ показа-
ли не те, що було насправді. Вигля-
дало це як провокація — аж до то-
го, ніби пікетувальники погрожу-
ють підпалити автобус. Такого не 
було і таке нікому й на думку не 
спаде — кожен автобус коштує ве-
ликих грошей і годує людей»

Про вимоги перевізників нам 
розповів виконавчий дирек-
тор Асоціації автоперевізників 

Київщини Олексій Миколайович 
Павленко.

— Хто входить в Асоціацію?
— З усіх перевізників Київщини 

близько десяти не входить до асо-
ціації. Перевізників стає все мен-
ше, підприємства укрупняються, 
якісь припиняють діяльність.

— Це добре чи погано?
— Укрупнення — непогана тен-

денція. Знаєте, забезпечити без-
печні перевезення можна лише 
у випадку, коли є умови, спору-
ди, фахівці, персонал. Укрупнен-
ня — це коли невелике підпри-

ємство входить до складу біль-
шого. Людині не треба тримати в 
штаті механіка і лікаря на два-три 
автобуси.

— А для пасажира?
— Пасажир від цього виграє. Він 

може бути впевнений у тому, що 
користується безпечними послу-
гами. Так само санітарні вимоги 
— мийка салону і кузова має бу-
ти щоденною. Зручно мати влас-
ну мийку, адже кожному окремо 
користуватися мийкою буде дуже 
дорого. Тому деякі миють на став-
ках, але це неправильно.

— Які вимоги страйкарів?
— Страйк почався 4 квітня. Го-

ловна причина — штучний кон-
флікт перевізника з пасажиром. 
Я говорю про пільговиків. Пільго-
вики — інваліди, пенсіонери, вої-
ни АТО — мають отримувати піль-
ги від держави. Тобто пільговик 
має заслуги перед державою, пе-
ревізник возить його безкоштов-
но, а ці гроші має отримувати від 
замовника перевезень. Замовни-
ки різні — на міських маршрутах 
це міськвиконком, у районі — РДА, 
а на маршрутах до Києва — облас-
на державна адміністрація. Єди-
ний, хто не виконує своїх зобов’я-
зань — ОДА. З середини 2015 ро-
ку жодного слова чи програми про 
відшкодування немає. Але є такі 
маршрути, що потребують негай-
ного реагування і значної компен-
сації. Наприклад, у Переяславсько-
му районі є маршрут «Госпіталь — 
Київ», яким користуються воїни 
АТО, коли їдуть на лікування. По-
дібні маршрути є в інших районах 
області. За щоденних користувачів 
послугами теж ніхто не відшкодо-
вує. Вирішення цього питання — 
наша ПЕРША вимога. Напишіть 
програму, вкладіть її до бюджету 
і відшкодовуйте хоч якийсь обсяг 

коштів. Можна адресною дотаці-
єю, коли кошти направлені безпо-
середньо пасажирові — надайте 
людям кошти, і вони самі вирішать, 
їхати їм чи не їхати. Зрозуміло, що в 
цій ситуації перевізники не вимага-
ють коштів для себе.

— Який механізм таких 
дотацій?

— Є програма монетизації пільг, 
написана в кінці 2015 року. Про-
грама знаходиться в Міністерстві 
соціальної політики і замороже-
на, тому що в них не було коштів. 
Мають бути чесні стосунки між 
державою і пільговиками. А пере-
класти свої зобов’язання на пере-
візника — неправильно.

ДРУГА вимога — маршрут-
на мережа. Це реєстр автобусних 
маршрутів, де визначено, коли 
який автобус відправляється, вра-
ховує, щоб маршрути не «пересі-
калися» між собою, не було накла-
дань одного маршрута на інший, 
щоб не було перегонів за пасажи-
рами на зупинках, щоб була чесна 
конкуренція. Маршрутна мережа 
2015 року була нами відкоректо-
вана, але її не затвердили.

— Хто розробляє мережу?
— Повністю управління інфра-

структури ОДА, це всі маршрути 
в межах області — по містах, при-
міські, міжміські.

ТРЕТЯ вимога стосується неле-
гальних перевезень. Всі автостан-
ції Києва знаходяться в оточен-
ні нелегальних перевізників. Їхнє 
завдання — перехопити пасажи-
ра до автостанції, вкрасти його, за-
брати гроші і поїхати додому. Нема 
сплати податків, нема контролю за 
безпекою перевезень. У нас є такі 
проблеми, які ви навіть не можете 
уявити. Наприклад, не вистачає во-
діїв, бо в нас діють обмеження. До 
перевезень не допускаються ко-

лишні наркозалежні, ті, хто злов-
живає алкоголем, епілептики, лю-
ди з психічними захворюваннями. 
Ми таких на роботу не беремо, і то-
ді вони починають займатися влас-
ною підприємницькою діяльністю. 
Таких людей дуже багато. Буває, 
виявляємо вже на підприємствах, 
звільняємо. Нелегальні перевезен-
ня — це небезпечно для людей, а 
для держави — це втрата коштів до 
місцевих бюджетів і державного.

Це основні три вимоги.
— Хто з перевізників Бори-

спільщини є активним членом 
Асоціації?

— У нас є асоційовані члени, які 
підтримують відносини, і є дійсні 
члени асоціації. З Борисполя без-
посередньо входить «АТАСС-Бо-
риспіль», підтримуємо робочі 
дружні відносини з Кисельовим. 
«Автосервіс» не входить до асоціа-
ції. Це його особисте бажання, ад-
же наше об’єднання добровільне.

ДВА ТИЖНІ ПІД КОДА — 

Є РЕЗУЛЬТАТ!
 З 4 по 18 квітня на 

площі перед Київською 
ОДА стояли з протеста-
ми перевізники Київ-
щини, серед яких і бо-
риспільські. Люди 
ночували в наметах і 
автобусах. 

Водій маршрутки Віталій 
Миколайович каже, що вто-
мився, вже два тижні нічого не 
міняється: «На минулому тиж-
ні казали, ніби є якісь зрушен-
ня з боку адміністрації, і ми 
перед святами вже збиралися 
роз’їжджатися додому. Але в 
п’ятницю нічого не вирішили. 
Будемо стояти, скільки буде 
треба, бо якщо поїдемо зараз 
— вийде, все це було дарма. 
Тут хлопці з Боярки, Вишне-

вого, Борисполя, Василькова. 
Всі сидимо і чекаємо. Хоча б 
вийшли до людей і спитали, 
чого нам треба. А вони не хо-
чуть. Ми не вимагаємо чогось 
особливого — ми хочемо про-
зорих тендерів, підтримки в 
боротьбі з незаконними пе-
ревезеннями. В новинах про 
нас сказали, що ми протесту-
ємо, щоб підняти тарифи — 
це брехня! Ми хочемо чесно
працювати.»

Народні досягнення
Після двох тижнів страйку 

активісти разом з новим на-
чальником управління інфра-
структури і транспорту Юрі-
єм Чередніченком продума-
ли і узгодили алгоритм по-
дальшої співпраці, вирішили 
першочергові питання щодо 
призупинення дії листів, що 
скасовували дію договорів 
з перевізниками, розпочали 
узаконення маршрутної мере-
жі, створили групу з бороть-
би з нелегальними перевезен-
нями за участю ГО «Стоп-не-
легал». Площу прибрали і 
роз’їхалися працювати. Чому 
ж знадобилося аж два тижні, 
щоб почути громадян?

КОМЕНТАР

Ярослав, Анастасія та Антон з ГО «Стоп-нелегал».Ярослав, Анастасія та Антон з ГО «Стоп-нелегал».
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Ірина КОСТЕНКО

Коли у Борисполі реально за-
працює програма реімбурсації 
— відшкодування вартості лі-
ків пацієнтам, — сьогодні ніхто 
сказати не може. Як ніхто не мо-
же гарантувати, що вона не пов-
торить долі пільг на безкоштов-
ні перевезення пасажирів та ін-
ших допомог, які гарантувала 
держава, але переклала на пле-
чі підприємств та підприємців.

Обіцянки
Ще 9 листопада 2016 року на за-

сіданні Кабінету Міністрів України 
було схвалено Постанову «Про за-
провадження відшкодування вар-
тості лікарських засобів». Цю про-
граму планувалося ввести в дію 
з 1 січня 2017 року. Однак старт 
програми відтермінували до 1 
квітня. Проте квітень наближаєть-
ся до кінця, а програма «стартува-
ла» тільки у офіційних заявах з те-
леекранів та, здається, подекуди у 
столиці.

Раніше в Україні працювали по-
дібні пілотні програми, але вони 
провалилися. Нині їх почали впро-

ваджувати на загальнодержавно-
му рівні, запевняючи, що врахува-
ли помилки невдалих проектів. На 
нинішньому етапі відшкодування 
вартості лікарських засобів запро-
ваджується при амбулаторному 
лікуванні хворих на серцево-су-
динні хвороби, цукровий діабет ІІ 
типу, бронхіальну астму. Вибір що-
до зазначених груп хворих пояс-
нюється тим, що в Україні саме ці 
недуги є найпоширенішими при-
чинами смертності населення. Ок-
рім того, у МОЗ пояснюють, що за-
безпечити безкоштовними ліками 
усіх просто не мають можливості.

На сьогодні, хоч і не з 1 квітня, 
але уже затверджено перелік між-
народних непатентованих назв лі-
карських засобів, вартість котрих 
підлягає відшкодуванню, та Поря-
док відшкодування. Зокрема, ліки, 
кошти за які будуть відшкодовува-
тися, призначатимуть лікарі пер-
винної ланки (сімейні лікарі, тера-
певти, педіатри) за міжнародними 
непатентованими назвами, тобто 
за діючою речовиною, а не за ко-
мерційною назвою. Держава ком-
пенсує вартість препарату за най-
нижчою ціною виробника, який 
подав заявку на участь у програмі 

«Доступні ліки». Саме такий пре-
парат пацієнт отримає безкоштов-
но. Якщо хворому рекомендовані 
дорожчі препарати інших вироб-
ників, зокрема закордонних, то 
пацієнт може отримати їх, допла-
тивши різницю між розміром від-
шкодування та вартістю потрібно-
го лікарського засобу. Але із доп-
латою існують нюанси, які обме-
жують таку можливість. Нині ці 
нюанси ще важко пояснити, адже 
самі безкоштовні ліки у Бориспо-
лі (та й не лише у нашому місті) ще 
недоступні.

Реалії
На сьогодні, начебто, є інформа-

ція, що перелік аптек міста Бори-
споля, які відпускатимуть ліки за 
програмою реімбурсації, вже ви-
значено, але як повідомила «Ві-
стям» директор КП «Бориспіль-
ська центральна аптека №24» Оле-
на Хомич, відповідні договори ще 
не підписано і гроші для відшко-
дування аптекам за цією програ-
мою до Борисполя ще не дійшли. 
Хоча з державного бюджету кош-
ти вже виділено. Але поки що во-
ни «в дорозі». Очікується, що ситу-

ація проясниться після сесії Київ-
ської обласної ради, яка заплано-
вана на 27 квітня.

У Києві вже є аптеки, які від-
пускають безкоштовні ліки. Але 
навряд чи вони отримують до-
статнє фінансування за цією про-
грамою. Адже на центральних те-
леканалах озвучувалися випадки, 
коли навіть до бійки серед відвіду-
вачів доходило, бо комусь тих без-
коштовних ліків не вистачило.

Перспективи
На жаль, в Україні на сьогод-

ні немає реєстру пацієнтів, а тому 
точно невідомо, скільки потріб-
но виділяти коштів на програму 
реімбурсації. Та й створити його 
поки що нереально. Дуже бага-
то хворих не довіряють лікарям, 
тому надають перевагу самоліку-
ванню. Отримати безкоштовно лі-
ки можна, тільки якщо на руках є 
рецепт від лікаря не на конкрет-
ний препарат. Напевне, це сприя-
тиме тому, що хворі все-таки поч-
нуть звертатися до лікарів. Чи ви-
стачить у держави ресурсів, щоб 
задовольнити усі потреби паці-
єнтів? Виникають великі сумні-

ви. Хоча Прем’єр-міністр України 
В. Гройсман обіцяв, що буде збіль-
шено суму коштів, передбачених 
на відшкодування вартості ліків. 
Тож найімовірніше, спочатку на-
магатимуться максимально під-
тримувати фінансово програму 
реімбурсації. Та чи у найближчі 
роки не перекинуть ці зобов’язан-
ня держави на місцеві бюджети, 
забувши підкріпити їх коштами, 
ніхто обіцяти не наважиться. Сьо-
годні за безкоштовні перевезен-
ня пасажирів, які надала пільгови-
кам держава, платять підприємці 
та підприємства-перевізники. Чи 
не будуть аптеки самі оплачува-
ти обіцяні державою безкоштовні 
ліки? Погодьтеся, ситуація цілком 
реальна. Недаремно, деякі аптеки 
та аптечні мережі не поспішають 
подавати заявку на участь у про-
грамі реімбурсації.

Тому не варто сподіватися, що 
невдовзі на кожній аптеці зможе-
те побачити інформаційну налі-
пку, яка повідомляє про можли-
вість придбати безкоштовні ліки. 
Боюся, небагато аптек охоче нава-
жаться випробовувати нашу дер-
жаву на чесність і порядність у ви-
конанні взятих на неї зобов’язань.

Валентина ОЛІЙНИК

Не встигли українці видихнути 
з полегшенням, коли трохи біль-
ше тижня тому було відмінено так 
званий «податок за трубу», тобто 
абонплату за газ, як ні сіло ні впа-
ло з’явилася іще одна новина  — 
платимуть за те, що взимку наші 
домівки отримують тепло.

Кілька днів тому Міністерство 
фінансів опублікувало Меморан-
дум України з МВФ. У цьому доку-
менті йдеться про те, що україн-
ська влада взяла на себе зобов'я-
зання вводити абонплати на бла-
китне паливо та опалення. Проте, 
як з’ясувалося, абонплата вже не 
один рік вибірково діяла у дея-
ких містах. Наприклад, у Львові і 
Вінниці. Там отримані кошти ішли 
на ремонт інфраструктури в ціло-
му, що таким чином гарантувало 
якість послуги в сезон. Утім, згідно 
з Меморандумом, схоже, з першо-
го травня цю абонплату доведеть-
ся платити всім українцям.

Тих, хто сподівається на субси-
дію, незалежні експерти в енерге-
тичній сфері, на жаль, мають роз-
чарувати, бо на абонплату, згідно 
з чинними постановами, вона не 
поширюється. Більше того, хоча 
цьогоріч в уряді на субсидії і бу-
ло виділено рекордні 51 мільярд 

гривень, вже зараз Кабмін при-
йняв рішення скоротити норми 
так званої «комунальної знижки» 
щодо споживання газу, тепла та 
електроенергії на опалення (теж 
з 1 травня цього року). Як комен-
тують незалежні аналітики, укра-
їнська влада таким чином планує 
заощадити на субсидіях, щонай-
менше, 4 млрд гривень. Водночас 
експерти припускають, оскільки 
люди досить болісно сприйма-
ють сам факт введення абонплат 
у цілому, від податку на опалення 
«вгорі» теж можуть показово від-
мовитися, як і від абонплати на 
газ до того, проте сама вартість 
газу чи тепла в цьому випадку од-
нозначно підніметься все одно, 
а, отже, і «доплюсується» все по-
трібне.

Поки що українці, ледь стриму-
ючи гіркий сміх, намагаються ро-
зібратися у ситуації і спланувати 

для себе необхідні додаткові за-
робітки, аби мати змогу вижива-
ти. Також вони не вірять, що, коли 
абонентську плату розділять на 
весь рік, зокрема і літо, як плану-
ється, в опалювальний сезон вар-
тість тепла справді може знизи-
тися. Пояснюють, що, швидше, це 
лише підготовка до того, що плата 
злетить ще більше.

— Я в декреті, — розказує ма-
ма двох малолітніх діток Леся Ко-
вальська. — Грошей не вистача-
ло, тому чоловік рік тому кинув 
офіційну роботу в Україні і поїхав 
з братом на заробітки за кордон. 
Ми з батьками дивувались, коли 
ішлося про абонплату за газ, все 
не могли зрозуміти, як так може 
бути (у свій приватний будинок 
газ молода сім’я, зрозуміло, про-
кладала за власний кошт), і коли її 
таки відмінили, то зраділи, мабуть, 
як і більшість людей. Аж тут заго-

ворили, що віднині буде абонпла-
та за тепло. Я дуже переживаю, бо 
наші батьки мешкають у кварти-
рах, де взимку мерзнуть роками. 
Не думаю, що якість послуги від 
нововведення покращиться, а те, 
що українці іще більше збідніють, 
то це факт.

Узагалі, коментуючи новацію, 
люди кажуть, що у зрізі всього, як 
би це смішно і водночас сумно не 
було, актуальними можуть стати 
введення-повернення і найбез-
глуздіших податків в історії в ціло-
му. Наприклад, з минулого: пода-
ток на бороду, податок на гороб-
ців, податок на полоскання білиз-
ни в ополонці. А от у майбутньому, 
як припускають люди, логічним 
рано чи пізно зроблять податок 
на унітаз; можливо, запозичивши 
ідею з одного знаменитого науко-
во-фантастичного роману, навіть 
платитимемо за повітря.

АБОНПЛАТА ЗА ТЕПЛО:
САНИ ГОТУВАТИМЕМО З ЛІТА

 З травня в Україні 
планують ввести абон-
плату на опалення. 
Платити за нього, як 
очікується, доведеть-
ся навіть влітку. Про це 
нововведення йдеться 
в Меморандумі України 
з МВФ, який днями на 
своєму сайті опубліку-
вало Міністерство 
фінансів.

БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ: ОБІЦЯНКИ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кандидати 
наук стануть 
докторами 
філософії

Лариса ГРОМАДСЬКА

В Україні скасовано ос-
вітньо-кваліфікаційний рі-
вень спеціаліста, а раніше 
отриманий диплом при-
рівнюється до  магістра.

Ще влітку минулого року 
Міністерство освіти та на-
уки України скасувало ос-
вітньо-кваліфікаційний рі-
вень спеціаліста. Нагадає-
мо, що 2016 р. ВНЗ набира-
ли студентів на цей ступінь 
востаннє.

Раніше отриманий ди-
плом спеціаліста прирівню-
ється до диплому магістра. 
Тобто на дипломах все одно 
писатимуть «спеціаліст», але 
студенти автоматично вва-
жатимуться магістрами.

Відтепер в Україні буде 5 
освітньо-кваліфікаційних 
рівнів: молодший бакалавр, 
бакалавр, магістр, доктор 
філософії та доктор наук. 
Відтак, отримання бакалав-
ра вже означатиме здобуття 
повної вищої освіти. Зникає 
поняття «кандидат наук».

Всі, хто захистили 
дисертацію, навіть з атом-
ної енергетики, стануть 
докторами філософії. А 
нинішні кандидати на-
ук, за власним бажанням, 
зможуть отримати диплом 
доктора філософії.

Експерти переконують, 
що завдяки реформі ми від-
ходимо від радянської кла-
сифікації і переходимо до 
європейських стандартів.
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Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

У 42 роки Вадим Свириденко під час тре-
тьої хвилі мобілізації (4 серпня 2014 р.) по-
трапив до 128 Мукачевської гірсько-піхот-
ної бригади. «Я знав, що на війну я потра-
плю, тому що я медик. Під час строкової 
служби був у прикордонних військах. До ар-
мії закінчив медучилище, отримав диплом 
фельдшера. Фельдшером був і в армії. По-
тім, після закінчення Університету народно-
го господарства, працював у видавництві».

— Вадиме, розкажіть, будь ласка, де Ви 
воювали і як отримали поранення?

— Воювали — це дуже сильно сказано. Бо 
зараз йде дещо не та війна, яку ми собі уяв-
ляємо на прикладі Другої світової. Це війна 
навіть не мін, як була в Афганістані. Скоріше, 
сьогодні мова йде про війну «ракетних уста-
новок»: «гради», «урагани», літаючі міни…

Спочатку ми потрапили у Щастя, по-
тім нас перевели під Дебальцеве. 9 лютого 
2015 р. закрився «котел» біля Дебальцевого; 
був наказ відійти. А 16 лютого прозвучав на-
каз нашій групі йти на допомогу на Балу. Бі-
ля нашого БТР розірвався танковий снаряд. 
Мене зачепило двома шрапнелями (вирва-
ло шматок правої руки і пройшлося по нозі). 
Поранило і командира. Ми відступили, нас 
разом з іншими пораненими відправили до 
медроти. Рани мені шили прямо у блінда-
жі. А ввечері сформували колону з КамАЗу, 
УРАЛу і 2-х БТРів і дали наказ здійснити про-
рив на Артемівськ. У вантажівках були важ-
копоранені, а у бронетранспортерах ті, які 
могли самі рухатися. Колона не пройшла, 
потрапила у засідку, була обстріляна. Про-
рвався тільки один БТР. Наша машина підір-
валася на міні, я отримав чергову контузію. 
Командир врятував мені життя (відкрив бо-
ковий вихід, і ми встигли вискочити з БТРу, 
поки не спрацював боєкомплект). Виріши-
ли все ж рухатися далі, перевантаживши 
усіх уцілілих на УРАЛ, двигун якого уцілів. Та 
за якихось десять метрів машина натрапила 
на міну. І коли вранці я отямився, то зрозу-
мів, що залишився сам. Упродовж чотирьох 
діб я залишався у кабіні розбитого УРАЛу. 
Втратив багато крові, періодично втрачав 
свідомість; потім знову прокидався і шукав 
якусь поживу. Їв сніг, знаходив сухпаї, гриз 
зубами суху кашу, галетне печиво, тюбики з 
медом… Але вгризти у мороз було складно; 
особливо сутужно стало тоді, коли вже були 
відморожені руки. Врятувало те, що був до-
бре одягнений: ватні штани, бушлат. Тільки 
не було рукавиць. У кабіні я накривався ков-
дрою. Але мороз своє зробив…

Вранці, на четверту добу, 20 лютого, коли 
я вчергове виліз з кабіни поїсти снігу, мене 
знайшла розвідка ДНР. На диво, вони мене 
не добили, а взяли у полон. Завезли до СБУ 
Донецька, надали першу медичну допомо-

гу і нагодували. А ввечері, як важкопора-
неного, віддали нашій стороні. З Дніпропе-
тровська мене забрала машина швидкої до-
помоги. Тиск і температура була у нормі, я 
добре витримав перенавантаження при пе-
ревезенні. Через дві доби мене літаком від-
правили до Києва в опіковий центр.

— Хто допоміг не впасти духом, 
вистояти?

— Як вдалося вижити — запитаю у Бога, 
коли буду там… Чекала дружина, батьки… 
Мною опікувалися усі небайдужі. Я не вжи-
вав алкоголю, все життя займався спортом 
(бігав, стрибав, плавав, займався бойовими 
видами спорту).

В опіковому центрі лікар мені сказав, що 
почалася гангрена і неможливо зберегти 
кінцівки, потрібна ампутація. Коли я почув 
цей вирок — мій стан був жахливий. Але лі-
кар заспокоїв, що буде протезування, і я бу-
ду ходити. І посіяне ним сім’я надії почало 
проростати вірою у власні сили.

Коли за місяць мене перевели з реані-
мації у звичайну палату, до мене прийшов 
афганець, який втратив ногу на війні, і за-
пропонував свою допомогу. Він показу-
вав мені вправи, які допоможуть швидше 
встати. Я почав займатися спортом. Дру-
жина приносила мені навантажувачі. Лі-
кар порекомендував мені свого знайомо-
го тренера з боротьби. 

Перше протезування було у Києві. Про-
тезисти, дивлячись на мої м’язи, порадили 
мені бігати. Афганець навчав мене встава-
ти з ліжка, робити перші кроки, ходити по 
сходах, схилах, долати перешкоди. Мене 

оточували небайдужі люди з усього світу. 
У палаті двері не зачинялися. Люди прихо-
дили мені подякувати, підтримати, поспіл-
куватися. І те, що я зараз ходжу — це по-
дяка багатьом людям.

У квітні 2015 р. до мене у палату прийшли 
американські лікарі і запропонували допо-
могу за програмою Пентагону — лікування, 
протезування, реабілітація за їхній рахунок. 
До Америки ми полетіли у серпні. 8 місяців 
я проходив реабілітацію там. Мені зроби-
ли сучасне протезування ніг і рук (механіч-
не, електричне), навчали всьому, щоб мак-
симально адаптувати до життя. Американ-
ці не відпускають людину, допоки вона не 

приготує для себе їжу. У них дуже потужна 
програма з реабілітації. На руки і ноги у ме-
не є по три види протезів, які я самотужки 
можу замінити.

У жовтні минулого року я брав участь у 
10-кілометровому забігу ветеранів, який 
щороку проходить у Вашингтоні. США за-
прошують ті країни, які брали участь у вій-
нах. Такі марафони влаштовують для бійців, 
які мають протези, для реабілітації і нагаду-
вання про себе як про воїнів, які потребу-
ють адаптації до життя у суспільстві.

— Чи можете Ви брати на руки сво-
їх дітей, виконувати фізичну роботу, 
писати?

— Звичайно! У мене дві доньки: 6 і 1,5 
року (молодша народилася, коли я був на 
реабілітації в США). Я з ними граюся, вони 
мені сідають на плечі. Пишу ручкою і пра-
цюю з комп’ютером. Виконую різну фізичну 
роботу.

— Ви нещодавно побували у Канаді.
— Так. Ми літали до Канади разом з дру-

жиною. Канадська діаспора перераховува-
ла на моє лікування багато коштів. Там від-
бувалися зустрічі з діаспорою, з організато-
рами «Ігор нескорених», які у вересні будуть 
там проходити. 22 квітня у Києві відбудуть-
ся відбіркові національні змагання, де бра-
тимуть участь понад 120 воїнів з усієї Украї-
ни. Це люди, які були у боях, отримали пора-
нення, пройшли реабілітацію, ведуть актив-
ний спосіб життя, займаються спортом. На 
змагання до Канади поїде лише 15 воїнів. 
«Ігри нескорених» — це не параолімпійські 
ігри, це теж програма реабілітації для лю-
дей, щоб повернути їх до життя у суспіль-
стві. Для мене повернення через спорт — 
це дуже гарна програма. Адже ти бачиш що-
денний прогрес: сьогодні забіг на 100 м, че-
рез деякий час — 200 м, 1 км. Я бігаю зараз 
по 2-3 км, щоб тримати себе у формі. Бігаю 
біля свого дому на спортивному майданчи-
ку, у школі на стадіоні. При бажанні займа-
тися спортом можна де завгодно. Зі мною 
працювали гарні тренери у США, і тепер у 
мене є своя система тренувань. Я тренуюся, 
і діти стають поряд зі мною (качають прес, 
роблять вправи). Батьки повинні навчати ді-
тей своїм прикладом.

У мене було дуже велике бажання ходити. 
Я ніколи не хотів сідати на коляску. Я радий, 
що маю роботу, займаюся спортом.

— Де Ви сьогодні працюєте? Адже Ваш 
життєвий приклад може допомогти ре-
абілітуватися іншим.

— Декілька місяців я працюю уповно-
важеним з реабілітації при Президентові 
України. Ми маємо дати бійцям, які повер-
нулися з фронту, гарну психологічну і фі-
зичну реабілітацію, а потім знайти робо-
ту. Ми створюємо систему реабілітації по 
всій Україні. У мене проходить багато зу-
стрічей, мені телефонують, пишуть на сто-
рінку у фейсбуці. Коли ми повернулися із 
США, нас вітав Президент. До мене підійш-
ли люди і запитали, чи можу я свій при-
клад показувати іншим, працювати з по-
раненими і спонукати їх встати на ноги. 
Ми створюємо на законодавчому рівні 
систему реабілітації в Україні. Центри ре-
абілітації відкриті у Львові, Ірпені на Ки-
ївщині, Клевані на Рівненщині… Зробле-
ні великі кроки із сучасного протезуван-
ня, прописуються програми. Ми маємо ве-
лику підтримку з боку влади, тому, думаю, 
досягнемо великих успіхів у створенні 
системи реабілітації.

— Чим ще захоплюєтеся?
— Звичайно, це спорт. Ще люблю садок 

свій на дачі, що під Борисполем. Люблю 
землю.

— Які Ваші життєві цінності?
— Найцінніше — це наше життя і життя 

інших, яке треба берегти. Саме це ми і за-
хищаємо на східних кордонах держави. Для 
мене великим пріоритетом, як для українця, 
є рідна мова. Наш прапор, наш герб, україн-
ська мова є великою цінністю. Коли на ма-
рафоні в Америці нас підтримувала укра-
їнська діаспора з жовто-блакитними пра-
порами — це стимулювало, підтримувало 
наш дух.

Я вірю у те, що війна скоро закінчиться. 
Вірити потрібно! Але важливо стати єдиним 
народом! Війна об’єднала людей. Але й по-
казала, що є багато проросійськи налашто-
ваних.

— Що б Ви побажали сучасній молоді?
— Бути небайдужими до держави, до су-

спільства. Не говорити, що все у нас так по-
гано. Адже державу будуємо ми самі. Наш 
внутрішній стан залежить від нас самих. 
Треба робити все для того, щоб будувати 
державу, створювати закони. А найперше 
— треба уміти цим користуватися: отриму-
вати освіту, нести у світ українську культуру.

«ЯК ВДАЛОСЯ ВИЖИТИ — ЗАПИТАЮ 
У БОГА, КОЛИ БУДУ ТАМ…»

 Вадим Свириденко — ве-
теран російсько-української 
війни на Донбасі. У Дебаль-
цевському котлі втратив усі 
чотири кінцівки… Та він, На-
родний Герой України з Ки-
єва, володар ордену «За 
мужність» ІІІ ступеня, своїм 
життєвим прикладом показує, 
як можна з протезами адап-
туватися і повноцінно жити у 
суспільстві.

Найцінніше — це наше життя і життя інших, яке треба берегти. Саме це ми і 
захищаємо на східних кордонах держави. 
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Правоохоронці 
інформують

10 квітня до патрульних на 
вул.Київський Шлях звернулася 
схвильована жінка і розповіла, 
що, прямуючи до Полтави, помі-
тила відсутність свого рюкзака, 
ймовірно, забутого в терміналі 
аеропорту. Офіцери оперативно 
передали інформацію колегам у 
порту, які приблизно за 20 хви-
лин повернули рюкзак власниці.

• • •
10 та 11 квітня інспектори за-

тримали три авто з підроблени-
ми документами — дві Audi A6 
та Skoda Octavia. Skoda зупини-
ли на території аеропорту за по-
рушення ПДР. Як з’ясували офі-
цери під час перевірки доку-
ментів, авто перебуває в розшу-
ку Деснянським та Рівненським 
ВДВС, а свідоцтво про реєстра-
цію має ознаки підробки. Оби-
дві Audi було виявлено на Київ-
ському Шляху — одну зупини-
ли за порушення ПДР, іншу — за 
орієнтуванням. Усі машини до-
ставлені до Бориспільського ВП 
та передані слідчим.

• • •
15 квітня о 1-ій години ночі 

поліції повідомили, що підозрі-
лий невідомий ходить вулицею 
Мічуріна. Інспектори швидко 
прибули на місце та виявили на 
приватному подвір'ї чоловіка. В 
цей час з будинку вийшла влас-
ниця і сказала, що невідомий 
ходив під вікнами та намагав-
ся увійти до помешкання. Гро-
мадянин не зміг чітко пояснити, 
що він робив у чужому дворі, а 
під час поверхневої перевірки 
патрульні виявили у нього під 
светром за ременем пневматич-
ний пістолет та магазин до ньо-
го. Чоловіка затримали і викли-
кали СОГ Бориспільського ВП.

• • •
17 квітня посеред дня па-

трульні отримали повідомлен-
ня, що біля кінотеатру розгулює 
невідомий з предметом, схожим 
на пістолет. Офіцери швидко 
знайшли чоловіка, який мав яв-
ні ознаки алкогольного сп'янін-
ня та мав при собі пневматич-
ний пістолет. Громадянин пово-
дився агресивно, тому його до-
ставили до відділу у кайданках, 
де склали постанову відповідно 
до ч.1 ст.178 КУпАП (поява у гро-
мадському місці у п’яному ви-
гляді). Чоловік протверезів та пі-
шов додому.

ЗНОВУ ПРО ПУНКТ 
ДЛЯ БІЖЕНЦІВ У ЯГОТИНІ

Валерій ГІРЧЕНКО

В обговоренні участь взяли 
Уповноважена Верховної Ради 
України з прав людини Валерія 
Лутковська, представники мігра-
ційної служби, а також чисельна 
делегація з Яготина: депутат об-
ласної ради Армен Шахар'янц, 
міський голова Наталія Дзюба, го-
лова РДА Олександр Дерунець, 
заступник районної ради Олек-
сандр Усенко, керівництво ПТРБ, 
представники громади.

Першою зі вступним словом ви-
ступила Валерія Лутковська. Вона 
наголосила на готовності шукати 
компроміс з місцевою громадою 
для забезпечення комфорту усіх 
сторін. Представники міграційної 
служби визнали, що одним з еле-
ментів напруги в Яготині є недо-
статня інформованість населення 
щодо діяльності пункту біженців, 
і що вони надто пізно взялися ін-
формувати людей.

Занепокоєння громади доніс 
присутнім Армен Шахар'янц, пе-
реказавши основні страхи лю-
дей. Яготинців, насамперед, хви-
лює ймовірність розповсюджен-
ня хвороб і відсутність робочих 
місць для біженців. Крім того, жи-

телі міста неодноразово заявля-
ли, що справедливіше було б, як-
би в пункт тимчасового розмі-
щення біженців заселилися пере-
селенці зі Сходу України.

Цікавою і дещо несподіваною 
для присутніх стала розповідь 
Олександра Усенка. За його сло-
вами, спеціальною комісією ра-
йонної ради виявлено, що рішен-
ня Яготинської міської ради «Про 
надання дозволу на складання 
проекту відведення земельної ді-
лянки під Пункт тимчасового роз-
міщення біженців на вул. Студент-
ській, 2 в м. Яготині в постійне ко-
ристування» від 23 грудня 2003 
року, який зберігається в архівно-
му секторі Яготинської РДА, було 
підроблено. Зокрема пунктом 4 рі-
шення передбачено, що цей доз-
віл дійсний упродовж одного ро-
ку. Пропустивши термін, наданий 
на виготовлення проекту відповід-
ної земельної ділянки, представ-
ники ПТРБ зробили копію рішен-
ня, видаливши при цьому пункт 4, 
та завірили підроблену копію сво-
єю печаткою. Надалі представни-
ки ПТРБ на основі підробленого 

рішення виготовили проект від-
ведення земельних ділянок під 
розміщення Пункту для біженців, 
який затвердили на сесії міськра-
ди. Члени спеціальної комісії вже 
звернулися до начальника Яготин-
ського відділення поліції Переяс-
лав-Хмельницького відділу щодо 
вчинення кримінального право-
порушення. Пан Усенко також за-
значив, що будівля під ПТРБ вза-
галі планувалась для студентів ме-
дичного училища.

Міський голова Наталія Дзюба 
говорила про одне з компромісних 
рішень. Полягає воно у внесенні до 
парламенту законопроекту, яким 
передбачаються зміни до деяких 
законодавчих актів України, що за-
безпечать першочерговим жит-
лом внутрішньопереміщених осіб. 
Міська влада вже подала свої про-
позиції до Київської обласної ради і 
Верховної Ради. Головний аргумент 
цих пропозицій — пунктом повин-
ні однаково користуватися як бі-
женці з країн СНД, так і внутрішньо-
переміщені особи (жінки та діти).

У свою чергу депутат Анатолій 
Васюта доніс консолідовану пози-

цію депутатів міської ради та мера 
міста, яка полягає у підтримці ли-
ше думки громади (як громада ви-
рішить — так і буде).

Свій варіант вирішення питан-
ня запропонував Олександр Де-
рунець. Він полягав у тому, що в 
пункт заселяти лише вихідців із 
республік колишнього СРСР. А 
щоб це реалізувати, то потрібно 
створити комісію, яка буде кон-
тролювати процес і розглядатиме 
кожну людину, щоб не виникало 
спокус обдурити громаду.

Ще одне вирішення проблеми, 
запропоноване присутніми, може 
полягати у розвитку інфраструк-
тури Яготина та залученні інозем-
них інвесторів до міста (така собі 
соціальна угода).

Дискусія, де кожна зі сторін від-
стоювала свою позицію, тривала 
понад дві години. У підсумку зі-
йшлися на тому, що громаді до-
несуть наступне: державна мігра-
ційна служба почне діалог з місь-
кими і районними депутатами. 
Перед Кабміном ініціюватимуть 
пропозиції стосовно інвестицій-
них проектів для Яготина.

 У Києві відбулася 
погоджувальна нарада 
щодо питання відкрит-
тя пункту тимчасово-
го розміщення біженців 
(ПТРБ) у Яготині. Мета 
зустрічі, яка згодом пе-
реросла у гарячу диску-
сію, — знайти ті точки 
дотику, з якими можна 
було вийти на компро-
місне рішення між гро-
мадою та Державною 
міграційною службою.
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 ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІАД  ВОКАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

 ОВАЦІЇ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Музично-поетична вітальня Бори-
спільської міської бібліотеки 10 квітня 
приймала в себе концерт учнів Вели-
коолександрівської школи мистецтв 
та ремесел з їх Вороньківського філіа-
лу. Грали учні педагога Лариси Іванів-
ни Тютюн, викладача фортепіано, яка 
п’ять разів на тиждень їздить туди з 
Борисполя займатися зі своїми юними 
музикантами. 

Музична програма була за настроєм 
світлою та весняною і цілком відповідала 
сонячній днині за вікном. Звучали «Нок-
тюрн» Шопена, два твори Баха, «Рондо у 
турецькому стилі» Моцарта, джазові ком-
позиції Мілана Дворжака, твори сучасно-
го одеського композитора Павла Захарова 
та інші композиції. Як на будь-якому хоро-

шому концерті дитячої музичної школи, 
нестача автоматизму-професіоналізму з 
успіхом компенсувалася щирістю дітей 
і можливістю для слухачів самим відчу-
ти їх хвилювання й радість від оплесків. 
На концерті були присутні вчителі самої 
Лариси Тютюн — Петро Васильович Де-
ниско та Валентина Леонтіївна Цибульнік, 
які дали дітям настанову шанувати своїх 
вчителів, любити музику і пам’ятати, що 
хороший музикант і дня не може прожи-
ти без свого інструмента. Концерт плав-
но перейшов у вечір спогадів про музич-
не життя Бориспільщини 1950 — 1970-х 
років, згадок про корифеїв музичної осві-
ти краю Івана Григоровича Тименка, бать-
ка Лариси Іванівни, та Сергія Павловича 
Корніяки, пам’ять про яких продовжує 
жити в серцях вдячних колег та учнів і на-
дихає не покладати рук у важкій щоден-
ній праці виховання людини Людиною.

МУЗИЧНА ВЕСНА З ВОРОНЬКОВА

Священик із 
Березані — у фіналі 
«Голосу країни-7»

Мар’яна СОНЯЧНА, фото з Інтернету

На Великдень під час прямого ефіру 
на телеканалі «1+1» визначилися фіна-
лісти популярного вокального проек-
ту «Голос країни-7». Ними стали Віра Ке-
келія з команди Сергія Бабкіна, Інгрет 
Костенко з команди Потапа, Анна Кук-
са з команди Джамали і наш земляк із 
Березані Олександр Клименко з коман-
ди Тіни Кароль. Тепер чотирьом фіна-
лістам належить боротися за перемогу 
в суперфіналі проекту, який відбудеть-
ся 23 квітня о 21:00 на телеканалі «1+1».

Нагадаємо, у суперфінал Олександр 
Клименко потрапив з «Аксион Естін», мо-
литвою Святої Богородиці, виконаною в 
супроводі хору, обійшовши іншу фаво-
ритку свого тренера, неординарну, з ат-
мосферним голосом Катю Чилі з її піснею 
«Яблунька». Зауважимо, Тіна Кароль відда-
ла Олександрові 45% свого голосу, гляда-
чі — 93%.

«Це справжня молитва, яка звучить у 
церкві та вітає всіх з Великоднем. Для нас 
це був експеримент додати в молитву тро-
хи груву. Мені здається, що такими сучас-
ними акцентами ми можемо достукатися 
до молоді. Такий трек я б собі закачала в 
плеєр», — прокоментувала тренер.

Так, уже наступної неділі в суперфіна-
лі глядачі визначать переможця, який за-
воює горде звання «голосу країни» і отри-
має головний приз проекту — пісню, три-
місячну ротацію на радіо «Хіт ФМ», кліп і 
квартиру в Києві.

Валентина ОЛІЙНИК, фо-
то з особистого архіву Мари-
ни Безсмертної

— Вважаю, що трудове нав-
чання — один з найголовніших 
шкільних предметів, — розпо-
відає Лариса Олександрівна 
Олешко, вчитель трудового 
навчання, яка підготувала пе-
реможницю. — Адже кожна ді-
вчинка, в першу чергу, буде го-
сподинею і щодня виконувати-
ме ту чи іншу роботу по дому. А 
та частково була і на олімпіаді, 
зокрема, комплексна робота з 

шиття швейного виробу і твор-
ча робота з кулінарії (виготов-
лення цукерок і печива). Зро-
зуміло, щодня Марина такого 
не виготовлятиме, але нави-
чки має дуже хороші, адже ми з 
нею в цьому напрямку посиле-
но працюємо фактично з 5 кла-
су, а з 7 класу вона вже їздила з 
цього предмету і на олімпіади, 
причому за старші класи.

Про свою участь в освітньо-
му заході такого рівня дівчина 
розповідає із захватом і не при-
ховує, що хвилювалася, адже 
конкуренти, які з’їхались зі всі-

єї України, були гідні. Школяр-
ка розповіла, що їхні конкурс-
ні випробування складалися 
з кількох етапів: теоретичний 
тур та практичні випробуван-
ня. Зокрема, учні позмагалися 
у пошитті та оздобленні виро-
бів «Надай друге життя старим 
речам» та, дотримуючись те-
матики «Барви рідного краю», 
виготовляли солодощі, харак-
терні для своєї місцевості. Як 
прокоментували в адміністра-
ції Кучаківської ЗОШ, також є 
знаковим те, що їхня вихован-
ка популяризувала рецепти са-
ме кондитера-початківця з Бо-
рисполя.

— Якщо говорити про шит-
тя, — коментує Марина, — то 
я виготовила сумку зі старих 
джинсів і сорочки (деякі ши-
ли фартухи, портфелі тощо)... 
Помилкою у багатьох цього-
річ було те, що у своїх виробах 
учасники головно орієнтува-
лись на аксесуари. Судді ж хо-
тіли бачити речі практичнішо-
го призначення.

Стосовно кулінарного кон-
курсу. Оскільки тематика пла-
нувалася Великодня, то цукерки 
були у вигляді писаночок. А от 
першочергово імбирне печиво, 
аби справді відповідати традиці-
ям у регіоні і при цьому слідува-
ти чітким правилам-вимогам уч-
нівського заходу, трансформу-
валося у геть іншу випічку.

— Так, — долучається до ко-
ментаря Лариса Олександрів-
на, — ми були змушені вилу-
чити усі необхідні за попе-
редньою рецептурою спеції: 
корицю, гвоздику. І оскільки, 
по суті, залишився тільки мед, 
то, змінивши його пропорції та 
наявність інших інгредієнтів, 
конкурсне імбирне печиво Ма-
рини стало більше медовим.

Як дізнавалися «Вісті», попри 
здібності в галузі кулінарії та у 
обслуговуючих видах праці в 
цілому, свій майбутній профе-
сійний фах дівчина із цією цари-
ною не пов’язує. Каже, більше 

хоче розвиватися саме у філо-
логічному напрямку, бо давно і 
серйозно цікавиться журналіс-
тикою та видавничою справою.

— Марина дуже старанна в 
навчанні взагалі, претендент 
на золоту медаль, — комен-
тує Лариса Євгеніївна Кравцо-
ва, директор Кучаківської ЗОШ 
I-III ступенів імені гетьмана Іва-
на Сулими. — Вона і справді 
більше спрямована саме на фі-
лологічний напрям; учениця є 
постійним призером мовного 
напрямку (олімпіади з україн-
ської мови і літератури, світо-
вої літератури, конкурси імені 
Тараса Шевченка і Петра Яци-
ка). Вона дуже глибоко відчу-
ває слово.

— Ця учениця має особли-
ві здібності, — розказує про 
свою вихованку Неля Андріїв-
на Дмитренко, вчитель укра-
їнської мови та літератури. — 
За сорок років стажу, крім неї, 
в мене був лише один такий 
учень.... Так, талант до слова в 
неї є, але вона сама себе зро-
била — постійно і наполег-
ливо, працюючи над собою. 
Її думка дуже вагома, а зер-
но-слово важке, значуще....

Кучаківська ЗОШ за кількістю 
призерів та переможців олім-
піад впевнено займає другу по-
зицію в районі. На районному 
етапі шкільних олімпіад тут 
32 призових місця. На олімпіади 
в область з цієї сільської школи 
поїхало аж дев’ятеро учнів, ше-
стеро з яких повернулися при-
зерами (також один учень при-
віз IV місце, що теж є значним 
досягненням). Водночас один 
учень, як уже повідомлялося, за-
йняв призове третє місце на 
предметній олімпіаді всеукра-
їнського масштабу. Так, зрозу-
міло, не тільки цим визнача-
ється робота школи. Але це все 
одно хороший показник у плані 
якості тамтешньої освіти. Він 
вказує на те, що тут працю-
ють фахівці, які несуть учням 
знання справді високого рівня.

ШКІЛЬНЕ «СРІБЛО» 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ВАГИ

 Марина Безсмертна, учениця 11 класу Куча-
ківської ЗОШ I-III ступенів імені гетьмана Івана Су-
лими, виборола ІІІ місце на ІV етапі Всеукраїнської 
предметної олімпіади з трудового навчання (об-
слуговуючі види праці), що відбувалася у Полтаві. 
Це знакова подія не лише для школи, а й для осві-
тян району в цілому.
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 ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИРОБНИК

 СКЕЛЕДРОМ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

І ось нарешті у спортивній залі 
НВК «Гімназія «Перспектива»  уро-

чисто перерізали жовто-блакит-
ну стрічку, відкривши навчаль-
но-тренувальний спортивно-ту-
ристичний комплекс.

Ідею тренажера, що імітує штуч-
ні гори, запозичили у спеціалізо-
ваної школи №102 міста Києва, де 
побували представники міського 
Центру туризму та керівний склад 
міста. Та це була лише третина за-
думу. З’явилося обладнання для 
тренувань: переправи, спуски, під-
йоми.  Аж ось почалася епопея з 
будівництвом. «Річ у тім, що фахів-
ців, які могли б збудувати такий 
скеледром, немає, принаймні на 
нашому шляху вони не зустрілися, 

— розповідає міський голова Ана-
толій Федорчук. — У нас були і гро-
ші, і все необхідне для будівництва. 
Долучалася іноді й політична скла-
дова з боку окремих депутатів. Але 
замінити компанію будівельників 
на іншу ми не могли, тому це бу-
ли три роки величезного напру-
ження, а без підтримки Центру ту-
ризму ми його б ще, як мінімум, рік 
вводили в експлуатацію: вони до-
лучилися до роботи на волонтер-
ських засадах».

Перед введенням в експлуа-
тацію викладачі Центру туриз-
му вчилися, як правильно пра-
цювати із скеледромом, у ко-

лег із 102 школи. Випробовува-
ли об’єкт сертифікаційний центр 
«Стандарт» та Інститут міцності ім. 
Г.С. Писаренка.

Директор Центру туризму Те-
тяна Рахуба та директор Центру 
творчості дітей та юнацтва Київ-
щини Тамара Нестерук запевни-
ли, що цей скеледром єдиний не 
лише в області, а й унікальний для 
всієї України.

Розділили радість відкриття тре-
нувального комплексу із адміністра-
тивним складом міста переможці 
різноманітних спортивних змагань 
з усіх шкіл та позашкільних закладів 
Борисполя. Присутнім продемон-
стрували невелике відео, в якому 

зафільмовано всі етапи створення 
спортивно-туристичного комплек-
су. Вітали зі святом і танцями, і вір-
шами, і короваєм, і майстер-класа-
ми. Після досвідчених підкорювачів 
скель із Центру туризму випробу-
вати скеледром вирішив секретар 
міської ради Ярослав Годунок. Се-
ред сміливців, які приєдналися, бу-
ло багато охочих різного віку.

Директор гімназії «Перспек-
тива» Антоніна Черницька щи-
ро вірить, що тренажер стане чу-
довою альтернативою загрозам, 
які надходять до дітей із соціаль-
них мереж та різноманітних інтер-
нет-сайтів, адже тренує і фізичну 
силу, і силу духу.

ПІДКОРЮВАТИ ШТУЧНІ 
ГОРИ МОЖУТЬ ВСІ

 Протягом трьох років 
«Вісті» цікавилися, коли 
ж у Борисполі запрацює 
довгоочікуваний скеле-
дром, надія на створення 
якого жевріла ще з січня 
2014 року. 
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«Вісті» підготували невеликий 
огляд  місць, до яких йдуть по «зо-
лото» з англійської. Це далеко не 
весь перелік мовних шкіл Бори-
споля, та й він доводить, що здо-
бувати знання є де. 

Чому без англійської 
нікуди?
Багато хто твердить: «Без анг-

лійської сьогодні ніяк». А особли-
во зараз, коли Україна виходить 
на вищий рівень міжнародно-
го співробітництва. Ми купуємо 
і продаємо нашим країнам-сусі-
дам і заморським державам, а для 
цього треба знати мову. Ви люби-
те подорожувати, ви б хотіли по-
говорити з іноземцем без пере-
кладача? Мова відкриває нові 
перспективи. Майже вся технічна 
інформація, записана в комп’юте-
рі, англійською мовою. Ви може-
те читати книги в оригінальному 
варіанті, бо переклад не завжди 
об'єктивно відображає щирі по-
чуття й емоції, які вклав у роман 
автор.

А ще ви завжди можете їздити 
за кордон як турист. До речі, зав-
дяки англійській ви також зможе-
те непогано заробити, перекла-
даючи тексти не тільки для своїх 
знайомих, а й відкрити своє бюро 
з перекладу української літерату-
ри англійською мовою і навпаки. 
Сьогодні для багатьох роботодав-
ців важливе знання іноземної мо-
ви, а це ще один «плюс» до пере-
ваг англійської.

Курси англійської 
«In English»
Запрошують до вивчення анг-

лійської мови (бізнес або загаль-
ної лексичної спрямованості) під-
літків (з 12 років) та дорослих. 
Пропонують підготовку до міжна-
родних іспитів з англійської, які є 
загальновизнаними в усьому сві-
ті, а також підготовку до ЗНО/ДПА 
для школярів.

Заняття проводяться в міні-гру-
пах (до 6 чоловік) або індивідуаль-
но й базуються на новітніх роз-
робках в методиці викладання та 
вивчення мови. В основі програм 
— найсучасніші підручники бри-
танських видавництв, які обира-
ються залежно від вашої мети. 

Родзинка: мінімум домашніх за-
вдань, оскільки тренінг-підхід доз-
воляє засвоїти більшість нового 
матеріалу під час занять.

Зарахування в групу відбуваєть-
ся за результатами тестування та 
враховуючи вік. Тривалість про-
ходження одного мовного рівня 
складає 100 годин.

Тривалість уроку: 
60 – 90 хвилин.
Вартість: від 70 грн за годину
Оплата послуг щомісячна.

Мовна школа MyLang
У ній сучасні методи вивчення 

іноземних мов: постійна розмовна 
практика, електронні, аудіо- та ві-
деоматеріали, власні розробки та 
спілкування з носіями мови. Кожен, 
хто бажає приєднатися до MyLang, 
має змогу абсолютно безкоштовно 
відвідати перше заняття та на влас-
ному досвіді перевірити якість по-
слуг і відчути переваги навчання. 

Напрямки підготовки: інди-
відуальне, групове, корпора-
тивне навчання, підготовка до 
ЗНО, дитяча лінія — мовна шко-
ла MyLangKids, розмовний клуб 
MyLangClub. 

Пропонуються послуги пись-
мового перекладу докумен-
тів, угод, ділових паперів, ли-
стів, текстів різного професійно-
го спрямування, художніх текстів 
тощо. Існує послуга синхронного 
перекладу з виїздом переклада-
ча в потрібне місце.

Тривалість уроку: 
1 година 15 хвилин.

Вартість: від 60 до 150 грн за одне 
заняття залежно від його напряму.

Школа англійської 
мови «SAVA»
Це сучасна школа англійської 

мови з ефективними методиками 
викладання. Наймолодшому учню 
школи всього 3 роки. Заняття три-
ває 60 хвилин, за цей час відвід-
увачі отримують «комбінований 
урок»: читання, усний та письмо-
вий переклад англійською/з анг-
лійської, прослуховування аудіо-
записів, перегляд фільмів. На уро-
ці гарантують запам'ятовування 
максимуму англійських слів, сло-
восполучень та виразів.  Для дітей 
проходять вікторини, конкурси, 
змагання, що дає можливість про-
явити себе в якості «бійця». 

Напрямки підготовки: англійська 
для вільної комунікації, англійська 
для міжнародного туризму, англій-
ська для професійної авіації, підго-
товка до ЗНО, ДПА, професійних 
співбесід, підготовка до міжнарод-
них екзаменів, допомога у вико-
нанні домашніх завдань.

Тривалість уроку: 
від 60 хвилин.
Вартість навчання: діти — 80 

грн за годину, дорослі — 110.

Гуртки англійської 
при БДЮТ
Відмінний варіант для дітей, які 

хочуть не лише чудово знати англій-
ську, а й мати широке коло друзів та 
чудово проводити свій час. 

Програма основного курсу роз-
рахована на 5 років вивчення анг-
лійської мови: з другого до сьомого 
класу. Діє набір дітей 5-річного віку.

Посилена увага на розмовну 
англійську й граматику. 

Родзинка у тому, що тут дітей не 
лише вчать, а й виховують. Вони 
знайомляться з культурою інших 
країн, літературою, традиціями та 
менталітетом їх населення. Тому 
першочерговим є соціокультур-
ний елемент вивчення іноземної 
мови. Керівники гуртків — дуже 
творчі, захоплені своєю справою 
люди, проводять багато різнома-
нітних заходів: КВК, День подяки, 
Halloween, «Щасливий випадок», 
«Відгадай мелодію». Уроки прово-
дяться в цікавій оригінальній фор-
мі, використовується музика, піс-
ні, театралізація. 

В кінці кожного навчального ро-
ку відбувається підсумковий урок, 
на якому учні демонструють свої 
знання перед батьками.  

Запис бажаючих навчатися по-
чинається на початку червня. Че-
рез велику кількість охочих про-
водиться тестування, спрямоване 
на увагу й мислення дітей, за яким 
майбутні учні курсу зараховують-
ся до навчання.

Тривалість уроку: 1,5 год. (2 
уроки по 45 хвилин з перервою).

Вартість: 320 грн на місяць.

Вивчення іноземних мов 
у ЦРД «Країна мрій»
Уроки англійської розраховані 

і на тих, хто не вивчав її раніше, і 
на тих, хто хоче підвищити свій рі-
вень знань. Для наймолодших ви-
вчення англійської ґрунтується на 
спеціально розробленому і адап-
тованому до дитячого світосприй-
нятття курсі, а також авторських 
розробках викладачів. 

Методики викладання для до-
рослих також супроводжуються 
спеціально адаптованими аудіові-
зуальними навчальними матеріа-
лами і створюють стимулюючу до 
спілкування атмосферу. 

Гарантують активну участь у бе-
сідах на різні теми та вміння роз-
різняти стилі офіційної і розмов-
ної мови. 

Тривалість уроку: 
1 година двічі на тиждень.
Вартість: дізнатися не вдалося.

ЯКЩО З АНГЛІЙСЬКОЮ НЕ НА «ТИ»
 Сьогодні знання 

англійської – не про-
сто модна тенденція, 
а вимога часу. Осно-
вну мову міжнародного 
спілкування можна по-
чути скрізь: у транспор-
ті, на вулиці, з телеекра-
нів. Навчання, бізнес, 
мандрівки – і тут без 
англійської ніяк. 

ДУМКА ФАХІВЦЯ

Як покращити 
рівень англійської 
самостійно?

Анна Зюзик, викладач шко-
ли англійської мови «SAVA»:

— Сьогодні у нас багато різ-
номанітних шкіл з вивчення 
англійської мови, курсів, ок-
ремих репетиторів. Всі вони 
направляють людину, пока-
зують простори і секрети мо-
ви. Є багато шляхів практику-
вання англійської незалеж-
но від викладача. Я рекомен-
дую читати тексти з хоча б 10 
незнайомими словами і пере-
казувати їх, вживаючи ці сло-
ва. Для закріплення можна 
створити кілька речень і роз-
повісти комусь, можна навіть 
тому, хто не знає англійської 
зовсім; на початковому етапі 
вивчення ефективно буде ди-
витися короткі відеофільми, 
відеоуроки, короткометражні 
відеоситуації. Виписуйте но-
ві слова та вживайте їх у ре-
ченнях, збагачуйте свій лек-
сичний запас. Не раджу про-
сто зубрити слова, щоб по-
тім їх забути, будь-які вміння і 
знання, якщо їх не використо-
вувати, забуваються. Корис-
но вчити діалоги, адже це роз-
мова, а більшість людей як-
раз бажають вивчати розмов-
ну англійську. Але часто в них 
виникають труднощі з мит-
тєвою відповіддю, адже тре-
ба ще українською сформу-
лювати її, а потім перекласти. 
І ще одна порада: вчіть одра-
зу готові словосполучення, з 
однієї теми.

Бажаю всім натхнення, сві-
жої пам'яті, наполегливості 
і гарного «наставника» у ви-
вченні мови!

Інна, 38 років:
— У виборі місця нав-

чання для мене важлива 
думка оточуючих. Запи-
тую рідних, друзів, знайо-
мих, яким курсам вони на-
дають перевагу, кому дові-
ряють своїх дітей. Мій син 
вивчає англійську мову на 
гуртку в Будинку дитячої 
творчості. 

Вероніка, 20 років:
— Вважаю, що краще на-

вчатися в комплексі: з ре-
петитором відшліфовувати 
граматику й лексику, а вдо-
ма дивитися серіали, слуха-
ти музику англійською.  Для 
мене важливо, щоб викла-
дач проходив практику в 
Британії або Америці, спіл-
кувався з носіями мови.

Сергій, 15 років:
— Вважаю, що на курсах 

дадуть більше знань і прак-
тичних навичок, ніж я змо-
жу здобути самостійно. Сам 
я можу підучити слова, ви-
конати вправи, але потріб-
но, щоб все одно  хтось 
контролював процес. Оби-
раючи педагога, зважав би 
на його стаж. 

Ми вирішили поцікавитися у містян, чому вони надають перевагу: самонавчанню чи курсам іноземних мов, 
та якими критеріями вибору викладачів керуються. БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ
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 ШАХИ ХОРТИНГ

 ХРОНІКА ПЕРЕМОГ

Вадим КАЛОШИН

У квітні 2017 року в місті Труска-
вець пройшов Кубок Європи з хор-
тингу. Цей вид єдиноборств претен-
дує на високе звання національно-
го. На цей турнір були запрошені 
збірні команди усіх областей Укра-
їни, а також із Словенії, Молдови, 
Польщі, Болгарії, Білорусі.

З 2010 року цей вид рукопашно-
го бою завітав до Борисполя. Пре-
зидент Міжнародної федерації 
хортингу Е.А. Єрьоменко особисто 
приїхав до нашого міста з пропо-
зицією до ВПК «Ратоборець» всту-
пити до Всеукраїнської федера-
ції хортингу. Він одразу визначив, 
що в клубі є перспективи розвит-
ку цього виду єдиноборства. Від-
тоді ратоборці почали займати-
ся за системою змішаних єдино-
борств хортинг, назва якого бере 
свій початок з острова Хортиця. 
Духом козацтва просякнутий цей 
справжній чоловічий вид руко-
пашного бою. За популяризацію 
та розвиток хортингу в Борисполі 

та районі клубу «Ратоборець» була 
надана можливість представляти 
збірну команду окремо від збірної 
Київської області.

 З трьохсот бійців, які зараз за-
ймаються в Борисполі та районі, 
керівництво «Ратоборця» відібра-
ло 19 найкращих спортсменів ві-
ком від 8 до 18 років. Всі вони ви-
ступали в розділі «двобій», де по-
трібно було максимально про-
явити витривалість, спритність та 
силу духу. В спарингах спортсме-
ни здобули 19 призових місць.

Золоті медалі до нашого міста 
привезли Горшков Антон (с. Іванків), 
Журавель Андрій, Костянець Матвій, 
Сахно Вячеслав, Тишко Олександр 
(с. Іванків), Троцький Даниїл, Люль-
чук Владислав, Ходневич Богдан.

Срібло вибороли Гальченко 
Григорій, Горелов Андрій, Овдієн-
ко Павло, Штепа Денис.

Бронзові нагороди отримали 
Деркач Іван, Кобзар Олександр, 
Конченко Іван, Лазоренко Євгеній, 
Мироненко Даниїл, Опалій Артем, 
Чебуренко Євгеній.

Величезна подяка організато-
рам Кубку Європи з хортингу, це 
було дійсно спортивне свято для 
наших дітей. Подяка всім учасни-
кам, нашій групі підтримки, яка по-
їхала разом зі спортсменами, бать-
кам, які фінансово підтримали на-
шу команду. Подяка тренерському 
складу команди — О.С. Ясінському, 
С.М. Будуну, В.В. Калошину, Ю. Шер-
стюку — за чудову фізичну підго-
товку спортсменів, спортсменам — 
за їхню самовіддачу, за те, що впев-
нено йдуть до перемоги!

ПЕРЕМОГА РАТОБОРЦІВ
 Нагода прославити 

своє рiдне мiсто та за-
хищати його честь на 
міжнародній арені ви-
пала юним спортсме-
нам-бориспiльцям з 
вiйськово-патріотично-
го клубу «Ратоборець».

Майбутні чемпіони
У м. Біла Церква відбувся чем-

піонат Київської області з віль-
ної боротьби серед юнаків 2000–
2002 р. н. У цьому брали участь 
найсильніші борці області з Біло-
церківського спортивного ліцею 
та Броварського училища фізич-
ної культури, Трипілля, Ржище-
ва та Борисполя. Збірну команду 
нашого міста представляли вихо-
ванці тренера-викладача ДЮСШ 
м. Бориспіль Михайла Дьяченка. 
У ваговій категорії до 69 кг 4 та 5 
місця зайняли відповідно Артур 
Мельник та Дмитро Голуб. Обидва 
хлопці показали красиву і рішучу 
боротьбу. Одним із призерів цих 
змагань став Семен Смиковчук 
(в/к до 76 кг). Він здобув бронзу, 
перемігший у двох сутичках.

Серед ветеранів
перемогли авіатори 

Віталій КУБОВ

У чемпіонаті м. Бориспіль з во-
лейболу серед ветеранів (чолові-
ки 1977 р. н. і старші) цьо-
го разу обійшлось без 
сюрпризів.

Як і очікувалось, голов-
ний трофей чемпіонату 
2017 року — «Великий 
кубок» отримала чолові-
ча волейбольна дружина 
ДПМА «Бориспіль». Весь 
турнірний шлях авіато-
ри пройшли без поразок, 
впевнено, на класі, пе-

ремагаючи своїх колег по волей-
больному м'ячу.

Срібні нагороди чемпіонату ви-
борола команда Бориспільської 
центральної районної стоматоло-
гічної поліклініки на чолі з керівни-
ком установи Анатолієм Дідухом. 
Він же від організаторів чемпіонату 
отримав спеціальний приз як най-
досвідченіший учасник чемпіонату.

Бронзові медалі поклали у 
свою скарбничку минулоріч-
ні чемпіони — приборкувачі 
волейбольного м'яча ТОВ «Ге-
опринт», які також показали до-
стойний чоловічий волейбол. На 
четвертому місці — волейболь-
на ветеранська дружина військо-
вої частини. А капітан цієї ко-
манди Сергій Федоренко отри-
мав спеціальний приз як один із 
найсильніших гравців чемпіона-
ту. Команди-призери Бориспіль-
ський центр спорту та ФЗН наго-
родив малими спортивними куб-
ками, а гравців — медалями та 
спортивними грамотами.

У ветеранському заході, який 
проходив у спортивній залі Бори-
спільської ДЮСШ, взяли участь 
більше 40 досвідчених любителів 
волейболу.

Нещодавно у с. Олексине Тро-
стянецького району Сумської об-
ласті пройшли Всеукраїнські зма-
гання з легкоатлетичного кросу 
серед юнаків, юніорів, дорослих 
та ветеранів, що були присвячені 
пам’яті дворазового олімпійсько-
го чемпіона Володимира Куца.

Змагання відбувалися на висо-
кому рівні в напруженій бороть-
бі, але юні спортсмени Бориспіль-
щини, вихованці ДЮСШ м. Бори-
спіль, впоралися зі своїм завдан-
ням на відмінно. Андрій Рудий та 
Анастасія Волошиненко зайня-
ли 1 місце на дистанціях 1000 м 
та 4000 м відповідно. А Катери-
на Прилепська — 3 місце на дис-
танції 500 м. Підготував спортс-
менів тренер-викладач Михайло 
Савченко.

• • •
Вихованці ДЮСШ також взя-

ли участь у відкритій першості 
з легкоатлетичного кросу ДВ-

НЗ «Переяслав-Хмельницький 
ДПУ імені Григорія Сковороди», 
присвяченій пам’яті директора 
спортклубу університету Олега 
Шульги.

У змаганнях брали участь ко-
манди Броварів, Білої Церкви, Пе-
реяслава-Хмельницького та Бо-
рисполя. Команда Бориспільської 
ДЮСШ була представлена п’ять-
ма спортсменами та виборола 1 
загальнокомандне місце. Андрій 
Рудий зайняв 1 місце на дистан-
ції 1000 м. Анастасія Волошинен-
ко посіла 1 сходинку на дистанції 
500 м, а Катерина Прилепська та 
Софія Снітка зайняли відповідно 
2 та 3 місця, що також є відмінни-
ми результатами.

Переможці були нагороджені 
дипломами, медалями, кубками 
та призами.

Бажаємо подальших успі-
хів спортсменам у їх майбутніх 
змаганнях. 

ТУРНІРИ ПАМ'ЯТІ

Шахісти із 
Борисполя 
дебютували на 
«Київській весні»

Галина КРИВОШЕІНА, тре-
нер із шахів Бориспільського 
міського центру спорту

3 25 березня по 1 квітня 2017 
року у Києві проходив XXVII 
Міжнародний шаховий фести-
валь «Київська весна-2017». У 
цьому чудовому форумі дебю-
тували юні шахісти Бориспіль-
ського міського центру спорту, 
а саме: Роман Дитюк (гімназія 
«Перспектива», 4 клас), який із 
10 турнірів виборов 5 очків. Ан-
дрій Трофимчик (гімназія «Пер-
спектива», 5 клас), також ви-
грав 5 очків. Владислав Продун 
(ліцей «Дизайн-освіта», 1 клас), 
виборов 6 очків.

Багаторазовий учасник та 
екс-лідер цих визначних зма-
гань Андрій Трушко (ЗОШ №6, 
5 клас) набрав 6 очок і знахо-
диться в першій десятці кра-
щих гравців. А його сестра 
Анастасія Трушко (ЗОШ №6, 2 
клас)  вперше брала участь у 
цьому шаховому фестивалі і ви-
борола ІІІ загальне місце у сво-
їй віковій категорії. Ми пишає-
мося своїми юними шахістами і 
шахістками, щиро вітаємо з та-
кими чудовими досягненнями, 
бажаємо їм та їхнім родинам 
міцного здоров'я, відмінного 
навчання та успішних перемог.

«Поєдинок» отримав 
нових чемпіонів та 
призерів

Віталій КУБОВ

Упродовж трьох ігрових 
днів у шаховому клубі «Поєди-
нок» Бориспільського центру 
спорту та ФЗН вирували шахо-
ві баталії серед найменших лю-
бителів цієї мудрої, гри люд-
ства. За шахівницею змагались 
юнаки та дівчатка 2003-2006 та 
2007 р. н. і молодші, що займа-
ються у спортивних секціях та 
гуртках нашого міста за місцем 
проживання, ну а більшість з 
них у гуртках Бориспільського 
центру спорту та ФЗН. У молод-
шій віковій групі переможцем 
першості став Дитюк Роман. На 
ІІ та ІІІ місцях у турнірній табли-
ці розташувались дві сестрич-
ки Оля та Аня Дзюбенки.

У старших вольову перемо-
гу отримав Андрій Трофімчик 
( 2006 р. н.). Срібна нагорода 
у талановитого юного шахіста 
Даниїла Гаврюшова (2007 р. 
н.), який набрав однакову кіль-
кість очок з переможцем, на-
віть, виграв особистий двобій 
у майбутнього чемпіона, але 
по додатковимх шахових кое-
фіцієнтах все ж таки поступив-
ся Андрію. Бронзова нагорода 
дісталась Володимиру Мельни-
ку. Ну а четверте місце і одно-
часно перше серед дівчат вибо-
рола найменеша учасниця зма-
гань у цій віковій групі Анаста-
сія Трушко.

Переможці та призери цих 
змагань, а в них помірялось 
силами більше 30 юних шахіс-
тів, отримали спортивні меда-
лі і грамоти, Трофімчик Андрій 
— ще й пам’ятний Кубок.
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Кожен дачник хоч раз замислювався над тим, що добре б мати на ділянці не тіль-
ки картопляні грядки, але і квіти, декоративні рослини та іншу красу. Щоб садиба 
була привабливою, можна звернутися в ландшафтну організацію, яка якісно і своє-
часно зробить за вас підходяще для будинку планування, проведе посадку рослин і 
дасть безліч корисних рекомендацій і порад щодо подальшого догляду за ним. Од-
нак такий спосіб зажадає від господарів будинку чималих грошових витрат.

Та зробити оригінальні грядки і клумби можна і власними руками, потрібні 
лише фантазія та старі речі.

НЕЗВИЧАЙНІ КЛУМБИ СВОЇМИ РУКАМИ
Найпопулярніший спосіб оформити клум-
бу — використати старі шини, пофарбо-

вані в різні кольори. Можна просто ха-
отично розмістити їх на ділянці або ж 
побудувати піраміду-квітник, яка має 
досить ефектний вигляд. На дно не-
обхідно укласти сітку, щоб при будів-
ництві піраміди земля не висипалася 
з шин. Спочатку визначаються з міс-
цем розташування майбутньої ком-
позиції і роблять ескіз конструкції.

На невеликій ділянці доречно роз-
ташувати одну форму у вигляді симпа-

тичного жабеняти, граціозного лебедя, 
казкової карети або яскравого папуги.

Тематична клумба — це оригіналь-
на композиція, що імітує предмет, жи-

ву істоту або пейзаж. На відміну від 
клумби-панно, що нагадує малю-
нок на плоскій поверхні, тематична 
клумба відтворює його в об’ємі. Для 
більшої натуральності, до складу 
композиції можуть бути включені 
не тільки квіти, але й предмети. На-

приклад, клумба, що зображає пере-
кинутий бідон з молоком, складається 

з двох частин: металевого бідона і ви-
саджених «струмочком» білих квітів.

Ідеї для квітників є і про-
сті, і складні, але кожна з 
них прикрасить ваш сад. 
Навіть якщо ви не чудо-
вий і майстерний садів-
ник, то достатньо купи-
ти кілька кущиків квітко-
вої розсади навесні і по-
експериментувати з ними.

Якщо стара автівка вже нікому 
не потрібна і шкода здавати її 
на металобрухт, можна зроби-
ти назвичайний квітник.

Пластикові пляшки викли-
кають розмах фантазії у лю-
дини. Ось така міні-свино-
ферма має веселий вигляд, 
а діточок порадує цей симпа-
тичний «поросячий хутірець».

Навіть якщо спочатку ваші квітники, зроблені Навіть якщо спочатку ваші квітники, зроблені 
власними руками, будуть не такі красиві, як на цих власними руками, будуть не такі красиві, як на цих 

фото, ви зможете зробити висновки і нарощувати свою фото, ви зможете зробити висновки і нарощувати свою 
майстерність та вміння з кожним роком, і рано чи пізно ваш майстерність та вміння з кожним роком, і рано чи пізно ваш 

сад стане вашою гордістю.сад стане вашою гордістю.

КРЕАТИВ НА ГРЯДЦІ

Грядка-діжка
Така грядка буде цікавою для 

тих, у кого міні-город і кожен метр 
землі на вагу золота. На старій 
пластиковій бочці (об’ємом, напри-
клад, 200 л) роблять розмітку для 
лунок (найкраще розташовувати їх 
у шаховому порядку) і прорізають 
отвори діаметром 15 см. Їх вихо-
дить близько 30.

В середину бочки ставлять ко-
лоду. Ємність засипають родючою 
землею (при цьому ґрунт потріб-
но добре утрамбувати). Після роз-
гойдують колоду і акуратно витя-
гують. Порожнє місце заповнюють 
щебенем. Такий прийом дозволяє 
воді при поливі рівномірно роз-
поділятися. Розсаду висаджують 
в лунки, заглиблюючи її до першо-
го-другого листка.

Плюсом є те, що грядка за-
ймає зовсім мало місця і має де-
коративний вигляд. Ідеально 
підходить для полуниці, зелені 
та томатів. Але вона не годить-
ся для вирощування високорос-
лих рослин.

Грядка-колесо
Грядка-колесо — це оригіналь-

не рішення для тих, хто любить ви-
рощувати спеції, але хоче зеконо-
мити землю. Якщо маєте старе ве-
лике колесо від воза — вважайте, 
що вам пощастило. Його досить за-
глибити в землю, наповнити родю-
чим ґрунтом і посадити між спиця-
ми 1-2 рослини кожного виду.

Якщо колеса від воза у вас не-
має, підійдуть звичайні гумові по-
кришки. Досить вирізати бокови-
ни, заповнити ґрунтом, і можна ви-
саджувати розсаду.

Під такою грядкою-колесом 
зникають будь-які бур’яни, але на 
жаль, площа її дуже маленька. 

Пластикові пляшки — 
дешево й сердито

Дуже оригінальний бордюр 
навколо грядки чи клумби можна 
зробити за допомогою використа-
них пляшок.

Це дешеве і в той же час еколо-
гічне рішення. Проблема тільки в 
тому, що досить непросто підібра-
ти пляшки так, щоб вони добре 
поєднувалися і щоб огорожа мала 
стильний вигляд. Щоб виготови-
ти таку огорожу, пляшки спочатку 
слід щільно набити ґрунтом, піс-
ком, дрібним камінням або будь-
яким іншим сипучим матеріалом, 
закрити кришками і вкопати ший-

ками вниз на третину або на по-
ловину в ґрунт, залежно від того, 
наскільки високим ви хочете зро-
бити бордюр і наскільки твердий 
ґрунт.

Пластикові пляшки також мож-
на використовувати як контей-
нери для розсади. Обрізані збо-
ку і підвішені горизонтально, во-
ни можуть слугувати як кашпо для 
квітів та зелені. 

Шикарний вигляд матиме 
кругла висока клумба із пляшок 
від шампанського. Тільки шийки 
пляшок навколо заглибини, яка 
заповнюватиметься ґрунтом, 
потрібно скріпити, наприклад, 
цементом.

Грядка-піраміда
Для її формування знадобляться 

старі дерев’яні ящики різного роз-
міру, але обов’язково без дна, і ме-
талева труба (підібрати потрібну 
довжину). По всій трубі у шахово-
му порядку просвердлюють отво-
ри діаметром 15 мм — при поли-
ві вони дозволять воді рівномірно 
розподілитися по всій грядці.

Опісля трубу заглиблюють у 
ґрунт і нанизують на неї ящики, 
починаючи з найбільшого. Ко-
жен ящик після установки заси-
пають землею. Виходить своє-
рідна конструкція, що нагадує 
дитячу пірамідку з трубою посе-
редині. На сходинках піраміди 
висаджують садову суницю (по-

луницю), зелень, а також різні 
овочеві культури.

Така грядка-піраміда дозво-

ляє отримати додатковий урожай 
у будь-якому місці, навіть поза 
городом.

 Якщо город невели-
кий за площею, не доз-
воляє «розгулятися» з 
різними сортами і вида-
ми рослин, на допомо-
гу приходить фантазія 
і з’являються креативні 
ідеї, які допоможуть з 
усім розібратися.
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ДОВІДКА

ПОНЕДІЛОК, 24 КВІТНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 19.50 
05.30 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 13.40 22.50 23.20 

00.15 01.15 Погода
06.25 00.25 Від першої особи
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Х/ф "Останній шанс"
11.30 Д/ф "Голий король" Костянтина 

Степанкова"
12.15 Суспільний університет
13.15 Борхес
13.50 Д/ф "Ловець слів"
15.25 Фольк-music
16.30 Твій дім-2
16.45 Д/с "Національні парки Америки"
17.45 Вікно в Америку
18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? Блоги
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
20.20 02.05 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 
(Угорщина - Австрія)

22.45 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
04.00 Т/с "Травма"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

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

Роксолана"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12+)
22.00 "Гроші"
23.25 Х/ф "Легенда про Червоного 

Орла" (16+)
01.55 Х/ф "Нащадки" (16+)

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Т/с "Шкідливі поради"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Шкідливі поради" Заключна 

серія
13.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.20 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Прем'єра. Т/с "Спокуса" (16+)
22.30 Т/с "Одного разу у Ростові" (16+)
00.10 Т/с "Територія краси"
02.55 "Подробиці"
03.25 "уДачний проект"
04.00 "Готуємо разом"
04.45 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.30 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
04.35 18.00 Абзац
05.29 06.49 Kids Time
05.30 М/с "Сімейка Крудс"
06.50 Х/ф "Таймлесс: Рубінова книга" 

16+
09.10 Х/ф "Таймлесс 2: Сапфірова 

книга" 16+
11.40 Х/ф "Таймлесс 3: Смарагдова 

книга" 16+
13.50 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари смерті 

ч.2" 16+
16.10 19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. Пост-шоу

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

(мелодрама)
13.50 Т/с "Чорна квітка" (1,2 серії) 

(мелодрама)
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Чорна квітка" (закл.серії) 

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

(74 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" (1,2 

серії) (мелодрама) 12+
23.00 Сьогодні
23.30 Х/ф "Бібліотекар 3: Прокляття 

Юдиного потиру" 16+ (Мегахіт 
щопонеділка)

01.20 Сьогодні
02.15 Ток-шоу "Говорить Україна"
03.15 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.05 "Відеобімба"
12.35 Т/с "Загублений світ"
15.10 Т/с "Мисливці за реліквіями"
17.20 Т/с "Перевізник" (16+)
18.00 "Люстратор. Прокляття системи"
19.20 20.10 Т/с "Схватка" (16+)
21.05 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Братство" (16+)
22.55 23.55 "Він, Вона і телевізор"
00.55 Т/с "Інспектор Алекс" (4 сезон)
01.45 Х/ф "Страчені світанки"

05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Дивитись усім!
05.55 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
06.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

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

Костянтином Стогнієм
10.05 Антизомбі
11.00 Секретний фронт
12.20 "Ключ саламандри". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.05 "Ключ саламандри". Художній 

фільм 16+
14.20 "Призначення". Художній фільм 

16+
15.45 Факти. День
16.10 "Призначення". Художній фільм 

16+
17.00 "Примарний патруль". Художній 

фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Більше ніж правда
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пес-2". Прем'єра. Серіал 16+
22.30 Свобода слова

06.15 16.10 "Тарапунька. Аншлаг 
довжиною в життя"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.45 18.55 21.45 "Погода"
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра-сьогодні
12.00 Євромакс
14.15 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/2 фіналу, 3 ч.
15.15 "Іпостасі спорту"
15.40 "Таке спортивне життя. Ілля 

Кваша"
17.05 "Формула Пруста. Микола 

Сивий"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Левон Оганезов, 1 ч.
20.10 Вердикт історії
21.20 Вікно в Європу Михайла 

Поплавського
22.00 04.55 DW-Візерунок дня
22.20 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/2 фіналу, 4 ч.
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.40 "Світські хроніки"
04.05 "Кумири"
04.20 "Модні історії з Оксаною 

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

06.55 16.00 "Все буде добре!"
08.55 18.30 "За живе!"
10.10 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"
12.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
13.55 "Битва екстрасенсів 16"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
19.55 22.35 01.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.35 "Давай поговоримо про секс 3"
03.30 "Найкраще на ТБ"

05.20 Т/с "Охоронець - 3" (16+)

08.15 19.30 Т/с "Кулагін та партнери"

10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)

12.00 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 7" 

(16+)

13.50 15.05 00.45 Т/с "Елементарно" 

(16+)

14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"

15.40 "Страх у твоєму домі"

23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)

03.00 "Випадковий свідок"

03.15 "Речовий доказ"

03.35 "Легенди бандитського Києва"

04.05 "Правда життя. Професії"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Чарівний горох"
08.00 Мультмікс
09.25 М/с "Дора-мандрівниця"
09.55 Х/ф "Шайбу, шайбу!"
11.25 Панянка-селянка
12.25 Казки У Кіно
13.30 Готель Галіція
14.35 Одного разу під Полтавою
15.05 Серіал "Домашній арешт"
15.40 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

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

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

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
22.00 М/ф "Астерікс і Обелікс: Велика 

бійка"
23.35 М/ф "Астерікс і Обелікс 

підкорюють Америку"
01.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
02.30 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.55 Х/ф "Секретний фарватер"
15.10 Х/ф "Морський характер"
17.00 Х/ф "У квадраті 45"
18.20 Х/ф "Випадок у квадраті 36-80"
19.40 01.35 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 "Криве дзеркало"
00.05 Х/ф "Салон краси"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

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

Режиссер: Вільям Фрідкін
У ролях: Томмі Лі Джонс, Бенісіо дель Торо, Конні 

Нільсен, Дженна Бойд
Спеціаліст з підготовки елітного спецназу Ел Ті Бо-

нем, щоправда вже на пенсії, приєднується до команди 
ФБР, яка йде слідами жорстокого вбивці. Цей невлови-
мий кіллер – один з найобдарованіших учнів Ел Ті. Йому 
не потрібен дім – в лісі він почуває себе невразливим. 
Йому не потрібні гроші – все необхідне для життя він 
може здобути сам ...

Режисер: Курт Уіммер 
У ролях: Крістіан Бейл, Домінік Перселл, Шон Бін, 

Тей Діггз, Марія Піа Кальцоне, Дірк Мартенс

Дія відбувається в майбутньому, коли люди не ма-
ють змоги виражати якісь емоції, тому, що вони... за-
боронені. Це — та ціна, яку людство платить за усу-
нення зі свого життя війни. Тепер книги, мистецтво й 
музика перебувають поза законом. А будь-яке почут-
тя - уже злочин, карається смертю...

Режиссер: Пол В.С. Андерсон

У ролях: Джейсон Стейтем, Джоан Аллен, Ієн Мак-
Шейн, Тайріз Гібсон, Наталі Мартінез

На початку двадцять першого століття настала гло-
бальна економічна криза. Масове безробіття спровокува-
ло небувалий розквіт злочинності. Тюрми переведені на 
самозабезпечення і заробляють гроші самостійно. Одна 
з в'язниць, керована директором Хеннессі, проводить се-
ред ув'язнених особливі змагання — гонки на виживання. 
Приз п'ятикратному переможцю — свобода...

28 квітня  21:10 «2+2»

29 квітня  21:00 «НТН»

30 квітня  23:25 «ICTV»

ЗАГНАНИЙ

ЕКВІЛІБРІУМ

СМЕРТЕЛЬНІ ПЕРЕГОНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 24-30 КВІТНЯ

29 КВІТНЯ

20:05

ICTV
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ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 19.50 
05.30 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 22.50 23.20 00.15 

01.15 Погода
06.30 00.25 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
10.00 18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги
10.05 18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
10.20 Т/с "Площа Берклі"
11.20 Т/с "Лінія захисту"
12.05 Д/ф "Гайдамацьким шляхом"
12.30 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв'язку з громадянами
14.00 Театральні сезони
14.25 Спогади
15.35 Поза часом. Телевистава 

"Фараони"
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
20.20 02.05 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 
(Україна - Австрія)

22.45 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
04.00 Т/с "Травма"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

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

Роксолана"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12+)
22.00 03.30 "На ножах"
23.40 Д/ф "Розщеплені на атоми" (12+)

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Спокуса" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Спокуса" (16+)
13.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Спокуса" (16+)
22.30 Т/с "Одного разу у Ростові" (16+)
00.10 Т/с "Територія краси"
03.00 "Подробиці"
03.30 "уДачний проект"
04.00 "Готуємо разом"
04.45 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.30 "Подробиці"

03.15 Служба розшуку дітей
03.20 Зона ночі
05.10 18.00 Абзац
06.03 07.59 Kids Time
06.05 М/с "Сімейка Крудс"
07.05 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.00 Т/с "Друзі"
10.45 Т/с "Сашко Таня" 16+
15.50 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Протистояння" 16+
23.50 Х/ф "Час відьом" 16+
01.50 Х/ф "Окулус" 18+

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

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 

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

(75 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" (3,4 

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

наміри" (детектив) 16+
01.50 Х/ф "Бібліотекар 3: Прокляття 

Юдиного потиру" 16+
03.20 Сьогодні
04.10 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 03.00 Д/п "Помста природи"
10.30 22.55 "Він, Вона і телевізор"
11.30 "Облом.UA."
15.15 Т/с "Мисливці за реліквіями"
17.00 Т/с "Перевізник 2 " (16+)
18.00 "Нишпорки"
19.20 20.15 Т/с "Схватка" (16+)
21.05 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Вуличні війни" (16+)
23.55 "Територія обману"
01.55 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

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

Костянтином Стогнієм
10.05 Більше ніж правда
12.10 "Острів непотрібних людей". 

Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Острів непотрібних людей". 

Серіал 16+
13.35 "Ключ саламандри". Художній 

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

Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пес-2". Прем'єра. Серіал 16+
23.25 "Ідентифікація Борна". Художній 

фільм
01.35 Д/ф "Битва за Чорнобиль"
03.10 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

06.00 "Всесвіт Анатолія Пілецького"
06.50 22.05 05.10 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.45 18.55 22.00 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.45 "Модні історії з Оксаною 

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

1/2 фіналу, 4 ч.
15.50 "Іпостасі спорту"
16.15 "Таке спортивне життя. Олена 

Садовнича"
16.50 20.10 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Левон Оганезов, 2 ч.
21.20 04.25 "Відлуння"
22.30 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

Фінал, 1 ч.
00.00 "Вадим Мулерман. Жертви 

радянської естради"
01.05 "Валерій Ободзинський. Жертви 

радянської естради"
02.10 "'Сто років самотності''. Концерт 

Василя Попадюка
04.55 "Цивілізація Incognita"
05.25 "Калинове здоров'я"

07.10 16.00 "Все буде добре!"

09.10 18.30 "За живе!"

10.40 "МастерШеф - 4"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

23.25 Т/с "Коли ми вдома"

00.00 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.35 Х/ф "Доля людини"
06.15 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 7" (16+)
13.50 15.05 00.40 Т/с "Елементарно" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.40 "Страх у твоєму домі"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" (16+)
23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)
02.50 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.25 "Легенди бандитського Києва"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Горщик-сміхотун"
08.00 Мультмікс
09.25 М/с "Дора-мандрівниця"
09.55 Х/ф "Король скейтборду: 

Найбільш вертикальний примат"
11.25 Панянка-селянка
12.25 Казки У Кіно
13.30 Готель Галіція
14.35 Одного разу під Полтавою
15.05 Серіал "Домашній арешт"
15.40 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Х/ф "Загублене місто"
01.55 Серіал "10.5 балів"
04.25 Це любов
05.40 Корисні підказки 2

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

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

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Х/ф "Недоторкані" (16+)
02.25 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.55 "Криве дзеркало"
10.40 Х/ф "Салон краси"
12.10 Х/ф "Відпустка за свій рахунок"
14.35 Х/ф "Повернення "Святого Луки"
16.20 Х/ф "Чорний принц"
18.05 Х/ф "Версія полковника Зоріна"
19.40 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 "Моя правда"
00.10 Х/ф "Вир"
03.35 Кіноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

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

 ВІТАЄМО ДОСЯГНЕННЯ

Ольга КАЦАН, 
фото з архіву ДЮСШ

Які у вас виникають асоціації, ко-
ли дізнаєтеся, що зустрінетеся з 
майстром спорту України? В уяві по-
стає високий, стрункий, статечний, 

показний чоловік у розквітісил, чи 
не так? Тому стоячи біля 16-річного 
Павла Шарана навіть уявити не мог-
ла, що він, Павло Олегович, і є тією 
людиною, заради віншування якого 
зібралися кращі з кращих вихован-
ців Бориспільської ДЮСШ.

Норматив майстра спорту хлопець 
виконав у Харкові, де 12-15 квітня в 
басейні «Акварена» проходив Кубок 
України з плавання, подолавши дис-
танцію у 100 метрів за 0:57,32 с. Здо-
бував вершини Павло і на Кубку Укра-
їни з плавання серед молоді, і на чем-
піонаті України серед юніорів, що 
проходив у Львові. Входить до десят-
ки кращих плавців свого віку на чем-
піонатах України.

Скромний юнак зніяковів від чис-
ленних вітань педагогічного ко-
лективу спортивної школи та пред-
ставників батьківського коміте-
ту. Намагаючись уникнути уваги 
преси, «Вістям» поставив умову: від-
повідає лише на одне питання і не 
фотографується. 

Паша розповів, що займається пла-
ванням більше 7 років, прийшов у 
спорт через проблеми зі здоров’ям, 
а нині його здоровому духу можна 
хіба що позаздрити. Хлопець запев-
няє, що тренування — це все, що по-
трібно для того, аби стати майстром 
спорту України, і переконує, що піс-
ля отримання високого звання нічо-
го в його житті не змінилося. Тренува-
ли першого в ДЮСШ майстра спорту 
з плавання Людмила Кутало та Сергій 
Фесенко.

СПОРТИВНА ШКОЛА 
ПОПОВНИЛАСЯ МАЙСТРОМ 
СПОРТУ УКРАЇНИ
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НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 19.50 
05.30 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 13.15 23.20 00.15 

01.15 Погода
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
09.55 18.45 Що там з Євробаченням? 

Блоги
10.00 Д/ф "Помилка на тисячоліття"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.35 Д/ф "Чорнобиль. Людський 

фактор"
14.00 Д/ф "Чорнобиль. Точка часу"
14.25 Д/ф "Тут є життя"
15.35 Світло
16.30 Т/с "Лінія захисту"
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.45 З перших вуст
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Історична докудрама "Доньки 

Єви"
20.20 02.05 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 
(Казахстан - Україна)

22.50 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
04.00 Т/с "Травма"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 02.10 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.50 12.20 "Міняю жінку - 8"
12.50 13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12+)
22.00 Х/ф "Обраниця" (16+)
02.20 М/ф "Як козаки..."

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Спокуса" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Спокуса" (16+)
13.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Спокуса" (16+)
22.30 Т/с "Одного разу у Ростові" (16+)
00.10 Т/с "Територія краси"
03.00 "Подробиці"
03.25 "уДачний проект"
04.05 "Готуємо разом"
04.45 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.30 "Подробиці"

03.40 Зона ночі
06.00 18.00 Абзац
06.50 Ревізор.Чорнобиль
07.50 Х/ф "Штучний розум" 16+
10.40 Т/с "Секретні матеріали" 16+
16.00 19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Час розплати" 16+
00.20 Х/ф "Щоденники Чорнобиля" 16+
02.10 Х/ф "Ватиканські записи" 18+

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

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 

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

(76 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" (5,6 

серії) (мелодрама) 12+
23.00 Сьогодні
23.30 Д/ф "Блакитний пил"
01.00 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

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

06.00 Мультфільми
08.00 "Спецкор"
08.30 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
10.00 "Люстратор. Прокляття системи"
10.30 "Нишпорки"
11.00 "Секретні матеріали"
12.00 Д/п "Помста природи"
13.10 Х/ф "Великий Майстер" (16+)
15.40 Х/ф "Земля під ударом" (16+)
17.25 "Цілком таємно"
17.55 1/2 Кубку України з футболу 

"Миколаїв" - "Динамо"
20.00 Т/с "Схватка" (16+)
20.50 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Помста" (16+)
22.40 Х/ф "Королівство вікінгів" (18+)

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

Костянтином Стогнієм
09.55 Громадянська оборона
10.50 Д/ф "Битва за Чорнобиль"
12.45 Факти. День
13.10 "Ідентифікація Борна". Художній 

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

Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пес-2". Прем'єра. Серіал 16+
23.20 "Перевага Борна". Художній 

фільм 16+
01.25 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+
02.50 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

05.50 "Вадим Мулерман. Жертви 
радянської естради"

06.50 22.00 05.10 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 21.15 "Погода"
09.50 04.25 "Цивілізація Incognita"
10.45 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
12.00 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
14.10 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

Фінал, 1 ч.
15.40 "Іпостасі спорту"
15.55 "Таке спортивне життя. Олексій 

Торохтій"
16.45 19.55 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Петро Підгородецький, 1 ч.
21.30 04.40 Глобал-3000
22.20 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

Фінал, 2 ч.
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+
04.00 "Світські хроніки"
05.20 "Джаз-коло"

07.05 16.00 "Все буде добре!"

09.05 "Все буде смачно!"

10.00 18.30 "За живе!"

11.20 "МастерШеф - 4"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

23.15 Т/с "Коли ми вдома"

00.45 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.45 Х/ф "Загублене місто"
06.15 Х/ф "Небо скрізь однакове..." 

(16+)
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" 

(16+)
13.50 15.05 00.45 Т/с "Елементарно" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 "Страх у твоєму домі"
23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
04.00 "Легенди бандитського Києва"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Лисичка з качалкою"
08.00 Мультмікс
09.25 М/с "Дора-мандрівниця"
09.55 М/ф "Пригоди козака Енея"
10.40 М/ф "Мураха Z"
12.05 Х/ф "Везунчик"
13.50 Серіал "10.5 балів"
17.00 Х/ф "І гримнув грім" (16+)
18.50 Панянка-селянка
20.00 Х/ф "Громобій"
21.45 Х/ф "Загублене місто"
23.40 Це любов
00.05 Розсміши коміка
01.00 Казки У Кіно
01.30 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
09.50 "Орел і Решка"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Орел і Решка"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.55 "Моя правда"
11.45 Х/ф "З вечора до полудня"
14.15 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.05 Х/ф "Час бажань"
17.55 Х/ф "Доля людини"
19.40 01.35 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 "Криве дзеркало"
00.05 Х/ф "Старий знайомий"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

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

ЧЕТВЕР, 27 КВІТНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 19.50 
05.30 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 14.00 22.50 23.20 

00.15 01.15 Погода
06.30 00.25 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
10.00 18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги
10.05 КЛІП учасника Євробачення-2017 

№
10.20 16.30 Т/с "Лінія захисту"
12.05 Д/с "Південна Корея сьогодні"
12.30 Суспільний університет
13.15 Слідство. Інфо
14.10 Д/ф "Обраний. Мирослав 

Вантух"
15.35 Надвечір'я. Долі
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.05 Voxcheck
18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Історична докудрама "Доньки 

Єви"
20.20 02.05 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 
(Австрія - Південна Корея)

22.45 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
04.00 Т/с "Травма"

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 8"
12.50 13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.30 03.55 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12+)
22.00 "Чотири весілля 6"
23.00 "Право на владу 2017"
00.45 Х/ф "Читець" (18+)

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Спокуса" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Спокуса" (16+)
13.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Спокуса" (16+)
22.30 Т/с "Одного разу у Ростові" (16+)
00.10 Т/с "Територія краси" Заключна 

серія
02.50 "Подробиці"
03.20 "уДачний проект"
04.00 "Готуємо разом"
04.45 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.30 "Подробиці"

03.50 02.00 Служба розшуку дітей
03.55 02.05 Зона ночі
05.40 18.00 Абзац
06.33 07.55 Kids Time
06.35 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.00 Т/с "Друзі"
10.40 Т/с "Щасливі разом"
14.15 19.00 Суперінтуїція
16.00 Хто зверху?
20.45 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Ковбої проти прибульців" 

16+
00.10 Х/ф "Протистояння" 16+

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

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 

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

(77 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" (7,8 

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

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

06.00 Мультфільми
08.00 "Територія обману"
10.00 "Цілком таємно"
10.30 23.00 "Він, Вона і телевізор"
11.30 "Відеобімба"
15.10 Т/с "Мисливці за реліквіями"
17.00 Т/с "Перевізник 2 " (16+)
18.00 "Секретні матеріали"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 20.10 Т/с "Схватка" (16+)
21.10 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Темний провулок" (16+)
00.00 Х/ф "Великий Майстер" (16+)
02.15 Х/ф "Вишневі ночі"

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

Костянтином Стогнієм
09.55 Секретний фронт
11.15 "Острів непотрібних людей". 

Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.15 "Острів непотрібних людей". 

Серіал 16+
13.30 "Перевага Борна". Художній 

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

Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пес-2". Прем'єра. Серіал 16+
23.25 "Ультиматум Борна". Художній 

фільм 16+
01.30 "Дипломатія". Художній фільм 

16+
02.50 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон

05.50 "Валерій Ободзинський. Жертви 
радянської естради"

06.50 21.50 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 10.05 13.45 21.05 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.50 04.35 "Модні історії з Оксаною 

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

Фінал, 2 ч.
15.55 "Іпостасі спорту"
16.15 "Таке спортивне життя. Геннадій 

Сартинський"
16.50 19.55 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Петро Підгородецький, 2 ч.
21.20 "Відлуння"
22.15 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

Фінал, 3 ч.
00.20 "Ніч чорних краваток" 18+
01.40 "Життя на Вершині" 18+
03.05 "Після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.25 "Кумири"
05.10 "Джаз-коло"

06.50 16.00 "Все буде добре!"

08.50 "Все буде смачно!"

10.45 18.30 "За живе!"

12.00 "МастерШеф - 4"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "Я соромлюсь свого тіла 4"

00.00 "Один за всіх"

01.10 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.50 "Правда життя. Професії"
05.20 Х/ф "Кармелюк"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" 

(16+)
13.50 15.05 00.45 Т/с "Елементарно" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 "Страх у твоєму домі"
23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитського Києва"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Про всіх на світі"
08.00 Мультмікс
09.25 М/с "Дора-мандрівниця"
09.55 Х/ф "Король повітря. Золота 

ліга"
11.25 Панянка-селянка
12.25 Казки У Кіно
13.30 Готель Галіція
14.35 Одного разу під Полтавою
15.05 Серіал "Домашній арешт"
15.40 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Х/ф "Як я тепер кохаю" (16+)
02.00 Х/ф "Залізна сотня"
03.30 Це любов
05.40 Корисні підказки 2

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

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

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 "Скептик"
03.00 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.50 "Криве дзеркало"
11.35 Х/ф "Бережіть чоловіків!"
13.00 Х/ф "Старий знайомий"
14.30 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.20 Х/ф "Небезпечні друзі"
18.05 Х/ф "Мачуха"
19.40 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 "Моя правда"
00.10 Х/ф "У четвер і більше ніколи"
03.35 Кіноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

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

• • •
У житті кожного чоло-

віка є два важливі етапи:
1. Батьки купують 

йому комп’ютер.
2. Він сам купує собі 

комп’ютер.
• • •

Планшет був винайде-
ний, щоб люди нарешті 
припинили сидіти в Ін-
тернеті й почали в ньому 
лежати.
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ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 19.50 
05.30 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 10.50 13.15 22.50 

23.20 00.15 01.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/ф "Волинянин"
11.00 16.30 Т/с "Лінія захисту"
12.55 Voxcheck
13.20 Д/ф
15.35 Віра. Надія. Любов
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.45 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Історія без купюр. 

Холмська трагедія"
20.20 Хокей з шайбою серед чоловіків. 

Чемпіонат світу (Південна Корея 
- Україна)

22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.10 Музичне турне
03.10 Д/ф "Чорнобиль. Людський 

фактор"
03.30 Д/ф "Чорнобиль. Точка часу"
04.00 Т/с "Травма"

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 10.50 12.20 "Міняю жінку - 8"
12.50 13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 Х/ф "Я буду поруч" (16+)
00.30 Х/ф "Обраниця" (16+)

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

Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
11.00 Т/с "Спокуса" (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Спокуса" (16+)
13.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Батальйони просять вогню" 

1-4сс. Заключна серія
01.50 Д/п "Актори-фронтовики"
02.25 "Подробиці"
02.55 Д/п "Легендарні замки України"
03.35 "Жди меня"
05.20 "Подробиці"

03.00 02.05 Зона ночі
03.50 18.00 Абзац
04.40 Х/ф "Останній із могікан"
07.00 21.10 Київ вдень та вночі
11.10 Серця трьох
13.10 Х/ф "Ковбої проти прибульців" 

16+
15.30 Х/ф "Час розплати" 16+
19.00 Х/ф "Руйнівник" 16+
22.20 Х/ф "Пророк" 16+
00.20 Х/ф "Таємний орден" 16+
02.00 Служба розшуку дітей

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

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 

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

(78 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" (9,10 

серії) (мелодрама) 12+
23.00 Сьогодні
23.20 Слідами борців з корупцією. 

Спеціальний репортаж
00.00 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
03.00 Сьогодні
03.45 Реальна містика
05.20 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Секретні матеріали"
10.25 "Роби бізнес"
11.00 Д/п "Помста природи"
16.45 Х/ф "Чорна буря" (16+)
19.20 Х/ф "Чорна кобра" (16+)
21.10 Х//ф "Загнаний" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.20 "Територія обману"
02.20 "Люстратор. Прокляття системи"
02.45 "Нишпорки"
03.10 Х/ф "Чотири листи фанери"

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

Костянтином Стогнієм
09.45 Інсайдер
10.40 Більше ніж правда
12.00 "Острів непотрібних людей". 

Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.15 "Острів непотрібних людей". 

Серіал 16+
13.25 "Ультиматум Борна". Художній 

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

Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Жанна д'Арк". Художній фільм 

16+
00.30 "Турбулентність". Художній 

фільм 16+
02.15 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+
03.35 Стоп-10

06.00 Д/ф "Мішель Мерсьє. Заручниця 
кохання" 16+

06.50 21.55 05.20 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.45 21.00 "Погода"
10.35 04.10 "Модні історії з Оксаною 

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

Фінал, 3 ч.
16.20 "Іпостасі спорту"
16.50 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Петро Підгородецький, 3 ч.
19.55 Повітряні воїни
21.20 04.50 "Відлуння"
22.15 Х/ф "Молодий та невинний"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.40 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.35 "Цивілізація Incognita"
05.30 "Джаз-коло"

07.25 Х/ф "Два береги"
09.00 Х/ф "Терміново, шукаю чоловіка"
11.00 Х/ф "Я щаслива"
12.55 18.30 Х/ф "Закоханi жiнки"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.55 "Холостяк - 7"
22.30 "Небачене Євробачення"
00.20 Т/с "Коли ми вдома"
01.15 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.10 Х/ф "Кармелюк"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" 

(16+)
13.50 15.05 Т/с "Елементарно" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.40 "Страх у твоєму домі"
23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)
00.45 Т/с "Елементарно" (16+)
02.50 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитського Києва"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Казка про жадність"
08.00 Мультмікс
09.25 М/с "Дора-мандрівниця"
09.55 Х/ф "Мері Ком"
12.05 Х/ф "І гримнув грім" (16+)
14.00 М/ф "Чудасія"
14.10 М/ф "Чарівний горох"
14.25 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
15.35 М/ф "Лежень"
15.45 М/ф "Історії від Шрека, Панди та 

Драконів"
20.00 Х/ф "Голодні ігри: Переспівниця. 

Частина 1" (16+)
22.10 Х/ф "Як я тепер кохаю" (16+)
00.10 Х/ф "Залізна сотня"
02.00 Країна У
04.30 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
09.50 "Орел і Решка"
00.00 "КВН"
02.45 "Розсміши коміка"
04.10 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.50 Х/ф "Час бажань"
11.35 Х/ф "Мачуха"
13.15 Х/ф "Тегеран-43"
16.05 Х/ф "Доля людини"
17.55 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Подорож на край Землі"
03.50 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

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

• • •
— Хто у вас в домі хазяїн: 

ти чи дружина?
— Звісно, я!
— А чого ж ти, коли 

вип’єш, спиш під дверима?
— Бо хазяїн: де хочу, там 

і сплю!
• • •

Учителька:
— Діти, назвіть єдиного 

звіра, якого боїться лев.
Петрик не роздумуючи:
— Левиця, Маріє Петрівно!
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06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.05 22.55 23.20 00.00 

01.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Поза часом. Телевистава 

"Вечори на хуторі біля Диканьки"
10.50 Д/ф "Павло Вірський. Такий, як 

є"
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
15.15 Д/с "Садові скарби"
16.20 Твій дім-2
16.40 Х/ф "Клара і Франциск"
20.30 Перша шпальта
21.00 05.35 Новини
21.25 Д/с "Розповіді про Хансік"
22.25 Д/с "Легенди тофу"
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.40 Вперед на Олімп!
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава "Три ідеальні 

подружжя"
04.50 Вікно в Америку
05.10 Уряд на зв'язку з громадянами

06.20 "На ножах"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 Лотерея "Лото-забава"
09.40 Маріччин кінозал. М/ф "Маша і 

ведмідь"
10.00 "Розсміши коміка 2017"
11.00 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
12.00 13.00 "Світ навиворіт - 2: Індія"
14.00 Т/с "Хороший хлопець" (12+)
18.30 "Українські сенсації"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Світське життя. Рік голосу"
22.00 Х/ф "1+1" (16+)
00.10 Х/ф "Інструкції не додаються"
02.10 "Аргумент кiно"
03.55 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.15 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
07.45 "Великий бокс. Володимир 

Кличко - Ентоні Джошуа"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Прикинься моїм хлопцем" 

(16+)
13.50 Х/ф "Самогонники"
14.10 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"
14.20 Х/ф "Її серце"
16.15 Т/с "Фродя" 1-4сс. Заключна
20.00 "Подробиці"
20.30 Прем'єра. Концерт Олега 

Винника
23.00 Т/с "Коли на південь відлетять 

журавлі" 1-4сс. Заключна
02.15 Х/ф "Прикинься моїм хлопцем" 

(16+)

03.20 Зона ночі
05.59 07.59 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.00 Х/ф "Кодекс злодія" 16+
10.00 Х/ф "Пророк" 16+
12.00 Х/ф "Руйнівник" 16+
14.10 Х/ф "Вартові Галактики" 16+
16.40 Х/ф "Сходження Юпітер" 12+
19.10 Х/ф "Лара Крофт: Розкрадачка 

гробниць"
21.00 Х/ф "Лара Крофт: Колиска 

життя" 16+
23.10 Х/ф "Ласкаво просимо до 

Зомбіленду" 18+
01.00 Х/ф "Штучний розум" 16+

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.20 Т/с "Це було біля моря" 

(мелодрама) 16+

13.00 Х/ф "Буду вірною дружиною" 

(мелодрама) 16+

17.00 Т/с "Поки живу, люблю" (1,2 

серії) (драма) 16+

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Поки живу, люблю" (закл. 

серії) (драма) 16+

21.25 Х/ф "Волошки для Василини" 

(мелодрама)

23.20 Реальна містика

02.00 Т/с "Райське місце" (74-78 серії) 

(мелодрама) 16+

05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Роби бізнес"
09.00 "Він, Вона і телевізор"
12.00 Т/с "Одинак" (16+)
19.20 27 тур ЧУ з футболу: 

"Чорноморець" - "Динамо"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.10 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.30 "Територія обману"
02.30 Х/ф "Лісова пісня"

05.15 Факти
05.40 "Бережіть жінок". 2 серія. 

Художній фільм
06.45 "Відділ 44". Телесеріал 16+
11.05 "Острів Горлорізів". Художній 

фільм
12.45 Факти. День
13.00 "Острів Горлорізів". Художній 

фільм
13.35 "Спадок Борна". Художній фільм 

16+
16.05 "Трансформери". Художній 

фільм
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.30 "Трансформери-2: Помста 

полеглих". Художній фільм 16+
23.25 "Смертельні перегони". Художній 

фільм 16+
01.15 "Покарання". Художній фільм 18+
02.40 "Слідчі". Телесеріал 16+

06.15 22.15 Х/ф "Тридцять дев'ять 
сходинок"

07.50 "Натхнення"
09.50 11.55 13.50 21.05 "Погода"
09.55 Повітряні воїни
11.35 "Іпостасі спорту"
12.05 Дикі тварини
13.40 "Будьте здорові!"
14.10 Teen-клуб
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.20 Х/ф "Секретний агент"
18.10 Концерт Тетяни Піскарьової "Я 

люблю"
20.00 04.45 "Цивілізація Incognita"
20.15 04.15 "Кумири"
20.35 03.50 "Світські хроніки"
21.10 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.45 Євромакс
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Вихідний, після опівночі" 18+
04.25 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
05.05 "Джаз-коло"

05.45 "Все буде добре!"
07.45 "Холостяк - 7"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "Караоке на Майдані"
10.50 "Україна має талант! Діти"
14.00 Х/ф "Діамантова рука"
16.00 00.10 "Я соромлюсь свого тіла 4"
18.00 01.24 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
21.00 "Один за всіх"
22.10 "Благодійний концерт "Ігри 

нескорених"

05.25 Х/ф "Дорога в пекло"
08.30 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
12.00 Х/ф "Міцний горішок"
13.25 Х/ф "Товариш генерал"
15.10 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Я - охоронець" (16+)
22.10 Х/ф "Зникнення Еліс Крід" (18+)
00.05 Х/ф "Еквілібріум" (16+)
01.55 "Таємниці кримінального світу"
02.20 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитського Києва"
04.20 "Правда життя. Професії"

06.00 Корисні підказки 2

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с "Лис Микита"

07.25 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)

07.40 М/ф "Війна яблук та гусені"

08.00 Мультмікс

09.40 М/ф "Мураха Z"

11.15 М/ф "Аеротачки"

12.50 М/ф "Святкові історії від Шрека, 

Панди та друзів з Мадагаскару"

19.50 Готель Галіція

22.00 Одного разу в Одесі

00.00 Серіал "Отже" (18+)

00.35 Х/ф "Везунчик"

02.10 Країна У

04.15 Віталька

05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

09.50 Т/с "H2O: Просто додай води"

11.15 Х/ф "Король повітря"

13.10 "Навколо М"

14.10 "Орел і Решка. На краю світу"

22.00 Х/ф "Шалено закоханий"

00.00 Х/ф "Блеф"

02.00 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.30 "Весняний жарт з..."
11.25 "Невідома версія. Службовий 

роман"
12.10 Х/ф "Тегеран-43"
15.00 Х/ф "Інспектор Лосєв"
18.50 Х/ф "В останню чергу"
20.30 Х/ф "Суєта суєт"
22.05 "Невідома версія. Найчарівніша 

та привабливіша"
22.55 Х/ф "Посмішка Бога, або Суто 

одеська історія"
01.10 Х/ф "Вибачайте, фараони!"
02.35 Х/ф "Загублений рай"
03.50 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.20 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Вперед, на Олімп!"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 "Мультляндія"
15.30 "Вікно в Європу"
15.55 Х/ф "Штиль"
17.35 "Ювілейний вечір поета А.

Демиденка"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Страшенно красивий"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.40 "СТН-тижневик"
01.10 "СТН-спорт-тижневик"
01.30 Х/ф "Страшенно красивий"
02.55 "СТН-тижневик"
03.25 "СТН-спорт-тижневик"
03.45 "Столиця. Підсумки"
04.50 "Мультляндія"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 24-30 КВІТНЯ

СУБОТА, 29 КВІТНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 23.20 00.00 01.15 

Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.45 Що там з Євробаченням? Блоги
10.50 КЛІП учасника Євробачення-2017 

№
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Т/с "Доньки Єви"
13.00 Т/с "Красуні Едіт Уортон"
15.35 Книга.ua
16.00 Український корт
16.45 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Чоловічий клуб
18.25 Богатирські ігри
19.20 Х/ф "Дитячий секрет"
21.00 05.25 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.15 Що там з Євробаченням? Кухня
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Хокей з шайбою серед чоловіків. 

Чемпіонат світу (Південна Корея 
- Україна)

04.20 Д/с "Південна Корея сьогодні"
04.45 Т/с "Лінія захисту"

06.00 19.30 05.40 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 23.05 "Світське життя"
11.00 "Голос країни 7"
14.50 Х/ф "Попелюшка з Райського 

острова"
16.40 21.15 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
00.05 Х/ф "Я буду поруч" (16+)

06.00 Мультфільм
06.10 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"
07.50 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
09.30 "Україна вражає"
10.00 Д/п "Є.Моргунов. Нестерпний 

балагур"
10.50 Х/ф "Самогонники"
11.10 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"
11.20 Х/ф "Комедія давно минулих 

днів"
13.10 Т/с "Коли на південь відлетять 

журавлі" 1-4сс. Заключна
16.40 Х/ф "Чоловік на годину"
20.00 "Подробиці"
20.30 "Великий бокс. Володимир 

Кличко - Ентоні Джошуа"
02.00 "Подробиці"
02.30 Х/ф "Небезпечні гастролі"
03.50 Д/п "Є.Моргунов. Нестерпний 

балагур"
04.35 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"
05.45 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
05.00 Т/с "Друзі"
05.49 08.40 Kids Time
05.50 М/с "Сімейка Крудс"
06.50 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.45 Ревізор Крамниці
10.40 Таємний агент
11.40 Таємний агент. Пост-шоу
13.10 Від пацанки до панянки
15.10 Хто зверху?
17.00 М/ф "Три богатирі та 

Шамаханська цариця" 16+
18.40 Х/ф "Вартові Галактики" 16+
21.00 Х/ф "Сходження Юпітер" 12+
23.20 Х/ф "Нова ера Z" 18+

07.00 Сьогодні

07.15 Зірковий шлях

08.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 

(мелодрама) 16+

15.00 Сьогодні

15.20 Т/с "Я дарую тобі щастя" 

(мелодрама) 16+

17.30 Прем'єра! Т/с "Це було біля 

моря" (1,2 серії) (мелодрама) 

16+

19.00 Сьогодні

19.40 Прем'єра! Т/с "Це було біля 

моря" (закл. серії) (мелодрама) 

16+

21.50 Х/ф "Буду вірною дружиною" 

(мелодрама) 16+

01.45 Сьогодні

02.25 Історія одного злочину 16+

05.30 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.50 "Бушидо"
11.50 "Зброя"
13.20 Х/ф "Агент Коді Бенкс" (16+)
15.15 Х/ф "Агент Коді Бенкс 2. Пункт 

призначення - Лондон" (16+)
17.10 Х/ф "Чорна кобра" (16+)
19.00 Т/с "Одинак" (16+)
22.35 "Угон по-нашому"
23.30 "Секретні матеріали"
00.10 Х/ф "Удар блискавки" (18+)
02.00 "Цілком таємно"
03.20 Х/ф "Дорога на Січ"

05.40 Факти
06.00 "Бережіть жінок". 1 серія. 

Художній фільм
07.05 Дивитись усім!
08.00 М і Ж
08.55 Я зняв! Прем'єра
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.55 Відпустка за обміном
11.50 Відпустка за обміном. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком "На трьох" 16+
13.30 "Жанна д'Арк". Художній фільм 

16+
16.25 "Острів Горлорізів". Художній 

фільм
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Трансформери". Художній 

фільм
22.40 "Спадок Борна". Художній фільм 

16+
01.00 "Турбулентність". Художній 

фільм 16+
02.45 Стоп-10
03.25 "Слідчі". Телесеріал 16+

06.20 Х/ф "Веселі хлопці"
07.55 10.25 12.10 16.05 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.30 19.55 Дикі тварини
13.35 "Іпостасі спорту"
14.10 Завтра-сьогодні
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.10 Х/ф "Молодий та невинний"
18.00 Баскетбол. Суперліга. Фінал
21.00 Д/ф "Мішель Мерсьє. Заручниця 

кохання" 16+
22.00 Х/ф "Секретний агент"
23.50 04.10 "Кумири"
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.10 "Життя на Вершині" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.20 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
04.45 "Цивілізація Incognita"
05.20 "Джаз-коло"

05.50 "ВусоЛапоХвіст"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.20 "Холостяк - 7"
13.50 "МастерШеф Діти - 2"
19.05 "Україна має талант! Діти"
22.10 Т/с "Коли ми вдома"
23.35 "Давай поговоримо про секс 3"
01.30 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.40 04.20 "Правда життя. Професії"
06.10 Х/ф "Чорний трикутник"
10.05 Х/ф "Людина в зеленому кімоно"
11.30 03.15 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.15 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 02.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Міцний горішок"
21.00 Х/ф "Еквілібріум" (16+)
23.00 Х/ф "Ретроград" (16+)
00.45 Х/ф "Король клітки" (18+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.35 "Легенди бандитського Києва"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Казки про машини"
08.00 Мультмікс
09.35 М/с "Дора-мандрівниця"
10.05 М/ф "Оз: Нашестя летючих мавп"
11.35 Х/ф "Король повітря. Золота 

ліга"
13.20 Казки У Кіно
15.55 Х/ф "Громобій"
17.40 Х/ф "Голодні ігри: Переспівниця. 

Частина 1" (16+)
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Х/ф "Мері Ком"
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки 2

05.10 "Рецепти щастя"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

10.10 Х/ф "Пригоди Бейлі: Ніч у 

Коутауні"

11.50 Т/с "H2O: Просто додай води"

13.15 Х/ф "Король повітря"

15.10 "Орел і Решка. На краю світу"

18.00 "Навколо М"

19.00 "Орел і Решка. На краю світу"

00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)

02.30 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.20 "Весняний жарт з..."
12.25 "Невідома версія. Найчарівніша 

та привабливіша"
13.10 Х/c "Тіні зникають опівдні"
22.25 "Невідома версія. Службовий 

роман"
23.10 Х/ф "Стрілець неприкаяний"
00.55 Х/ф "Абітурієнтка"
02.10 Х/ф "Заграва" (16+)
03.40 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.20 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
15.10 "Прощальний концерт М.

Поплавського "Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 Х/ф "Розарія"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Штиль"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.35 "Столиця"
01.40 Х/ф "Розарія"
03.10 "Столичні телевізійні новини"
03.30 Х/ф "Штиль"
05.00 "Мультляндія"
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

ВАЗ-2102, 1984 р., газ/бензин, пробіг 
17 тис. км, оригінал, 45000 грн. Тел.: 0 
96 9658345.

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

ВАЗ-2104, 1988 р., завезена із Ні-
меччини, повна «переварка», фар-
бування 2014 р., капремонт двигу-
на, ходової, 59000 грн, торг. Тел.: 0 
66 1537131. 

ВАЗ-2104, 1989 р., синього кольору, 
25000 грн. Тел.: 0 96 9658345.

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

Таврія, 1998 р., білого кольору, гарний 
стан, 26000 грн. Тел.: 0 96 9658345. 

Honda-Dio, без пробігу по Україні, гар-
ний стан, зі склом, для жінки, 12000 грн. 
Тел.: 0 50 6557727.

Комбайн зерновий, навісний (в-во 
Польща), дискова борона БДТ-2,7 (в-во 
Італія), сівалка зернова анкерна, борони 
важкі 4 шт., культиватор пружинний, під-
гортач картоплі 2-рядний (тракторний), 
косарка трав’яна, трактори МЗ-6, Т-012 
з обприскувачем, електростанція 4 кВт 
(двигун УД-25). Тел.: 0 97 9646912. 

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Бориспіль

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

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

ЗДАМ
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

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

будинок зданий, документи, інивідуаль-
не опалення, шпаклювання, стяжка, роз-
водка електрики, від 289000 грн (еквіва-
лентно 10700 у.о.), 8500 грн/1 кв.м. Тел.: 
0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Бориспіль
кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н 

центру, 5/9, 17 кв.м, приватизована, м/п 
вікно, б/д, бойлер, вільна, документи, 
270000 грн (еквівалентно 10000 у.о.), 
торг, господар. Терміново! Тел.: 0 66 
5573504, 0 66 1672951. 

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бабкіна 12 вул., новий будинок, 5/9, 

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Еко-

маркет», гарний стан, господар. Тел.: 0 
93 7534756.

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

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

БУДИНКИ
Бориспіль

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

190 кв.м, цегляний, 2 поверхи, євроре-
монт, з меблями, утеплений короїдом, 
Інтернет, свердловина з очисною систе-
мою, сад, баня, город, господар. Тел.: 0 
99 6615323.

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

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

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

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, 
комунікації, ремонт, 1539000 грн (екві-
валентно 57000 у.о.), торг. Тел. 0 93 
2570247.

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

Любарці с., дерев’яний, обкладений 
цеглою, 95 кв.м, два входи, газ, вода, 
груба, господарські будівлі, сад, 30 со-
ток, 572000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.). Тел.: 0 93 9033287.

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

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

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

Газова установка для легкового авто-
мобіля (балон таблетка), недорого. Тел.: 
0 95 3552307.

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

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

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

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

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

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

АВТОСАЛОН • НЕРУХОМІСТЬ

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

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

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

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

Франка вул., 100 кв.м, євроремонт, 2 
поверхи, 3 кімнати, кухня-студіо, 2 с/в, 5 
соток, 2140000 грн (еквівалентно 79000 
у.о.). Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006.

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

ЦЕНТР Р-Н, НЕВЕЛИКИЙ БУДИ-ЦЕНТР Р-Н, НЕВЕЛИКИЙ БУДИ-
НОК, Є ФУНДАМЕНТ 18Х12, 8,6 НОК, Є ФУНДАМЕНТ 18Х12, 8,6 
СОТОК, МОЖЛИВО ПІВДІЛЯНКИ, СОТОК, МОЖЛИВО ПІВДІЛЯНКИ, 
ГОСПОДАР. ТЕЛ.: 0 63 3292975, 0 ГОСПОДАР. ТЕЛ.: 0 63 3292975, 0 
50 6330936.50 6330936.

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

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

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

Дударків с., будинок, 14 соток, 
держакт, ціна договірна, господар. 
Тел.: 0 67 9973979.

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

Проців с., кооп «Жолудь», в лісі, 70 
кв.м, цегляний, с/в у будинку, світло, 
електричне опалення та груба, гарний 
стан, 6 соток, 440000 грн (еквівалент-
но 16500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

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

Переяслав-Хмельницький
Жовтневе с., з усіма зручностями, 

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

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

ПІВБУДИНКУ
Бориспіль

Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кім-
нати, кухня 20 кв.м, ванна, газове опа-
лення, свердловина, вода у будинку, 
можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. 
Тел.: 0 93 1817991, 0 63 4740538.

розвилка р-н, 65 кв.м, 3 кімнати, зруч-
ності, 650000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.), торг, можливість добудови. Термі-
ново. Тел.: 0 63 2938972.

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

ГАРАЖІ
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль

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

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

Арсенальна вул., 10 соток, держакт 
під забудову, поруч забудови, грунтов-
ка, електрика, 164000 грн (еквівалентно 
6000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

Арсенальна вул., 10 соток, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 98 2507650.

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

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

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

НЕРУХОМІСТЬ

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

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

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

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

Тел.: 0 67 656�72�01

в м. Бориспіль
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

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

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

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

Бориса Гмирі вул., 10 соток, привати-
зована, асфальт, комунікації, 465800 грн 
(еквівалентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Вересая вул., 10 соток, рівна, всі ко-
мунікації, з усіх сторін сусіди, новобу-
дови, поруч центральна дорога, 375000 
грн (еквівалентно 14000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

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

Гришинський провул., 19 соток, під 
забудову, комунікації на ділянці, широ-
кий фасад, 685000 грн (25000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Джерельна вул., р-н «розвилки» 
10 соток, гарне місце, для будів-
ництва та обслуговування жит-
лового будинку, господарських 
будівель та споруд, 108000 грн 
(еквівалентно 4000 у.о.), господар. 
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

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

Збанацького вул., 8 соток, під забу-
дову, поруч забудови, 356000 грн (екві-
валентно 13000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

Козацька вул., 10 соток, під забудову, 
поруч забудови, комунікації, 270000 грн 
(еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
9141599.

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

Коцюбинського вул., 10 соток, під за-
будову, комунікації на ділянці, старий бу-
динок, 416000 грн (16000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

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

Л.Толстого вул., 14 соток, під забудо-
ву, світло, газ, свердловина на ділян-
ці, 520000 грн (20000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

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

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

Менделеєва вул., 10 соток, держакт 
під забудову, поруч сусіди, 192000 грн 
(еквівалентно 7000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сагайдачного пров., 10 соток, під інди-
відуальну забудову, акт в наявності, го-
сподар, 432000 грн (еквівалентно 16000 
у.о.). Тел.: 0 67 1751565, Максим. 

Свободи вул., 10 соток, гараж, широ-
кий фасад 29 м, комунікації по вулиці, 
під забудову, 685000 грн (еквівалент-
но 25000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934. 

Сєрова вул., 10 соток, під забудову, 
комунікації на ділянці, асфальт, широкий 
фасад, 390000 грн (15000 у.о.), торг. Тер-
міново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

Стуса вул., 10 соток, під забудову, 
всі комунікації на ділянці, 650000 грн 
(25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Урицького вул., 10 соток, держакт 
під забудову, комунікації по вулиці, об-
городжена, 698000 грн (еквівалентно 
26000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Франка вул., кінець вулиці, р-н центру, 
з усіх сторін сусіди, новобудови, гарний 
фасад 44 м, всі комунікації, 335000 грн 
(еквівалентно 12500 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Черняхівського вул., 20 соток, під за-
будову, зі старим будинком, комунікації, 
1170000 грн (45000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

Яцюти вул., 8 соток, під забудову, ко-
мунікації поруч, 297000 грн (11000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

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

Глибоке с., 26 соток, два держак-
ти, 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.
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Ліц. Держ. архітектурно-буд. інсп. України № 29-Л від 17.08.2016 р.

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК

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

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

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

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

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

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

НЕРУХОМІСТЬ

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

в центрі міста

ПРИМІЩЕННЯ
В ОРЕНДУ

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

ПІД МАЙСТЕРНЮ, СКЛАД, 
КАФЕТЕРІЙ, ПІДСОБНЕ ПРИМІЩЕННЯ

Тел.: 067�368�89�09
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Дударків с., 25 соток, ОСГ, кому-
нікації поруч, приватизована, дер-
жакт, 230000 грн, господар. Тел.: 0 
67 9973979.

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

М.Олександрівка с., 10 соток, 9,8 со-
ток, держакт, ОСГ, 13 км до Києва, не-
дорого. Тел.: (44) 4280759, 0 93 9452356, 
0 66 2864473.

Мартусівка с.,10 соток, гарне розта-
шування, поруч зупинка, газ, світло, при-
ватизована, документи готові, поруч зу-
пинка. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами 
або без, допомога в оформленні, пога-
шення комунальних боргів, окрім остан-
нього поверху, у господаря, розгляну всі 
пропозиції, посередникам не турбувати, 
терміновий викуп, іноземний інвестор. 
Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

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

будинок або недобудова у м. Бори-
спіль та район. Тел.: 0 67 6596222. 

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

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

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

земельну ділянку, місто та район. 
Тел.: 0 67 6596222.

ЗДАМ
Бориспіль

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

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

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

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

врем’янку, є місце для авто. Тел.: 0 50 
5456870.

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

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

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

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудинку, кім-
нату у господаря. Тел.: 0 96 4418695, 0 
63 7576869. АН «Гранд».

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

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

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

МІНЯЮ
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

В НОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ МАГА-В НОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ ЗИН ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПРОДАВЦІВ З Д/Р ТА БЕЗ. РОБОТУ ПРОДАВЦІВ З Д/Р ТА БЕЗ. 
ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 97 4198167.ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 97 4198167.

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

В таксі потрібні водії зі своїм авто. 
Тел.: 0 50 2527655, 0 96 3362272.

В торгівельну компанію потрібен 
бухгалтер для внесення первин-
них документів зі знанням Exel, 1С, 
1:7, з/п за домовленістю. Тел.: 0 67 
2310807. 

Виробничому підприємству на по-
стійну роботу потрібен слюсар-нала-
годжувальник, з/п від 5000 грн. Тел.: 
0 97 7052679, з 9.00 до 18.00.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-
СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ 
ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-
САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

Проців с., Мацока вул., 23 сотки, об-
городжені, старий будинок, комуніка-
ції, приватизована, 1026000 грн (екві-
валентно 38000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Рогозів с., 19 соток, держакт, під забу-
дову, по вулиці світло, газ за 80 м, госпо-
дар, ціна договірна. Тел.: 0 96 3615816.

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

Сеньківка с., під забудову, 12 соток, в 
закритому котеджному містечку, під’їзд 
з твердим покриттям, окрема лінія 380 в, 
ціна договірна. Тел.: 0 97 2526578.

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

сою Київ — Золотоноша, поруч Дніпро, 
ціна договірна. Тел.: 0 66 4243909, 0 63 
1730356.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

1,2,3,4-к.кв. або будинок, півбудинку у 
господаря за готівку. Тел.: 0 96 4418695, 
0 63 7576869. АН «Гранд».

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

Запрошуємо в продуктові мага-
зини продавців із д/р, з/п договірна, 
робота позмінно. Тел.: 0 66 4887677.

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

Компанії з продажу керамічної 
плитки, с. Щасливе, на склад потріб-
ні вантажник; вантажник; укладач 
керамічної плитки; оператор 1С на 
склад; водій категорії «В», «С» зі сво-
їм вантажним авто до 3 т. Тел.: 0 50 
3161611, Юлія.

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

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

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Нестерівка с., 0,1 га (10 соток), ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 97 4989868.

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

Нестерівка с., Молодіжна вул., 10 со-
ток, приватизовані, комунікації по вули-
ці, 322200 грн (еквівалентно 12000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Нестерівка с., пров. Декабристів, 10 
соток, держакт під забудову, комунікації 
по вулиці, 246600 грн (еквівалентно 9000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 10 
соток, держакт під забудову, поруч сусі-
ди, 219000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650.

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

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

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

НЕРУХОМІСТЬ • ПРОДАМ

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

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

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

З/п від 8000 грн
Працевлаштування відповідно до КЗпП України

стаж роботи від 3-х років

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

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

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

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
МІНЯЮ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ВІДСІВ, ПІСОК 
(навалом та фасований)
ПІНОБЛОК та ГАЗОБЛОК (Бровари, Стоунлайт, АЕРОК)

БЕТОН (в асортименті з доставкою), АРМАТУРА
ЦЕГЛА (рядова, лицьова, силікатна) 
ШЛАКОБЛОК       ЦЕМЕНТ      РАКУШНЯК
ТРОТУАРНА ПЛИТКА ТА БОРДЮРИ, ФЕМ
СІТКА В АСОРТИМЕНТІ 
ШАЛІВКА, ДОШКА, БРУС
ПРОФНАСТИЛ
ДРОВА РУБАНІ

кільця 1 м; 1,5; 2м; 2,5 (маніпулятор)
панельні перекриття, перемички
дорожні та тротуарні плити
стовпчики для огорожі
фундаментні блоки 3.4.5.6

Тел.: 0 67 887�85�38, 0 95 568�77�44, 
0 63 809�60�08, 0 68 039�83�74

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua

Тел.: (067) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)
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Підприємству потрібна посудо-
мийниця-прибиральниця, з/п 250 
грн/зміна, розвозка по місту. Тел.: 
0 50 3106082.

Потрібен водій на легкове авто з про-
живанням по місцю роботи. Тел.: 0 67 
2331855.

Потрібен майстер із виготовлення 
ключів, можливо без д/р, навчаємо, 
з/п договірна. Тел.: 0 63 2461333, 0 68 
3023332.

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

На постійну роботу у с. Кучаків по-
трібні фасувальниці, офіційне пра-
цевлаштування. Тел.: 0 67 5947908.

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

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

На роботу потрібні продавці на ло-
ток з морозивом, можливо без д/р, 
з/п щоденно. Тел.: 0 99 5444797.

На роботу терміново потрібні ку-
харі, помічник кухаря, офіціанти, 
охоронець, з/п щоденно. Тел.: 0 63 
6363608.

ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ ТЕРМІНО-ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ ТЕРМІНО-
ВО ПОТРІБНІ: ОХОРОНЦІ ВАХТО-ВО ПОТРІБНІ: ОХОРОНЦІ ВАХТО-
ВИМ МЕТОДОМ, ВОДІЇ, ОПЕРАТОР ВИМ МЕТОДОМ, ВОДІЇ, ОПЕРАТОР 
ПУЛЬТА. ОПЛАТА ДОГОВІРНА. ПУЛЬТА. ОПЛАТА ДОГОВІРНА. 
ТЕЛ.: 0 96 9425596, 0 67 6313857. ТЕЛ.: 0 96 9425596, 0 67 6313857. 

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. 
«С», «Е» ІЗ Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.«С», «Е» ІЗ Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.
ЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П ДОГО-ЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П ДОГО-
ВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: ВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 
0 98 3996710.0 98 3996710.

Потрібен продавець-консультант у 
магазин мобільних аксесуарів та бата-
рейок. Тел.: 0 63 2461333, 0 68 3023332.

ПП «Пан Водний» запрошує на постій-
ну роботу оператора в цех розливу води, 
з/п від 5500 грн, офіційне працевлашту-
вання, повний робочий день. Тел.: 0 67 
9362616, Денис Михайлович, з 9.00 до 
19.00. 

Приватному підприємцю на постій-
ну роботу потрібен екскаваторник: 
д/р обов’язково, екскаватор CAT-438. 
Тел.: 0 67 4029471.

Робота (м. Бориспіль). Провідна 
клінінгова компанія запрошує на 
роботу прибиральників. З/п 3600 
грн. Зручні графіки роботи (денні 
та нічні зміни). Тел.: 0 68 0017299, 0 
93 4919662, 0 99 0023386.

Робота у м. Бориспіль. Виробни-
чому підприємству на постійну ро-
боту потрібні збиральники готової 
продукції, з/п від 5000 грн. Тел.: 0 97 
7052679, з 9.00 до 18.00.

ТЕРМІНОВО В АВТОТРАНСПОРТ-ТЕРМІНОВО В АВТОТРАНСПОРТ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ПОСТІЙНУ НЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ 
НА ШИНОМОНТАЖ. ТЕЛ.: 0 97 НА ШИНОМОНТАЖ. ТЕЛ.: 0 97 
9179249.9179249.

ТЕРМІНОВО НА ВИРОБНИЧЕ ТЕРМІНОВО НА ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМТСВО У М. БОРИСПІЛЬ ПІДПРИЄМТСВО У М. БОРИСПІЛЬ 
ПОТРІБНІ СКЛАДАЛЬНИКИ, ВАН-ПОТРІБНІ СКЛАДАЛЬНИКИ, ВАН-
ТАЖНИКИ, ПОМІЧНИКИ ТЕХНІКІВ. ТАЖНИКИ, ПОМІЧНИКИ ТЕХНІКІВ. 
ТЕЛ.: 0 50 4507554.ТЕЛ.: 0 50 4507554.

Терміново потрібен продавець, г/р 
вт-пт + 1 вихідний, з/п 110 грн + 2%. 
Тел.: 0 93 6986026.

Терміново потрібні: продавець на 
продовольчу групу , знання касового 
апарата, бармен та офіціант, із д/р, 
графік позмінно 2/2 , з/п вчасно. Тел.: 
(4595) 61040, 0 66 2288228.

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

ТЦ «Park Town» у магазин «Світ 
чаю» потрібен продавець-бариста, 
г/р тиждень/тиждень з 9.00 до 21.00. 
Тел.: 0 67 8117140.

У зв’язку з розширенням в центр 
краси «Вероніка+» потрібні: при-
биральниця, перукарі, майстри 
манікюру та педикюру, масажист, 
майстер перманентного макіяжу. 
З/п достойна. Тел.: 0 63 5273171, 0 
98 5235600.

У магазин «Світ чаю», супермаркет 
«ЕКО», потрібен продавець-консуль-
тант, г/р тиждень/тиждень, з 10.00 до 
20.00, з/п достойна. Тел.: 0 67 8117140.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу репетитора для уч-
нів початкових класів. Допомога у 
виконанні дом. завдання, при потре-
бі — окремі предмети, підготовка до 
школи. В/о, пед. досвід — 10 років. 
Тел.: 0 67 2447026, 0 93 6434003, Тетяна 
Олександрівна.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Ворота для гаража; дріт колючий у ру-

лонах, 5 шт. Тел.: 0 98 2507650. 

Арматура, діаметр d8 — 5,00 грн/м, 
діаметр d10 — 7,50 грн/м, діаметр 
d12 — 10,70 грн/м, ціна за тонну — від 
11500 грн; сітка кладочна — армуюча 
від 12 грн/кв.м, сітка огороджуваль-
на, оцинкована від 250 грн/рулон, 
труби профільні та квадратні. До-
ставка по Борисполю та району. Тел.: 
0 98 9342408, Михайло.

Бочки, каністри, металеві і поліетиле-
нові, баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 9307744.

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

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 3 
шт. 2,25х0,67; 2,05х0,88; 2,20х0,75, б/в. 
Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006.

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Ліжко панцерне, 1000 грн. Тел.: 0 67 

4934247, 0 95 0443156.

РОБОТА • ПРОДАМ

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

• Насосні станції • Бойлери •
• Холодильники • 

• Пральні машини •
• Сантехнічні роботи •

Без вихідних
Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ!

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Працівників 
на виробництво 
вібропресувальних 
виробів (ФЕМ) 
Збиральника меблів 
Електрозварювальника 
Головного інженера 
Комірника 
Технолога 
Начальника лабораторії 
Машиніста 
автобетононасоса 
Бульдозериста 
Конструктора 
фасадних 
систем 

Інженера-кошторисника
 

Формувальника ЗБВ 
Інженера КВП 
Оператора БЗВ 
Підсобних працівників 
Майстра з виробництва
вібропресувальних 
виробів 
Слюсаря-ремонтника 
Такелажників 
Складальника поїздів 
Складальника 
алюмінієвих
конструкцій 
Лаборанта 
фізико-механічних
випробувань 
Водія кат. «С»

Тел.: (067) 551�28�95
(04595) 6�23�86

Підприємству на конкурсній основі, 
з перспективою росту, 

з високою заробітною платою,  

МЕНЕДЖЕРИ 
З ПОСТАЧАННЯ

Тел.:  (044) 591-12-77, (067) 915-90-31

ПОТРІБНІ

кат. «С» «D»

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 050-332-87-04
Іван Сергійович

ВОДІЙ
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Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

Тел.: (044) 594-14-41, 067-434-54-94,
050-335-53-58, 067-242-17-72

ОХОРОНЦІ
ПРОПОНУЄМО:
• Офіційне працевлаштування
• Заробітна плата — прогресуюча,
   без затримок із виплатою

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ

РІЗНЕ

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

З питань щодо працевлаштування звертатися: 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА ВИРОБНИЦТВО 

ЗА НАСТУПНИМИ ВАКАНСІЯМИ: 

Слюсар 
(з ремонту обладнання) 

Електрик
Фасувальник
Механік 
Різноробочі

Заробітна плата від 7000 грн

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО!
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ 
(г/р доба/три)

САДІВНИКА

ПРАЧКУ 
(г/р 2/2)

ШВЕЙЦАРА

Тел.: (04595) 7-10-17

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ВОДІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ
МАШИНІСТИ КРАНІВ 
(автомобільного та баштового)

ТОКАР Тел.: 098-660-09-07, 093-772-11-16

ПРАСУВАЛЬНИЦІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ/КИ

г/р 2/2, 3/3, 7/7 (будь-який зручний) 
зміни денні з 7.00 до 19.00, нічні — з 19.00 до 7.00
(між змінами є можливість відпочити).
З/п від 4200 грн

Зміни денні: 2/2, 5/2, 7/7, нічні 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:
м.Київ

м. Київ, Харківське шосе, 23 км 
(залізнична станція «Бортничі», автобусна зупинка «Лісництво»)

Тел.: (067) 620-56-21

КОМПАНІЇ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п 5060грн

графік: 8.00 до 17.00 (пн — пт)
Розвозка з м. Бориспіль

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 063-623-36-84,  068-508-02-18

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

АВТОСЛЮСАР
на СТО

АВТОСЛЮСАР
на СТО

АВТОСЛЮСАР
на СТО

АВТОСЛЮСАР
на СТО

Заробітна плата 50% від загального заробітку або ставка. 
Оплата достойна, офіційне працевлаштування.

Хороші умови праці. 

Тел.: 050-332-87-05Тел.: 050-332-87-05

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Повара-універсала
Повара холодного цеху
Мийника посуду
Прибиральницю

Підприємство «Бориспіль-Агропром» 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

СТОРОЖІВ
З/п 3200 грн

Без ш/з; досвід служби у Збройних силах; 
гарна фіз.форма; володіння 
прийомами самооборони. 

Тел.: 097-673-93-69, 050-380-29-54
Місце роботи с. Перегуди Бориспільського р-ну Місце роботи с. Перегуди Бориспільського р-ну 

Тел.: 095-934-91-05,
068-27-11-016, Лілія 
e-mail: hr_kyiv@gpl.com.ua

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПОТРІБНІ

АВТОСЛЮСАР 

ОХОРОНЕЦЬ 

ПОМІЧНИК КУХАРЯ 

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
Ми гарантуємо своєчасну 

виплату з/п, соцпакет

Крупній торгівельній організації 
у м. Бориспіль 
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Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Котляревського, 12.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №160615-23.

Закуповуємо постійно: легковий тран-

спорт, битовки, вагончики будівельні, 

контейнери та кунги. Тел.: 0 96 9918144. 

Куплю годинники: воєнні німецькі, 

швейцарські, карманні, дорого. Тел.: 0 

93 1173377.

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 

66 3393634.

Радіодеталі, осцилограф, частотоміри, 

плати. Тел.: 0 96 9658345.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує всі 

види ремонтно-оздоблювальних робіт, 

утеплення фасадів та монтаж мета-

лопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 

4503318, 0 93 7229384.

Будівельно-демонтажні роботи та 

будь-які ремонтні роботи; разові по-

слуги вантажників та різноробочих. 

Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

Будівництво приватних будинків, 

котеджів і дач під ключ з достав-

кою і закупкою матеріалів. Ліц. АД 

№038869 від 08.06.2012р. Тел.: 0 67 

4029471.

Буріння свердловин вручну, можли-
во в гаражах та підвалах. Тел.: 0 98 
7345347.

Домашній майстер. Відремонтувати 
можливо все. Тел.: 0 96 3907074, Роман.

Каналізацію, димоходи, вентиляційні 
шахти прочистимо. Німецьке обладнан-
ня, сантехніка будь-якої складності. Ці-
лодобово. Св-во ВОО № 854932. Тел.: 0 
98 0130040, 0 93 9888611.

Комплексний ремонт квартир, офісів, 
будинків: фундамент, кладка під ключ, 
гіпсокартон, кахель, виготовлення пар-
канів, зварювальні роботи, з доставкою 
матеріалів, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Послуги: ремонт ванних кімнат та с/в, 
кухні, гостьові, спальні, тепла підлога, 
опалення, утеплення будинків тощо, 
будь-які кімнати, будинки, квартири під 
ключ. Тел.: 0 95 1247297, 0 63 6062440, 
після 18.00. 

Утеплення будинків, короїд, штука-
турка, стяжка, гіпсокартон, кахель, 
ламінат, фундамент, кладка, дах, 
огорожі, автоматичні ворота, сходи, 
кваліфіковано. Тел.: 0 97 5313279, 0 
99 9352197.

Фрезування, оранка, культивація 
городів трактором-мінітрактором, 
розбірка ділянок під посів, скошу-
вання, обприскування хімікатами. 
Тел.: 0 97 2378240, Юрій.

Спальня білого кольору, блок пру-
жинний, 1,6х2 м; ліжко, 1,6х2, 2 шафи, 
трюмо, комод, 2 тумби, б/в, гарний 
стан, 2500 грн; тумба з 2 умивальника-
ми, 2 зміщувачі, 400 грн, б/в. Тел.: 0 67 
9006948.

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

Вал для стукального верстата, 30 см, 
3 ножі, з корпусами, новий, циркулярка, 
виготовлено в НДР, довбання вушок. 
Тел.: 0 93 2233068.

Зварювальний апарат САК, двигун 
Т-40, 24 кВт, практично не використо-
вувався, 25000 грн. Тел.: 0 67 6464978.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 0 93 
2233068. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Газова плита «Норд», робочий стан, 
білого кольору, 500 грн. Тел.: 0 67 
9006948.

Пральна машина «Індезіт LW-103», 
завантаження 5 кг, гарний стан, 60х40, 
1700 грн, торг. Тел.: 0 99 3557470.

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі та люблячі руки стери-
лізованих кішечок, віком до 1 року. Тел.: 
0 99 5562292, 0 68 6544768.

Втрачене свідоцтво на право власно-
сті на житловий будинок №49, видане на 
ім’я Демчук Варвари Федотівни Велико-
олександрівською сільською радою 27 
листопада 1996 р., вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт на право 
власності на земельну ділянку, серія 
ЯЖ №228777, виданий на ім’я Каличак 
Евгени Володимирівни управлінням зе-
мельних ресурсів у Бориспільському р-ні 
04.06.2008 р., вважати недійсним. 

Догляну людину похилого віку за 
право наслідування майна. Тел.: 0 96 
9918144. 

Здам в оренду будівельне риштуван-
ня, вишку, бетонозмішувач. Тел.: 0 67 
4082864, 0 93 7840089.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Бізнесмен, 45 років, познайомить-
ся із симпатичною дівчиною чи да-
мою для спільного відпочинку на 
морі за кордоном. Тел.: 0 66 5248746.

Телевізор 51 см, ДУ, 90 каналів, 600 
грн; кисневий балон, 500 грн; умиваль-
ник для ванної кімнати, комплект 2000 
грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 0 67 
9952786, 0 63 8715695. 

Холодильник «Індезіт», б/в, гарний 
стан, ціна договірна. Тел.: 0 95 3552307.

ТВАРИНИ
Бориспіль

Корови. Тел.: 0 98 2759783.
Теличка 11 місяців, а також продуктив-

на корова, чорно-рябі, с. Вороньків. Тел.: 
0 93 1678463.

Теличка, 5 міс., 2500 грн, терміново. 
Тел.: 0 67 7164973, 0 67 8029799, 0 63 
4407642.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Бджолосім’ї. Тел.: 0 98 4767244.

РІЗНЕ
Бориспіль

Бджолосім’ї української системи. Тел.: 
0 50 5560462.

Вагончик-термобудка на колесах, 2х4. 
Тел.: 0 98 2507650.

Куртка шкіряна, чорного кольору, 
глянцева, 50-52 розмір, якісна з коміром; 
шкіра вичинена, на пошиття верхнього 
одягу, нова, якісна, свиняча, чорного ко-
льору. Тел.: 0 93 2233068.

Морозильний ларь Ugur, 400 л, гарний 
стан, можлива доставка, 5200 грн. Тел.: 
0 95 1740225, 0 63 9573989.

Пристрій для окучування та копання 
до мотоблока, радянського виробни-
цтва. Тел.: 0 93 2233068.

ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗНО-ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗНО-
ТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.ТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.

продаються бджолосім’ї. Тел.: (04595) 
64550, 0 68 2035228.

Чоботи-ботфорти, чорного кольору, 
із натурального замшу, 37 р., 1000 грн, 
шкіряний плащ, чорного кольору, новий, 
44-46 р., 3000 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 
63 6038361.

Човен ПВХ з двигуном, ЯМАХА-5 з 
повітряним охолодженням, гарний стан, 
3,20 м, балони 40 см, 20000 грн. Тел.: 0 
50 6557727.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи
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ОВНИ. Сприятливий пе-
ріод для вирішення наболі-
лих питань. Вам може знадо-
битися допомога родичів. В 
особистому житті не керуй-
тесь тільки почуттями.

ТЕЛЬЦІ. Емоційно напру-
жений тиждень. Бажано за-
йматися звичними справа-
ми. Вихідні — для домаш-
ніх клопотів, сімейного від-
починку, поїздок, зустрічей 
з друзями.

БЛИЗНЮКИ. Успіх мож-
ливий у всьому, до чого ви 
підійдете з азартом і натх-
ненням. Сконцентруйтеся

на власних бажаннях. 
Не відступайте перед пере-
шкодами.

РАКИ. Для досягнення 
успіху використовуйте свій 
розум та чарівність, вони зі-
грають не останню роль у 
досягненні успіху. У вихідні 
будьте готові до несподіва-
нок — вас не повинні заста-
ти зненацька.

ЛЕВИ. Досить непро-
стий тиждень. Відмовтеся 
від дрібних і необов'язко-
вих клопотів. Дійте залежно 
від обставин. У вихідні варто 
приборкати свою впертість, 

щоб не провокувати кон-
флікти у родині.

ДІВИ. Вдалий час для ви-
рішення питань, які викли-
кали певні труднощі. Події, 
які відбудуться на роботі, 
відволічуть вас від негатив-
них думок і подарують за-
ряд оптимізму.

ТЕРЕЗИ. Озирніться нав-
ко ло, раптом комусь з ва-
шого оточення потрібні до-
помога та підтримка. Не за-
тягуйте з вирішенням про-
блем — відкладена на 
потім дрібниця може стати 
проблемою.

СКОРПІОНИ. Перед ва-
ми можуть відкритися пер-
спективи додаткового за-
робітку. Можливі тимчасові 
труднощі, однак усе швидко 
стане на свої місця і ви упев-
нитесь у своїх силах.

СТРІЛЬЦІ. Впевненість у 
своїх силах дозволить вам до-
сягти бажаного. У діловому та 
особистому спілкуванні зна-
добиться посилений самокон-
троль й уважність до деталей.

КОЗЕРОГИ. Перш ніж 
погоджуватися на прива-
бливі пропозиції, старай-
теся все прорахувати. Не 

варто переоцінювати свої 
можливості.

ВОДОЛІЇ. Прислухайте-
ся до своєї інтуїції, і знай-
дете необхідне рішення у 
питанні, яке стосується ва-
шого особистого життя. 
Якщо надійде цікава про-
позиція щодо кар’єри, не 
відмовляйтеся.

РИБИ. Цього тижня буде 
багато рутинної, але терміно-
вої роботи. Щоб із усім впора-
тись, знадобиться кмітливість, 
вміння швидко ухвалювати 
рішення. Нові ідеї краще не 
озвучувати.

Астрологічний прогноз на 24 — 30 квітня

РІЗНЕ

Тел.: (093) 153-74-70, Володимир Миколайович, 
(04595) 3-83-33,Ніна Іванівна

АГРОФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ТРАКТОРИСТІВ 
(трактор «Fendt»)

КОМБАЙНЕРІВ 
(комбайн «Fendt»)

Офіційне працевлаштування
З/п — договірна Місце роботи — с. Іванків


