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Як оформити 
біометричний 
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Читайте уважно, 
за що готові 
заплатити 
гроші…

Олександр Дубчак:
«Ми були одними з 
перших, хто почав 
страусівництво в 
Україні…»
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 БАЗА ДАНИХ

 НОВИЙ ПІДЙОМНИК

 АФІША

 ТИПОВИЙ БОРИСПІЛЬ

 ОФІЦІЙНО

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

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

вул. Європейська, 6

Згурівський

с. Вознесенське 05.05.2017 11:30 Сільська рада

с. Нова Оржиця 05.05.2017 12:30 Сільська рада

с. Лизогубова 
Слобода 05.05.2017 13:30 Сільська рада

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

культури 
вул. Незалежності, 87

Переяслав-
Хмельницький 

с. Строкова        12.05.2017 11:30 Сільська рада

с. Сомкова 
Долина 12.05.2017 12:30 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович інфор-

мує про те, що в травні 2017 року він проводитиме прийоми  грома-
дян з особистих питань у селах Згурівського та Переяслав-Хмель-
ницького районів, а також у місті Яготин та місті Бориспіль за та-
ким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

Створено електронний реєстр 
військовозобов’язаних

Інна КРИНИЧНА

Його символами стали іграшко-
вий коник інспектор Грива та пра-
пор «За безпеку дорожнього ру-
ху». 20 квітня 2017 року, дорогою 
до столиці, інспектор Грива заві-
тав до Борисполя. Гостей тепло й 
урочисто приймали на Європей-
ській площі міста.

Головна місія флешмобу — при-
вернути увагу людей до відпові-
дальної поведінки на дорозі, до 
теми безпеки дорожнього руху. 
23 регіони України вже зустріча-
ли у себе символи акції — інспек-
тора Гриву та прапор «За безпеку 
дорожнього руху» — і символіч-
но передавали його від однієї об-
ласті до іншої. Київщина стала 24-м 
регіоном. 20 квітня інспектора Гри-
ву зустріли на кордоні з Чернігів-
щиною представники патрульної 
поліції Київщини, звідки він виру-
шив до Борисполя, де йому орга-
нізували незабутню зустріч. А вже 

наступного дня у столиці нашої 
держави — місті Києві — відбува-
лося урочисте завершення акції.

Учасників флешмобу у Бориспо-
лі привітали організатори акції. 
Від їхнього імені виступила пред-
ставник відділу ювенальної пре-
венції головного управління наці-
ональної поліції в Київській облас-
ті Олена Косенко. Вона наголоси-
ла, що кожного дня у ДТП гинуть 
та травмуються люди. Щоб при-
вернути увагу суспільства до ці-
єї проблеми, на території Укра-
їни і проходить Всеукраїнський 
флешмоб під гаслом «За безпеку 
дорожнього руху».

До флешмобу було залучено ба-
гато дітей. До цієї акції юні учасни-
ки готувалися заздалегідь. І не ли-
ше штудіювали дорожню грамот-
ність. До акції був приурочений 
конкурс малюнка-плаката «За без-
пеку дорожнього руху». Кращі ро-
боти можна було побачити на стен-
ді. Твори-переможці братимуть 
участь у Всеукраїнському конкур-
сі. Деякі школярі нашого міста мо-
жуть уже й дорослих навчати, не 
тільки своїх однолітків. Це дуже 
яскраво продемонстрували пере-
можці конкурсу КВК юних інспек-
торів дорожнього руху — команда 
«Інспектор» Бориспільської ЗОШ 
№3. Та й вихованці Бориспільсько-
го будинку дитячої та юнацької 
творчості організували справжній 
імпровізований урок для пішохо-
дів, велосипедистів, дітей та до-
рослих, від яких залежить безпе-
ка на дорозі, який завершили ма-
совою танцювально-хореографіч-
ною композицією.

Напередодні літніх шкільних ка-
нікул такі заходи є особливо акту-
альними. Хоча патрульна поліція 
Борисполя постійно проводить 
велику профілактичну роботу.

Хочеться побажати нашим 
юним учасникам дорожнього 
руху, щоб вони були уважними 
пішоходами, зразковими вело-
сипедистами і стали прикладом 
для наслідування навіть для своїх 
батьків — пішоходів та водіїв.

«ЗА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»: 
ЕКЗАМЕНУЄ ІНСПЕКТОР ГРИВА

 20 березня 2017 
року в Україні стар-
тував Всеукраїнський 
флешмоб «Безпека до-
рожнього руху». 

План міських спортивних заходів, що проводяться 
з 1 по 4 травня у вихідні та святкові дні 

Дата 
проведення

Назва заходу 
Місце 

проведення 

02.05.2017  
початок о 16:00

6-й тур чемпіонату Київської 
області з футболу серед 
команд вищої ліги між 

командами: збірна міста 
«Бориспіль-Фаворит» — 
«Оболонь-Бровари-2»

с. Щасливе 
(Бориспільського 

району) 

03.05.2017 
початок о 14:00

28-й тур чемпіонату України 
з футболу серед команд 

першої ліги «Арсенал-Київ» — 
«Тернопіль»

міський парк 
культури та 
відпочинку,

стадіон «Колос»

04.05.2017 
початок о 09:40

легкоатлетичний пробіг 
з нагоди відзначення 

«Олімпійського дня» в Україні

міський парк 
культури та 
відпочинку, 

стадіон «Колос»

04.05.2017 
початок о 10:00

військово-патріотична гра 
«Козацький гарт»

стадіон «Колос»

Ірина КОСТЕНКО 

Недовго Європейська площа Борисполя була 
прикрашена Великодньою писанкою, єдиною в 
Україні, де застосовано мультимедійні технології. 
З настанням темряви вона демонструвала світло-
ве шоу. Багато хто не встиг навіть подивитися на 
нього. Бо встановили писанку 12 квітня, а у ніч із 
19 на 20 квітня її уже розбили.

Це саме той випадок, коли бракує слів. ТРС «Бори-
спіль» отримала від поліції відео з камер спостере-
ження і оприлюднила його. Сталося те безчинство о 
3.40. На записі видно, як хтось іде через площу, зупи-
няється біля однієї із писанок, встановлених раніше, 
схоже, що випробовує на міцність. Потім перелазить 
через парканчик, що навколо фонтана (писанку було 
встановлено там), наближається до того яйця, і через 
якусь мить у боці писанки з’являється діра. Постать 
піднімає відбитий шматок, перелазить з ним за ме-

жі фонтана і чимчикує з площі. Вранці відбитий фраг-
мент знайшли біля податкової. У голові не вкладаєть-
ся! Навіщо?!

Можна скільки завгодно сперечатися, подоба-
ється та писанка чи ні, коштує вона витрачених на 
неї коштів чи ні. Але навіщо ж знищувати? Ту пи-
санку зроблено, щоб дітвора Борисполя мала пе-
ред очима кращу із наших народних традицій і но-
ві можливості продовження цих традицій. «Потріб-
но жити не ковбасою єдиною», — неодноразово 
наголошував Бориспільський міський голова Ана-
толій Федорчук, коли мова заходила про прикра-
шання міста.

Обуренню бориспільців, з якими довелося обгово-
рювати пошкодження писанки, не було меж. Сьогод-
ні розслідуванням акту вандалізму займається полі-
ція. Хоча по тому відео ідентифікувати вандала буде 
нелегко. На плановій нараді, яка відбулася 24 квітня, 
про пошкодження писанки не було сказано жодного 
слова. Тож на результати поки що очікуємо.

ВАНДАЛИ ЗНИЩИЛИ БОРИСПІЛЬСЬКУ 
ВЕЛИКОДНЮ ПИСАНКУ

Лариса ГРОМАДСЬКА

20 квітня 2017 року набрав чин-
ності Закон України «Про Єдиний 
державний реєстр військовозо-
бов'язаних». Це автоматизована 
інформаційно-телекомунікаційна 
система, призначена для збиран-
ня, зберігання, обробки та вико-
ристання даних про військовозо-
бов’язаних (призовників), створе-
на для забезпечення військового 
обліку громадян України. Тож па-
ралельно із загальнодержавною 
базою виборців існує повна база 
даних про військовозобов’язаних.

Відповідно зо закону, буде 
створена електронна база даних, 
в яку внесуть персональні і служ-
бові дані всіх військовозобов'яза-
них в Україні (Єдиний державний 
реєстр військовозобов'язаних).

Міністерство оборони є власни-
ком персональних даних військо-
возобов'язаних (призовників) в ре-
єстрі, Генеральний штаб ЗСУ — роз-
порядником персональних даних.

Для формування бази даних 
реєстру Центральна виборча ко-
місія одноразово подає власни-
ку реєстру персональні дані вій-
ськовозобов'язаного (призовни-
ка) відносно всіх громадян Укра-
їни у віці від 18 до 60 років. Окрім 
того, інформацію військкомати 
отримуватимуть від місцевих рад.

Військовозобов'язані (призов-
ники) зможуть отримувати інфор-
мацію про своє включення до ре-
єстру, про внесені відомості, а та-
кож заявляти про неправомірне 
включення (невключення) до ре-
єстру, вимагати виправлення не-
достовірних відомостей.

Оновлюється ліфтовий парк
Ірина ГОЛУБ

У Борисполі на вулиці Нова ІІ, будинок 2, 4 під’їзд, ведуться роботи по 
заміні старого ліфта на новий. Близько півтора-двох місяців, доки три-
ватимуть роботи, підйомник не працюватиме. Заміну ліфта проводить 
київська фірма «ОТІС». Вона встановлює ліфти власного виробництва, 
які вже встигли добре себе зарекомендувати у нашому місті.

Управління культури, молоді та спорту, 
центр спорту та ФЗН Бориспільської міської ради
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Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Якщо українці хочуть нового майбутнього, то логічно було 
б мати сьогодні нове виховання. Нещодавно в розмові один 
з бориспільських учнів обмовився, що в їхній школі немає ні-
чого для нормального користування велосипедом. Тому сьо-
годні ми почнемо спочатку і подивимося, де в бориспільських 
школах можна припаркувати велосипед. Крім короткого ре-
зюме, кожен заклад отримає оцінку за шкільною 12-бальною 
системою.

НВК «Гімназія «Перспектива»

Що є? Вранці +5, холод лише почав відступати, але учні 
«Перспективи» радують своєю активністю — до школи ве-
лосипедом приїхало близько тридцяти дітей. Семеро з них 
пристебнули велосипеди до жахливого «радянського три-
кутника», кинутого десь далеко під парканом, решта не по-
містилися — стоять вздовж паркану. 

Що робити? На обидва боки від входу школа має потуж-
ний «навіс» другого поверху. Залишилося обладнати там 
правильні стоянки. Поки там припарковано автомобіль. 

Бал: школа — 3, діти за ентузіазм — 12.

НВК ім. К. Могилка (ЗОШ №5)

Що є? Є клумба біля входу до школи, по периметру огоро-
жі якої стоять велосипеди. Більше поставити ніде. Кажуть, 
часом велосипеди ставлять там у кілька «поверхів». 

Що робити? Починати спочатку.
Бал: на перездачу.

ЗОШ №1 ім. Ю. Головатого

Що є? У найстаршій нашій школі велосипеди виконують 
декоративну роль, виглядаючи пристебнутими з двох боків 
до центральної огорожі дуже ефектно. 

Що робити? Облаштувати цивілізовану велостоянку з 
навісом перед школою, наприклад, у ніші між боковим кри-
лом та входом.

Бал: на перездачу.

ЗОШ №3

Що є? Біля входу стоїть брутальний трикутник, в який ді-
тям вдалося втиснути дев’ять невеликих велосипедів, де-
сятий не помістився і пристебнувся до не менш брутальної 
стійки для квітів. 

Що робити? В тому ж місці облаштувати велостоянку, але 
правильну, велику і з навісом.

Бал: 5 за хороше місце.

ЗОШ №6

Що є? Ми вже писали, що учні ЗОШ №6 з радістю ко-
ристуються велосипедом. Але стара радянська парковка 
(між іншим, найдовша в місті) так само знаходиться да-
леко від будівлі прямо біля дороги. Видно, вона не за-
довольняє навіть юних громадян — кілька велосипедів 
пристебнуто до перил біля входу до школи. В більшості 
наших шкіл охоронці — розумні досвідчені люди, бачен-
ня яких корисно вислухати. Охоронець ЗОШ №6 взага-
лі запропонував свій варіант «велогардеробу»: «Ось тут 
біля входу обгородити майданчик з навісом. Приїхав — 
здав велосипед, я видав жетон із номером. Зручно і без-
печно». Золота думка! 

Що робити? Облаштувати правильну велостоянку близь-
ко входу або прислухатися до охоронця.

Бал: 7 — за людяний дозвіл паркувати велосипед до пе-
рил під входом.

ЗОШ №7

Що є? Нема нічого. П’ятикласники, при спілкуванні з яки-
ми можна вирішити всі питання, порадили їхати на спорт-
майданчик і пристебнути велосипед там до дерева. Але ж 
ми знаємо, що до дерев і спортивних об’єктів пристібати не 
можна. На території знайшовся лише один велосипед — йо-
го пристебнуто у дворі до чогось, що нагадує іржавий гро-
мовідвід.

Що робити? Перед школою досить місця для цивілізова-
ної велостоянки.

Бал: на перездачу.

НВК «Ліцей «Дизайн-освіта 
ім. П. Чубинського»

Що є? Роль імпровізованої велопарковки виконують два 
зрізаних рукоходи, кинутих у дворі. Але пристебнути там 
вдасться лише шість — десять велосипедів.

Що робити? Якщо рукоходи розтягти колом, кількість пар-
комісць можна збільшити майже вдвічі. Парковку бажано ма-
ти в полі зору охорони і камер спостереження. Плюс навіс.

Бал: 7 за конструкцію, поки це найзручніший спосіб об-
перти велосипед з усіх бориспільських шкіл. 

ЗОШ №8
Що є? Восьма школа здивувала найбільше. На території 

не вдалося знайти жодного велосипеда, а досить непривіт-
ний охоронець проінформував, що не знає, де поставити 
велосипед і що їх учні на велосипедах не їздять.

Що робити? Англійський письменник і публіцист Гер-
берт Уелс сказав: «Коли я бачу дорослого на велосипеді, 
я спокійний за людство!» Можливо, учні ЗОШ №8 чекають 
прикладу своїх вчителів?

Бал: Н («не було»).

Висновок
У школах нема місця велосипеду. Ми не будемо вдавати-

ся до подробиць, хто винен, а хто ні, але і на цьому прикладі 
неважко побачити, що в Європу ми не поспішаємо.

ЩОБ СТВОРИТИ НОВЕ, 
НЕОБХІДНО МИСЛИТИ 
ПО-НОВОМУ

 Будь-якій розумній людині зрозуміло, що 
майбутнє — за альтернативним вирішенням 
транспортних проблем, за велосипедом і сучас-
ним громадським транспортом. Про це кричить 
і досвід розвинених країн, в яких, на жаль, вчи-
тися ми не хочемо. У Борисполі місця все мен-
ше, а машин все більше, і це має певну межу.

У сучасній урбаністиці 
добре відоме ім’я Енріке 
Пеньялоси, який був ме-
ром столиці Колумбії Бо-
готи у 1998 — 2001 ро-
ках та якого знову пере-
обрали у 2015. За три ро-
ки на посаді він створив 
у мегаполісі з населенням 
близько 8 млн жителів но-
ве середовище, орієнто-
ване на потреби більшості 
мешканців. Він відмовив-
ся інвестувати у автошля-
хи і збудував на їх місці пі-
шохідні зони, велосипед-
ні доріжки, парки, сквери, 
дитячі садки, школи та бі-
бліотеки. При ньому в Бо-
готі створили потужну си-

стему громадського тран-
спорту TransMilenio, що 
дозволила зменшити тра-
фік на 40% (!). Переконан-
ня мера — якщо в місті до-
бре почуваються діти, літ-
ні люди, інваліди, люди з 
низьким рівнем доходу, 
то буде комфортно і решті. 
Енріке Пеньялоса об’їздив 
з лекціями весь світ, був і у 
Києві у 2012 році. «Велодо-
ріжки — це символ демо-
кратії, — говорить він. — 
Це значить, що кожен гро-
мадянин, який їде на вело-
сипеді за 30 доларів, так 
само важливий, як грома-
дянин, який їде в машині 
за 30 тисяч доларів».

БЕРЕМО ПРИКЛАД

За даними Управління патрульної поліції Борисполя, 
за березень цього року вкрали п’ять велосипедів. 
Сюди не включено випадки, коли власник про 
крадіжку не заявляє. В кількох школах вам розка-
жуть історії про угони з їхньої території.
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 ДЕТАЛЬНО АНОНС

ЯК ОФОРМИТИ 
БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ

 У квітні Європей-
ський парламент про-
голосував за введен-
ня безвізового режиму 
для нашої країни. Оста-
точну крапку в цій спра-
ві обіцяють поставити в 
червні поточного року. 
Проте довгоочікувана 
подія викликає чимало 
питань і побоювань.

Наталія ДОЛИНА

На Борспільщині люди активно 
оформляють  паспорти для безві-
зу. Які документи для цього по-
трібні? Чи не повернуть нас геть з 
ними на кордоні? Що робити з до-
відками про доходи? Чи правда, 
що безвіз у нас — лише красивий 
фантик від цукерки? Спробуємо в 
цьому розібратися.

Ажіотаж навколо безвізу ство-
рив дивну ситуацію. З одного бо-
ку, частина населення досі не знає, 
що умовою безвізового режиму є 
біометричний паспорт, і не розу-
міє, що робити зі старими закор-
донними паспортами. З іншого — 
численна кількість обізнаних гро-
мадян штурмує міграційні служби, 
створюючи величезні черги.

Перш за все, потрібно знати, що 
візи скасують тільки для власників 
біометричних паспортів із чіпом та 

відбитками пальців. Старі паспор-
ти і візи  діятимуть і далі, до закін-
чення свого терміну. До того ж, гро-
мадянин України може мати два 
паспорти одночасно — біометрич-
ний і звичайний закордонний. Той, 
хто не хоче оформити біометрич-
ний паспорт, має право звертатися 
до консульства за візою.

Безвізовий режим поширюється  
лише  на короткострокові поїздки. 

Перебувати в країнах Шенгену мож-
на буде не більше 90 днів у кожно-
му проміжку зі 180 днів. Якщо зали-
шитися в ЄС довше, можуть виник-
нути проблеми. Безвіз не дає пра-
ва на працевлаштування, навчання, 
постійне проживання в країнах ЄС.

Вважається, шо головна перева-
га безвізового режиму — можли-
вість уникнути черг у посольствах 
і консульствах. Проте для безпере-
шкодної подорожі українцям дове-
деться, як і раніше, зібрати чимало 
паперів. Тож потрібно ставитися до 
цієї справи відповідально.

Кому можуть відмовити у в'їзді?
Прикордонники  мають  право 

не пропустити людину на терито-

рію своєї країни за наявності таких 
підстав:

1. Відсутність коштів.
2. Неповний пакет документів, 

які потрібні для безвізового пере-
тину кордону.

3. Недотримання встановленого 
строку перебування в країні.

4. Людина знаходиться в базі да-
них громадян, яким  в'їзд у ЄС за-
боронено. Це особи, яких було ви-
знано винними у вчиненні злочи-
ну на території ЄС, або особи, що-
до яких є підстави вважати, що 
вони вчинили тяжкий криміналь-
ний злочин або мають намір вчи-
нити його на території будь-якої 
держави-члена ЄС.

Згідно з новими правилами, 
українці-власники біометрич-
ного паспорта  можуть подоро-
жувати без віз у країни-члени 
Європейського Союзу. Для роз-
рахунку допустимих термінів 
перебування на сайті ЄС є спе-
ціальний калькулятор.  Якщо 
це правило порушується, пріз-
вище людини вносять у загаль-
ну Шенгенську інформаційну 
систему (SIS) і забороняють їй  
знову в'їжджати в ЄС.

Такі правила поширюються на 
всі країни Євросоюзу, включаючи 
Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та 
Швейцарію, які, не будучи членами 
ЄС, входять у Шенгенську зону.

В Ірландію та Велику Брита-
нію візи доведеться оформляти, 
оскільки там не діють міграційні 
правила ЄС.

Фахівці спростовують чутки, 
що на кордоні вимагатимуть бан-
ківські виписки, довідки з робо-
ти, дані про нерухомість або за-
боргованість у ЖЕКу. В цілому, 
цей список близький до переліку 
документів, який українці готува-
ли для посольства або  консуль-
ства з метою отримання візового 
документа. 

1. Біометричний паспорт для 
виїзду за кордон. Паспорти старо-
го зразка  з наявністю візового до-
кумента залишаються дійсними.

2. Документ, що підтверджує 
мету поїздки (готельна бронь, за-
прошення друзів  або організації, 
куди ви вирушаєте в робоче від-
рядження).

3. Достатні фінансові кошти як 
для перебування в ЄС, так і для по-
вернення в Україну.  Це може бу-
ти готівка (але майже ніхто в ЄС не 

возить значні суми готівкою), кре-
дитні картки,  фінансові гарантії 
сторони, що запрошує. Необхідні 
ліміти держави, як правило, вка-
зують у своїх вимогах для подоро-
жуючих. У середньому, це близько 
50 євро  на добу.

4. Підтвердження вашого по-
вернення в Україну (зворотний 
квиток).

5. Медична страховка, а також 
страховка цивільної відповідаль-
ності водія,  якщо ви подорожуєте 
на своєму авто.

До речі, і раніше всі ці доку-
менти мандрівники зобов'яза-
ні були мати при собі під час по-
їздки у країни Євросоюзу. При-
кордонники залишали за собою 
право перевірити такий пакет 
документів навіть при наявно-
сті в'їзного документа в вашому 
паспорті.

Куди можна  поїхати і які документи 
потрібні в умовах безвізового режиму?

Начальник Бориспільського 
РВ УДМС України в Київській 
області Ярослав Трищецький:

— Щоденно до нас зверта-
ються, в середньому, до ста 
осіб у порядку живої черги. Ще 
кілька місяців тому людей було 
на порядок менше, хоча біоме-
трічні паспорти оформлюють з 
1 січня 2015 року. Така велика 
кількість відвідувачів поясню-
ється ще й тим, що до нас при-
ходять не лише жителі Бори-
спільського району, а й Києва 
та інших районів Київської об-
ласті. Тож навантаження на на-
ших працівників величезне. 

Розклад роботи такий: вівто-
рок, середа, п’ятниця, субота 
— прийом документів і видача 
паспортів, четвер — лише ви-
дача. Щоб отримати біометрич-
ний паспорт, потрібно прине-
сти внутрішній паспорт (оригі-
нал і дві копії), ідентифікаційний 
код (оригінал і копія),  закордон-
ний паспорт (якщо є), оплати-
ти вартість паспорта громадя-
нина України для виїзду за кор-
дон, написати заяву на отриман-
ня паспорта, сфотографуватися 
і пройти дактилоскопію. Все це 
робиться в нашому відділенні. 
Оформлення паспорта за 20 ро-
бочих днів (без строку доставки) 
коштує 557 грн 32 коп. Якщо лю-
дині потрібно зробити паспорт 
терміново, то оформлення за 7 
робочих днів (без строку достав-
ки) обійдеться в 810 грн 32 коп. 

Киянам, які мешкають на Лі-
вому березі, а також  жителям 
Бориспільщини можу поради-
ти скористатися послугами Цен-
тру обслуговування громадян 
«Паспортний сервіс» за адре-
сою: м. Київ, ст. метро «Осокор-
ки», проспект Бажана, 1Е. Там 
все можна зробити набагато 
швидше і практично без чер-
ги. Щоправда, за це доведеть-
ся сплатити додатково 400 грн. 
Термін дії біометричних паспор-
тів — 10 років. На дитину дове-
деться оформляти окремий ди-
тячий біометричний паспорт на 
4 роки. Будь-яка установа, що 
займається оформленням біо-
метричного паспорта, приймає 
громадян незалежно від місця їх 
реєстрації.

Коли верстався номер, на сайті УНІАН з’явилася інформація, 
що посли ЄС підтримали безвіз для України. Рішення було 
ухвалено без обговорення.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ
 ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ
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 ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ  КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ 

 СТРАХУВАННЯ

ПЛАТА ЗА РИЗИК

Наталія ДОЛИНА

А може, все ж таки є можливість застраху-
ватися від моральних і матеріальних збит-
ків? У розвинутих державах страхування є 
звичною практикою. Проте в Україні люди, 
здебільшого, не довіряють такому виду по-
слуг, бо часто не мають про них достовірної 
інформації. Тож, перш за все, варто з'ясува-
ти, які види послуг може надавати та чи ін-
ша компанія.

Страхові компанії поділяються на ризи-
кові, що здійснюють страхування майна, 
вантажів, транспорту, відповідальності та 
інших ризиків, і лайфові (накопичувальне 
страхування життя). Згідно зі статтею 38 За-
кону України «Про страхування», ризикові 
компанії не мають права страхувати життя 
та пенсії, водночас страховим компаніям, 
які отримали ліцензію на страхування жит-
тя, заборонено займатися іншими видами 
страхування.

Ризикове страхування — це договір на 
невеликий строк, здебільшого на рік. Люди-
на сплачує страховий внесок за певним та-
рифом. Якщо сталося лихо, то страхова ком-
панія відшкодує збитки, причому виплата 
має бути набагато вища, ніж внесок. Якщо 
Бог людину боронив — гроші залишаються 
в компанії.

Накопичувальне страхування життя пра-
цює за іншими правилами. Гроші страхуваль-
ник отримує в будь-якому випадку. Договори 
укладаються на строк 5 років і більше.

У США, Європі, Японії майже кожна до-
росла людина використовує накопичуваль-
не страхування життя (80-90% населення). В 
Україні — на порядок менше. Головна при-
чина — нестабільність політичної та еконо-
мічної ситуації у країні.

Значно більшим попитом користуєть-
ся ризикове страхування. Зокрема, на Бо-
риспільщині перше місце посідає обов’яз-
кове страхування цивільно-правової від-
повідальності автовласників, а також стра-
хування особистого транспорту — КАСКО. 
Активно страхується відповідальність тран-
спортних компаній-перевізників. В угоді 
прописується, що страхова компанія покри-

ває витрати у випадку несвоєчасної достав-
ки, пошкодження або крадіжки вантажу під 
час перевезення.

Набуває популярності «Зелена карта» — 
єдина форма договору страхування, що за-
стосовується в країнах-членах міжнародної 
системи автомобільного страхування. Це така 
ж сама «автоцивілка», як її називають страхо-
вики, лише поширюється за межами України 
і є обов’язковою умовою в’їзду автовласників 
на територію понад 40 країн. До речі, «авто-
цивілка» стосується не лише водіїв. У випадку 
ДТП пішохід зможе одержати значне грошове 
відшкодування. Для цього слід звернутися до 
компанії, яка застрахувала відповідальність 
водія, винного у ДТП, або в Моторне (тран-
спортне) страхове бюро України.

Питання про страхування житла стає най-
більш актуальним під час свят та відпусток, 

коли мешканці на кілька днів чи тижнів за-
лишають свої оселі. Зазвичай, у цей період 
на 60-70% збільшуються крадіжки квартир 
та приватних будинків.

У страхових компаній є стандартні поліси, 
які включають набір найбільш поширених 
ризиків — вогонь, стихійні явища, крадіжка. 
На страхування може прийматися все до-
машнє майно, яке є в господарстві, або ок-
ремі предмети.

Крім того, існує страхування тварин від 
захворювання, нещасних випадків, а також 
— викрадення. Це стосується великої рога-
тої худоби, свиней, коней. А за програмою 
«Котик і песик» можна застрахувати домаш-
ніх улюбленців. Втім, за словами представ-
ників бориспільських страхових компаній, 
страхування тварин поки що не користуєть-
ся попитом, оскільки досить дорого коштує.

 Уявіть, повертається люди-
на додому, а квартиру погра-
бовано або сусіди з верхнього 
поверху залили водою щой-
но зроблений ремонт. Та ще й 
увечері дід із села подзвонив, 
каже, у хаті сталася пожежа… 
Звичайно, ця апокаліптична 
ситуація — гіпербола. Проте 
ґрунтується вона на реальних 
подіях, від яких, на жаль, ніхто 
не застрахований.

Олександр Требухін, 
директор дирекції в м. Бориспіль 

ПАТ СК «Країна»

Якщо вести мову  про ризико-
ве страхування, то слід наголоси-
ти, що воно має два етапи — укла-
дення страхової угоди та супровід 
впродовж її дії. 

Часто власники автотранспорт-
них засобів намагаються купити по-
ліс обов’язкової «автоцивілки» як-
найдешевше, говорячи при цьому: 
« …мені дешеву, для поліції!», — ми 
відмовляємо. Тоді, десь вздовж до-
роги, на задньому сидінні автомобі-
ля, вони купують страховий поліс за 
півціни у невідомого агента. А коли 
трапляється ДТП і людина розуміє, 
що їй потрібно заплатити 50 тисяч 
за чиєсь пошкоджене авто, виявля-
ється, що договір складений з пору-
шеннями або взагалі недійсний.

Ще гірше, коли шахраї під вигля-
дом страхових агентів пропонують 
людям фальшиві поліси «Зеленої 
карти». При виникненні страхового 
випадку за межами України власник 
авто буде змушений не лише відшко-
дувати збитки третій особі за влас-
ний кошт,  а й сплатити штраф за ви-
користання підробленої страховки.

Тому ми обов’язково попереджа-
ємо потенційного страхувальника: 
«Шановний, це не для поліції, це для 

вас. Прочитайте уважно, за що ви за-
платили гроші». Страховий поліс — 
документ суворої звітності. Усі відо-
мості щодо бланку поліса ОСЦПВ, а 
також страхової компанії, яка реа-
лізувала цей бланк, знаходяться під 
контролем Моторного (транспортно-
го) страхового бюро, яке є гарантом 
виконання страхових зобов’язань.

Потенційним клієнтам, особливо 
тим, хто стикається зі страхуванням 
вперше, рекомендую ретельно розі-
братися з тим, що саме покриває або 
не покриває страховка. В договорі 
це має бути чітко прописано. Люди 
часто неуважно читають договір або 
неправильно його розуміють. Через 
це трапляються такі випадки: клі-
єнт купує поліс ОСЦПВ, де застрахо-
вана його відповідальність, а не йо-
го власна  машина, та, коли стається 
ДТП, страхова компанія відшкодовує 
збиток потерпілому, а клієнт потім 
обурюється, чому ця страховка не 
покриває його власних збитків.

Тож, при укладанні будь-яких 
договорів страхування необхідно 
обов’язково уважно читати дого-
вір, обговорити з представником 
компанії всі нюанси та умови. 

При страхуванні майна потріб-
но зробити його опис і фото на мо-
мент страхування. У договорі вка-
зати, що саме ви хочете захистити 
і від яких ризиків. 

Крім того, варто знати, що вар-
тість страхової послуги (тариф) за-
лежать від страхової суми та стра-
хових ризиків. Наприклад: вартість 
договору страхування дерев’яно-
го житлового будинку від вогне-
вих ризиків буде значно вищою, 
ніж вартість страхування будинку 
з цегли. 

На що звертати увагу при виборі 
компанії? Слід розуміти, що з понад 
400 страхових компаній, які зареє-
стровані в Україні, на жаль, прозоро 
працюють не більше п’яти десятків. 
Довіряючи будь-якій компанії стра-
хування своїх ризиків,  перш за все, 
необхідно перевірити наявність 
у страховика ліцензії на здійснен-
ня того чи іншого виду страхуван-
ня. Перевірити рейтинги та основ-
ні показники діяльності компанії: 
досвід роботи на ринку, платоспро-
можність, обсяг страхових виплат. 
Бажано отримати відгуки колишніх 
клієнтів, переважно людей, яким ви 
довіряєте.

ЧИТАЙТЕ УВАЖНО, ЗА ЩО 
ГОТОВІ ЗАПЛАТИТИ ГРОШІ…

ПАТ СК «Країна» працює на 
українському страховому ринку 
з 1994 року, входить до ТОП-20 
страхових компаній України за 
розміром чистих страхових пре-
мій. Займає 18-те місце у рей-
тингу по страхових виплатах,  
20 місце на ринку автоКАСКО, 
14 місце по ОСЦПВ, 8 місце по 
ДМС (за даними InsuranseTOP, 
2016 р.). Член Національного 
Клубу страхової виплати і асоці-
йований член Моторного (тран-
спортного) страхового бюро 
України. Компанія має ліцензії 
на здійснення 27 видів страху-
вання. Регіональна мережа СК 
«Країна» налічує понад 70 регі-
ональних офісів. Відокремлені 
підрозділи компанії діють у всіх 
обласних та більшості районних 
центрах України. 

Регіональна дирекція у м. Бо-
риспіль працює вже 12 років. 
Щорічно їй довіряють свої ри-
зики понад 7 тисяч жителів 
Бориспільщини.

Регіональна дирекція у м. 
Бориспіль СК «Країна» про-
понує великий вибір видів 
страхування:

 Обов’язкове страхування 
цивільно - правової відпові-
дальності власників наземних 

транспортних засобів — Авто-
цивілка.
 Добровільне страхування на-
земних транспортних засобів 
КАСКО.
 Добровільне медичне стра-
хування (для корпоративних 
клієнтів).
 Добровільне страхування 
відповідальності перевізника 
вантажів та експедитора.
 Добровільне страхування 
майна юридичних та фізичних 
осіб.
 Обов’язкове особисте стра-
хування водіїв та пасажирів 
від нещасного випадку на 
транспорті.
 Комплексне страхування 
подорожуючих.
  Страхування «Зелена карта».
У середньому страхові випла-

ти складають від 3 до 5 млн гри-
вень за рік. Минулого року РД у 
м. Бориспіль СК «Країна» випла-
тила лише страхувальникам по 
КАСКО та автоцивільній відпові-
дальності 3,5 мільйона грн.

Адреса  Регіональної 
дирекції ПАТ «СК «КРАЇНА»: 

08300, м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33.

Контактний телефон: 
(04595) 6-39-69

Разом із «Країною» 
надійно 
та безпечно
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Правоохоронці інформують

 ДОВКІЛЛЯ

 РІЧНИЦЯ

Лариса ГРОМАДСЬКА

У теплі весняні дні все більше ба-
жаючих відпочити на природі. Але 
посушливість нашого регіону, яка 
спостерігається у весняно-літній 
період, сприяє надмірній пожежо-
небезпеці лісів. Саме тому, за сло-
вами інженера з охорони та за-
хисту лісу «ДП «Бориспільський 
лісгосп» Михайла Бобика, вар-
то утриматися від відвідування лі-
сів і нагадати правила поведінки в 
лісі в пожежонебезпечний період. 
За статистикою, переважна біль-
шість лісових пожеж трапляють-
ся саме з вини людини. Розводити 
багаття, встановлювати мангали і 
смажити шашлики можна тільки у 
спеціально відведених для цього 
місцях. Кожне таке місце оснаще-
не всім необхідним для безпечно-
го розведення вогню. Для лісової 
пожежі достатньо кількох іскор, і 
вона надзвичайно небезпечна, ад-
же вогнем моментально охоплю-

ється величезна територія. Люди-
на самотужки не в змозі загасити 
полум’я. Особливо небезпечна ві-
тряна погода, про що лісові турис-
ти навіть не підозрюють, розводя-
чи багаття на лісовій галявині.

Тому слід запам’ятати, що Пра-
вилами пожежної безпеки в лісах 
України у пожежонебезпечний пе-
ріод забороняється:

— розводити багаття у лісі;
— заїжджати на територію лі-

сового фонду транспортними за-
собами;

— відвідувати хвойні насаджен-
ня при 5-му класі пожежної небез-
пеки (надзвичайна небезпека) за 
умовами погоди;

— палити, кидати у лісі непога-
шені сірники, недопалки;

— випалювати траву та інші 
рослинні рештки на інших земель-
них ділянках, що безпосередньо 
прилягають до лісу (у тому числі 
проводити сільськогосподарське 
випалювання).

Ліс — це легені планети, тому 
бережіть його від пожежі! Про ко-
ристь лісу для людини написано 
немало книг, знято велику кіль-
кість фільмів. Він допомагає нам 
існувати на своїй землі, в прямо-
му сенсі слова, оскільки є джере-
лом енергоресурсів і будівель-
ного матеріалу. Без лісів не бу-
де ні грибів, ні ягід. Ліс є природ-
ним місцем існування для великої 
кількості диких тварин. Тільки він 
здатний дати людині компоненти 
для ліків, ефірні олії, лісові трави і 
багато іншого. І якщо не вживати 
заздалегідь протипожежних дій, 
все це природне багатство зник-
не на довгі століття за лічені годи-
ни. У кожного з нас має бути чітке 
розуміння проблеми, адже захист 
лісів — найактуальніша з поточ-
них природоохоронних заходів 
держави.

За порушення Правил пожеж-
ної безпеки в лісах України пе-
редбачається адміністративне 

стягнення за статтею 77 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення у розмірі від п’яти 
до п’ятнадцяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
(від 85 до 255 грн) і на посадових 
осіб – від п’ятнадцяти до п’ятде-
сяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (від 255 до 
850 грн). Знищення або пошко-
дження лісу внаслідок необе-
режного поводження з вогнем, а 
також порушення вимог пожеж-
ної безпеки в лісах, що призве-

ло до виникнення лісової пожежі 
або поширення її на значній пло-
щі, тягнуть за собою накладен-
ня штрафу на громадян від п’ят-
надцяти до п’ятдесяти  неоподат-
кованих мінімумів доходів гро-
мадян і на посадових осіб — від 
тридцяти п’яти до шістдесяти не-
оподаткованих мінімумів дохо-
дів громадян.

Пам’ятаймо, пожежу легше по-
передити, ніж загасити. Тож спіль-
ними зусиллями збережемо лісові 
насадження від вогню!

БЕРЕЖІТЬ ЛІС ВІД ПОЖЕЖ!

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Та тільки згодом збагнули, що це 
страшна подія стала трагедією для 
українського народу. Адже було зни-
щено культуру, матеріальні і духов-
ні цінності унікальної частини Украї-
ни — Полісся. Історико-етнографічна 
експедиція понад 20 років рятує куль-
турне надбання цього мальовничо-
го краю. Наукові співробітники Дер-
жавного наукового центру захисту 
культурної спадщини від техноген-
них катастроф: етнографи і археоло-
ги, фольклористи і режисери, пись-
менники та історики — досліджують і 
зберігають цікаві знахідки, спілкують-
ся з місцевими мешканцями, які не 
залишили своєї батьківщини. Учасни-
ки експедиції знімають документаль-
ні фільми про бортництво, народні 
обряди, звичаї і культуру поліщуків. 
Вони дослідили понад 500 автентич-
них поліських сіл і близько 100 по-
селень переселенців. Ліна Костенко, 
яка неодноразово брала участь в екс-
педиціях, назвала роботу дослідників 
«екстремальним народознавством».

Трагедію, яка сталася у Чорно-
билі 1986 року, сьогодні багато хто 
порівнює з трагедією затоплених 
сіл радянською владою на Лівобе-
режжі Дніпра. Селяни були змуше-
ні залишити свої оселі, рідні міс-
ця, звідки з діда-прадіда походи-
ли їхні роди. Були знищені культур-
ні цінності наших предків, відійшли 
у забуття унікальні речі народного 
вжитку, стерті з лиця землі прадав-

ні села, де збережений козацький 
дух, дивовижна природа. А там на-
прикінці ХХ ст. українці жили у гар-
монії з довколишнім світом: ловили 
рибу у річці, збирали ягоди в лісах, 
випасали худобу на луках, займа-
лися бортництвом і різними народ-
ними ремеслами…

«Дехто повернувся до своїх осель 
у Чорнобильській зоні, бо не змог-
ли жити у цивілізованому світі з ас-
фальтом і усіма зручностями; їх тяг-
не у свою хатинку, де і ягоди, і гриби, 
і річка поряд, — розповідає Наталка 
Лещенко, етнограф, учасниця екс-
педиції. — Старі люди живуть оди-
ноко у закинутих селах, куди раз на 

тиждень привозять продукти. Вони 
тримають кіз, обробляють городи, 
живуть у бідності, але вони щасли-
ві, із захопленням розповідають, як 
їм живеться; вони ні на що не скар-
жаться! У Чорнобильській зоні своє 
життя, свої закони…»

Після атомної катастрофи зона від-
чуження перетворилася на справж-
ній заповідник, де вільно живуть 
вовки, дикі коні, олені, горностаї, ка-
бани, лосі, зубри. Тут гніздяться сірі 
журавлі, білохвості орлани, чорні ле-
леки, лебеді, орли, сови. З’явилися 
рідкісні види рослин, навіть орхідеї. 
Прекрасна природа Полісся розквіт-
ла без 30-річного втручання людини.

ВІДЛУННЯ ЧОРНОБИЛЯ
 26 квітня минув 31 рік 

від дня катастрофи на 
Чорнобильській АЕС. Це 
була одна з найбільших 
техногенних, екологіч-
них, гуманітарних ката-
строф, яку за потужністю 
вибуху прирівнюють до 
300 Хіросім!

Згорів склад у Борисполі
22 квітня о 15:30 до оперативно-диспетчерської служби Бо-

риспільського району надійшло повідомлення про загорання в 
приватній будівлі на вулиці Київський Шлях у Борисполі. На міс-
це виклику було направлено черговий караул в складі 3-х від-
ділень 23-ї Державної пожежної рятувальної частин міста, від-
ділення ППЧ-45 села Проліски та техніку МПО сіл Гора, Велика 
Олександрівка, Іванків, ДПК «Штурм» міста Бориспіль.

Після прибуття рятувальних підрозділів на місце пожежі вста-
новлено, що вогнем повністю охоплена покрівля. Гасіння усклад-
нювалось тим, що всередині будівлі та поруч горіла вторсирови-
на (пластикові пляшки та макулатура). Існувала велика загроза 
розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі.

Завдяки швидким та злагодженим діям особового складу по-
жежу було локалізовано о 16:40 та повністю ліквідовано о 17:45. 
Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 1000 к.м 
та перекриття будівлі на площі 400 кв.м. Врятовано поряд роз-
ташовану будівлю. Загиблих та потерпілих на пожежі не виявле-
но. Причина встановлюється.

Загалом на місці займання було зосереджено 8 пожежних ав-
томобілів та 26 рятувальників.

ГУ ДСНС України у Київській області

18 квітня було виявлено мі-
нометний снаряд часів Дру-
гої світової війни 80 калібру. 
Патрульні забезпечили охо-
рону місця події та виклика-
ли ДСНС. 

• • •
21 квітня, близько 14-ї го-

дини, екіпаж отримав від чер-
гового повідомлення,  що на 
залізничному возкалі у м. Бо-
риспіль дільничний інспек-
тор потребує допомоги. При-
бувши на місце події, офіцери 
поліції виявили дільничного 
інспектора Бориспільського 
ВП, до якого чіплялися двоє 
п'яних чоловіків, зав'язуючи 

бійку. Осіб, які нападали на 
працівника поліції, було за-
тримано та доставлено до від-
ділу поліції для оформлення 
відповідних матеріалів.

  • • •
22 квітня на вул.Київський 

Шлях екіпаж зупинив BMW. 
Під час перевірки документів 
у водія з’ясувалося, що сві-
доцтво про реєстрацію тран-
спортного засобу підробне. 
А по базі даних під номерним 
знаком іномарки значиться 
«ЗАЗ». За згодою водія, па-
трульні супроводили авто до 
Бориспільського ВП і переда-
ли слідчим.
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Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

Вийшовши із маршрутки на тра-
сі Бориспіль — Київ, до ферми 
«Чубинський страус» іду лісосму-
гою, а навколо лише сосни. Іду по-
вільно, бо приїхала раніше домов-
леного часу, то маю можливість 
роззиратись навколо і, звісно, 
просто дихати весною, адже для 
багатьох з нас, за постійним по-
квапом, це сьогодні, на жаль, не-
абияка розкіш. 

І ось дерева закінчуються, за 
ними починаються невеликі луки, 
а вже за ними видніються госпо-
дарчі будівлі ферми, височен-
ні дерев’яні обори, у яких миго-
тять довготелесі силуети найбіль-
ших у світі птахів, що не літають — 
страусів. 

Заняття збіднілих 
фермерів і тотально 
бідних людей

— Страусівництвом займаюся 
з 2003 року, — розказує народ-
ний улюбленець Олександр Дуб-
чак. — Ми були одними з перших, 
хто почав цю справу. Попит на той 
момент був дуже великий, і стра-
усенят купували навіть просто у 
двори. Але зараз країна охопле-
на війною і людям не до цього, ад-
же утримування лише одного пта-
ха обходиться у 200 доларів на 
рік… Словом, збіднів простий на-
род, збідніли і самі фермери. Якщо 
раніше ми утримували більше сот-
ні страусів, то зараз, чисто з еко-
номічних міркувань, на жаль, ли-
шили дев’ятеро. Нещодавно купи-
ли трохи корів. І сьогодні нашим 
головним вектором став агроту-
ризм, оскільки маємо чимало й ін-
ших тваринок, зокрема курей, пе-
репелів, фазанів, цесарок, єнотів, 
косуль, віслюків тощо. 

Цікавлюся, чи дізнавався Олек-
сандр Федосійович про дотації, 
адже сьогодні, у не найкращі ча-
си для вирощування страусів, во-
на могла б стати гарною підмогою. 
Його відповідь коротка і однозна-
чна. Попри те, що у 2017-му діє до-
тація на вирощування цього ви-
ду птахів, зв’язуватись з тим усім 
не хоче. Він каже, що ні до кого не 
підступитися, тому цим навіть не 
займався, щоб не гаяти час... 

Поки розмовляємо в альтан-
ці, саме закінчується одна шкіль-
на екскурсія. Гучний і багатоголо-
сий гамір дітей, що простують до 
виходу після оглядової екскурсії, 
заважає добре чути одне одного, і 
ми, перечікуючи, замовкаємо. Слі-
пить очі вранішнє сонце, співроз-
мовник по-доброму всміхається 
мені мудрими старечими очима, 
ми разом дивимося на тихий мі-
ніатюрний ставочок, де плавають 
дрібні карасики, місток, який «ви-
гулькував» не в одному шоу, мале-
сеньку затишну ресторацію, де у 
свій час під пильним оком телеве-
дучої Ірини Борисюк мій співроз-
мовник, за допомогою всіх «своїх 
дівчат», які тоді до нього приїха-
ли, в тому числі і нинішньої коха-
ної дружини Ірини, готував борщ.

«Зашкалювання» 
енергій та вражаюча 
дієвість аерозолів

— У страуса дуже хороша енер-
гетика, — веде далі співрозмов-
ник. — Якось у нас були екстра-
сенси зі всього світу, саме знімав-
ся український варіант «Битви 
екстрасенсів» з Павлом Костіци-
ним, то учасники заміряли біопо-
ле всіх тварин. 

Наприклад, якщо говорити про 
нас, людей, то рамка робить при-
близно 30 обертів. Біля баранчи-
ків та віслюків до 70. Біля коней, а 
їхні лікувальні властивості відомі 
багатьом (славнозвісна в усьому 
світі іпотерапія), цих обертів нара-
ховували 70-75. А от біля страусів 
ці ж рамки давали по 100 і більше 
обертів. Словом, енергетика нез-
рівнянна. Ви самі все відчуєте. 

Неквапом обходимо господар-
ство. Зупиняємося біля страусів. 
Частина з них саме розмістилась 
далеченько на вигоні, а трьох мій 
співрозмовник прикликав до нас 
із сараю. Ті вийшли. Один з улю-
бленців господаря, усівшись на пі-
сок, зайшовся танцювати шлюб-
ний танець: зігнув голову назад і 
хитає нею з боку в бік. Ще інший, 

роздувши усю шию на зразок ве-
ликого міха, раптом видає такий 
низький розкотистий звук, що я 
схарапуджено округлюю очі. Го-
сподар посміхається, пояснює, 
мовляв, так вони залицяються до 
своїх самок, в них саме шлюбний 
період. 

— У них все, як у людей, — кон-
кретизує Олександр Дубчак, — як-
що самка схвалює ці залицяння, то 
своєрідно демонструє покірність, 
якщо ж ні, як-от зараз, то страус 
наполегливо проявляє свої кращі 
джентльменські риси далі... Узага-
лі, оскільки самки вже давно втра-
тили інстинкт насиджування, ми 
страусенят лише інкубуємо, хоча 
це вже дуже затратно, бо додат-
ково вмикаємо і кондиціонер... А в 
цілому, це сьогодні у нас щодо ви-
рощування страусів уже дуже ве-
ликий досвід, а на початку було 
багато проб-помилок, бо ж просто 
не було у кого навчатися. 

Пан Олександр розказує, що 
для нього ця справа почалася ли-
ше, як з’ясується через кілька ро-
ків, з пари вибракуваних в одному 
з польських господарств особин. 
Тоді за кожну з них він віддав май-
же тисячу доларів (приблизно та-
ка ж ціна на них і зараз), але кілька 
років не вдавалось з розплодом. 
Проте сьогодні, знаючи з власно-
го досвіду, наскільки складно бу-
ває розібратися у всьому, чоловік 
часто просто так консультує усіх 
страусівників-любителів, і його 
мобільний не стихає.

— Раніше люди що робили? — 
ставить він риторичне питання. — 
У звичайний інкубатор, аби еконо-
мити час, клали і курячі яйця, і гу-
сячі, і качині, і страусині. Зрозумі-
ло, нічого путнього не виходило, і, 
як з’ясувалося, все тому, що режи-
ми потрібні абсолютно різні. Ми і 
самі через це пройшли. Це вже по-
тім були напрацьовані рекомен-
дації, зокрема, ми закупили інку-
батори нашого вітчизняного ви-
робництва, удосконалили їх і дуже 
успішно цим займаємось і до сьо-
годні. Зараз у нас є інкубатор на 64 
яйця. Сьогодні з багатьох регіонів 
раз на два тижні мені передають 

по яєчку чи кілька на інкубування. 
І я, звісно, якщо можу, стараюся ні-
кому не відмовляти.

Узагалі, якщо курка сидить на яй-
цях 21 день, то страус аж 42. А з пів-
торакілограмового яйця вилуплю-
ється страусеня вагою до кілограма. 
Проте воно настільки немічно-ніж-
не, що, як любить казати Олександр 
Дубчак, його треба викохувати, по-
стійно тримаючи в теплі. 

Мій співрозмовник пригадує, 
як щороку з колегами збирався 
на міжнародні конференції, ку-
ди зі всього світу, аби поділитися 
досвідом, з’їжджалися страусів-
ники, а зараз, як каже, і цього не-

має. Пан Олександр не без тужної 
ностальгії каже, що тоді він чима-
ло досліджень проводив, всі че-
кали результатів, зокрема у ньо-
го було багато статей у спеціалізо-
ваних виданнях, навіть подумував 
про книгу, але зараз це стало ніко-
му не цікаво, хіба лише таким фа-
натикам, як він сам...

— От гине, наприклад, страус, 
— ділиться він, — але розріз нічо-
го не показує (страус цікавий, то-
му ковтає все підряд: вихоплює в 
людей телефони, пакети, пласти-
кові стаканчики). Натомість ана-
лізи засвідчують, що причиною є 
нематода (вид дрібних гельмінтів, 
харчуються кров'ю), яка посели-
лась в протоках, звідки виділяєть-
ся травний сік. Ми знайшли препа-
рати, розробили схему, після чого 
ця проблема в Україні геть зникла. 

Або от іще одна проблема — 
голі спини. Страуси, коли їм нуд-
но, викльовують одне одному 
пір'я. Рішення, до якого я теж сам 
прийшов, виявилося дуже про-
стим. Потрібно розпилювати по 
них дьогтьовмісним аерозолем. 
Та речовина не лише добре заго-
ює рани, але й, будучи надзвичай-
но неприємною, геть відвертає від 
звички скубання. Так, на ферму 
з того часу зачастили студенти з 
аграрних вишів. Викладачі їх спе-
ціально привозять. До речі, з од-
ним із них у свій час ми розроби-
ли чимало методик і щодо виро-
щування цього виду птахів в ціло-
му. Ними птахівники сьогодні вже 
активно користуються на практи-
ці. Також, знаючи важливість своє-
часної підготовки, я з великою ра-
дістю читаю подібні виїзні лекції 
студентам. Деяким із них з усім 
цим доведеться зустрітися у гос-
подарстві вже зовсім скоро, тож 
вони повинні мати глибокі знання.

Олександр Дубчак: «МИ БУЛИ ОДНИМИ З ПЕРШИХ, 
ХТО ПОЧАВ СТРАУСІВНИЦТВО В УКРАЇНІ…»

 Щирий і м’якосер-
дий Олександр Федо-
сійович, член асоціації 
страусо водів, запам’я-
тався і дуже полюбився 
людям іще з часів сво-
єї участі в проекті «Фер-
мер шукає дружину-2». 
Сьогодні, спілкуючись 
з «Вістями», він згадує 
перші кроки свого вже 
вагомого досвіду, роз-
повідає про нинішні 
реалії.

 При їхньому зрості 2,7 метра, 
вага цих дорослих особин 
коливається в межах 140 кг, 
хоча іноді сягає навіть 160 та 
175 кг.
 Середня ціна на утримування 
страуса по Європі коливається 
у межах 200 доларів на рік.
 Шкура страуса, маючи унікаль-
ний візерунок, вважається 
однією з найкрасивіших та 
дорогих видів. Вироби з неї 
носяться 25-30 років, тоді, 
наприклад, як із шкури теляти 
лише 5-6 років.
 Одного яйця вистачає на при-
готування омлету на 25 осіб.
 Ціна одного яйця страуса, в 
середньому, коливається у 
межах 370-500 гривень.

 Страус — єдиний сучасний 
птах, у якого є сечовий міхур.
 Інкубаційні послуги — від 800 
гривень.
 Страусеня від 1 дня до 1 
місяця коштує, в середньому, 
200 доларів (за шестимісячне 
беруть від 400).
 У страуса гарем, але в парі бу-
ває лише з кількома самками.
 Самка відкладає яйце через 
кожні два-три дні. І якщо у 
перший сезон її яйценосність 
10-30 яєць, то вже у наступні 
збільшується і до 70. 
 Щодня дорослий страус з'їдає 
до 3 кілограмів зерна.
 М’ясо страуса, як зазначаєть-
ся в Інтернеті, в межах 14-17 
доларів за кілограм. 
 Тривалість життя страуса 60-
70 років, при цьому репродук-
тивність самок зберігається 
протягом 30 років, а у самців 
— до 40 (статева зрілість на-
стає з трирічного і, відповідно, 
чотирирічного віку).
 Страус може розвивати швид-
кість 60-70 км/год.
 Страуси сплять по черзі: один 
спить, інший вартує.
 Страуси люблять кататися по 
піску та пилу, проте голову в 
пісок, як вважалося, вони не 
ховають, це просто міф.

ЦІКАВИНКИ ПРО СТРАУСА 
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 ФЕСТИВАЛЬ МУЗИЧНА ВЕСНА

Мар’яна СОНЯЧНА,
 фото прес-служби «1+1»

Водночас талановитий, з особли-
вою  манерою виконання, житель Ки-
ївщини не тільки завоював почесне 
муззвання, але й отримав у подару-
нок квартиру в Києві. А от тримісяч-
ну ротацію на радіо «Хіт ФМ», кліп та 
авторську пісню отець Олександр від-
дав своїй суперниці Інгрет Костенко 
з команди Потапа, заслуживши цим 
вчинком іще більшу народну повагу 
і любов.

— Для мене було дуже важливим 
вкласти духовні знання отця Олексан-
дра в його вокал, — прокоментувала 
виступ свого підопічного Тіна Кароль. 
— Я неймовірно вдячна Вам, отче, за 
простоту виконання.

Вочевидь, саме відкритість, просто-
та і щирість самого Олександра Кли-
менка, як про нього відгукувались за 
кулісами тренери та колеги по пісен-
ному цеху, і допомогли йому отрима-
ти перемогу. Адже вокал та професій-
ність виконання оцінюють тренери, а 
от звичайні люди, здебільшого, голо-

сують просто за людину, голосують 
серцем. Нагадаємо, іще з самого по-
чатку, тільки потрапивши на проект і 
зіткнувшись з нерозумінням багатьох, 
о. Олександр говорив, що прийшов на 
шоу саме для того, аби закликати лю-
дей до молитви, а отже, нагадати всім 
людям про красу іншого світу: Бога, 
Церкви, добра і благодаті в цілому.

Попри численні інтерв’ю, 
онлайн-конференцію та з’яву в ефірі 
на ранкових шоу тощо (що обов’язко-
во передбачено контрактом), на сво-
їй особистій сторінці у фейсбуці Олек-
сандр Клименко був дуже лаконічним, 
проте не менш, як звичайно, виваже-
ним і  глибоким: «Дякую всім, всім, всім 
за підтримку. Втім, головною новиною 
тижня, місяця і всього життя продов-
жую вважати те, що Христос воскрес!»

Кастинги наступного восьмого се-
зону «Голосу країни» і четвертого сезо-
ну «Голосу. Діти» відбудуться 29 — 30 
квітня, 13 — 14 травня, 20 — 21 трав-
ня за адресою: м. Київ, ВДНГ, проспект 
Академіка Глушкова, 1, павільйон № 12.

У «ГОЛОСІ КРАЇНИ-7» ПЕРЕМІГ 
СВЯЩЕНИК ІЗ БЕРЕЗАНІ 

 У минулі вихідні під час прямого ефіру на «1+1» 
українці обрали переможця сьомого сезону популярно-
го вокального проекту «Голос країни». Ним став 33-річ-
ний священик і багатодітний батько Олександр Кли-
менко з команди Тіни Кароль, який дуже зворушливо і 
проникливо виконав композицію «Чорнобривці».

Кращий декламатор 
Київщини з Кучакова

Лариса ГРОМАДСЬКА

Людмила Ярова — переможець Бориспільсько-
го районного та обласного конкурсів читців, присвя-
ченого 203-річниці від дня народження Тараса Шев-
ченка. 63-літня жінка у Борисполі виборола два пер-
ші місця: поет-аматор і декламатор. Наприкінці бе-
резня у Василькові, де проходив Київський обласний 
етап конкурсу, Людмила Іванівна отримала Гран-прі. 
Це був справжній успіх: глядачі і члени журі аплоду-
вали їй стоячи.

Любов до поезії їй прищепила мама, якій навесні цьо-
го року буде 85 років. Її пані Людмила доглядає у с. Куча-
ків і пише вірші. А ще — співає у народному хорі села Ле-
бедин. «Мене так тішить, що я ходжу до хору. Там такі гарні 
пісні, прекрасні люди! Я з нетерпінням чекаю вівторка, ко-
ли у Лебедині проходять репетиції нашого колективу ху-
дожньої самодіяльності». Незважаючи ні на що, вона уміє 
радіти життю, бачити прекрасне навколо.

Поезію «Дочекайся мене», яка присвячена неньці, і чи-
тала вона на конкурсі. Окрім того, Людмила Ярова декла-
мувала свої твори «Розмова з Кобзарем» (де рядки пое-
зій Тараса Шевченка переплітаються з рядками авторки) 
і «Материнський оберіг» (сьогодні це вже пісня, яку вико-
нуватиме Лебединський хор).

Людмила Іванівна закінчила Кіровську школу (нині — Ку-
чаківська) із золотою медаллю, навчалася у Бориспільській 
музичній школі по класу баяна. Завзята, енергійна, вона 
завжди доводить справу до кінця. Закінчила Політехнічний 
інститут, має освіту інженера. До війни на Донбасі жінка пи-
сала вірші про кохання, посвяти рідним і друзям на свята. 
Ліричні поезії вона вважає надто сокровенними, інтимни-
ми, тому на загал не читає. Сьогодні ж її вірші тісно перепле-
тені з подіями в Україні. Щирі слова творів зачіпають душу, 
примушують зронити сльозу… «Після того, як почалася вій-
на, я що не почну писати, у мене все закінчується війною, 
подіями на Майдані», — говорить Людмила Ярова. 

Ольга ЧУЛОВСЬКА, методист БДЮТ «Дивоцвіт»

З 19 по 21 квітня в м. Кропивницькому відбувся ХХІІ 
Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнаць-
кої творчості, присвячений Дню Землі, в якому взяли 
участь вихованці Зразкового творчого об’єднання 
«Клуб «Лідер». Бориспільські лідери виступили у но-
мінації «Українські народні ігри та забави». Вони пре-
зентували свою програму народних весняних та Ве-
ликодніх ігор. Учасники фестивалю охоче гралися у 
ігри «Подоляночка», «Довга лоза», «Півники», «Веселі 
писанки», які проводили наші учасники. В свою чер-
гу вони брали активну участь у всіх заходах триден-
ної фестивальної програми: майстер-класах по про-
веденню ігор, дискотечно-розважальній програмі, 
творчій майстерні «Немає переводу добрим звичаям 
народу», концертній програмі шоу-закриття. Також 
у рамках фестивалю бориспільці відвідали Кірово-
градський академічний український музично-драма-
тичний театр ім. М. Л. Кропивницького, де перегля-
нули виставу «Дівчина з легенди» за мотивами твору 
Ліни Костенко «Маруся Чурай» у виконанні дитячого 
театрального гуртка. Найбільше дітям запам’яталося 
спілкування з веселою та енергійною головою журі 

Наталією Мієдіновою — автором багатьох популярних 
сьогодні серед дітей та молоді музично-танцювальних 
ігор. До Борисполя вихованці клубу «Лідер» привезли 
кубок за почесне третє місце, новий корисний досвід та 
купу позитивних вражень!

«НЕМАЄ ПЕРЕВОДУ ДОБРИМ ЗВИЧАЯМ НАРОДУ»КОЛИ БАТЬКИ І ВЧИТЕЛІ ЗАОДНО
Сергій КРУЧИНІН

Цьогорічна весна видала-
ся активною для дитячої му-
зичної школи у Щасливому. 
22 квітня відбувся VІ фести-
валь-конкурс дитячої твор-
чості «Весняні солоспіви», в 
якому взяли участь учні різ-
ного віку в номінаціях «фор-
тепіано», «народні інстру-
менти» та «сольний спів». 

Діти виступали і окремо, і 
в складі ансамблів. Цього ра-
зу до музичного свята долу-
чилися учні класу декора-
тивно-ужиткового мистецтва 
педагога Олександри Сухо-
верської — їх вишивки при-
красили залу. Концерт підготу-
вала та провела заступник ди-
ректора Тетяна Мільченко, яка 
у вступному слові акцентувала 
увагу на активній співпраці пе-

дагогів з батьками учнів. Ще в 
березні педагог класу форте-
піано Наталія Козир влаштува-
ла концерт родинної музики, 
в якому взяли участь сімей-
ні дуети та тріо за участю уч-
нів та їхніх батьків — колишніх 
випускників школи, а візуаль-
но подію доповнила худож-
ня виставка сімейних портре-
тів учнів класу образотворчо-
го мистецтва педагога Тетяни 
Косцевич. На свято Вербної 
неділі Тетяна Олександрівна 
провела майстер-клас «Сімей-
ної писанки», в якому із задо-
воленням взяли участь учні 
школи, їхні батьки і навіть ба-
бусі та дідусі. Виховання все-
бічно розвиненої особистості 
можливе тільки завдяки спіль-
ним зусиллям родини та шко-
ли. Щасливі сім’ї, в яких батьки 
знаходять час для творчості з 
власною дитиною!
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Ірина НАУМОВА

Уже рік як Київстар запустив 
у нашій області 3G-зв’язок і роз-
робив спеціальні тарифи для мо-
більного Інтернету. Завдяки цьо-
му смартфон перетворився на не-
замінний інструмент для роботи, 
навчання, спілкування та розваг. 
Адже з точки зору споживача 3G 
робить з телефону повноцінний 
мобільний медіацентр, який за 
продуктивністю нічим не поступа-
ється планшетові або ноутбуку. Хі-
ба що розміром екрану. Водночас 
без мобільного Інтернету просто 
не обійтися, коли потрібно швид-
ко отримати корисну інформа-
цію або оперативно скористатися 
потрібним сервісом. Наприклад, 
знайти найближчу аптеку або ма-
газин, дізнатися, як проїхати в сто-
лиці на вулицю Турчина, або здійс-
нити терміновий платіж.

Важливо й те, що завдяки новим 
технологіям і технічній модерні-
зації мережа покриття 3G від Ки-
ївстар розширюється букваль-
но семимильними кроками, а йо-

го якість удосконалюється щодня. 
Тому вже сьогодні:

3G — це гарантія комфорту. Те-
пер немає потреби шукати точку 
wi-fi  або поспішати додому (бо там 
швидкий Інтернет!), щоб прийняти 
відеодзвінок, подивитися улюбле-
ний серіал або почитати новини. 
Мобільний Інтернет — це зручні 
покупки. Будь-якої хвилини мож-
на знайти товар в Інтернеті, порів-
няти знижки в різних магазинах і 
замовити доставку додому.

3G — це доступ у будь-якому 
місці й у будь-який час до соціаль-
них мереж і месенджери. Ви мо-
жете дізнаватися новини друзів, 
читати відгуки, приєднуватися до 
обговорень, обмінюватися фото й 
відео, коли це зручно вам, а не то-
ді, коли це дозволятимуть обста-
вини. Для такого спілкування у Ки-
ївстар є спеціальні тарифи з безлі-
мітним інтернет-трафіком на сер-
віси ВКонтакте, Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Viber.

3G — це нові горизонти. Йдеть-
ся, насамперед, про дистанційні 
освіту, роботу та бізнес — «фено-

мени», які вже прописалися й ста-
ють дедалі популярнішими в Укра-
їні. Мобільний Інтернет — миттє-
вий доступ до онлайн-бібліотек, 
навчальних роликів, баз знань. 
Уже сьогодні можна розширювати 
світогляд, не турбуючись про ме-
габайти. Адже в тарифних планах 
Київстар трафік для користування 
сервісами Wikipedia (онлайн-енци-
клопедія) або MyBook (бібліотека 
сучасної та класичної літератури) 
не обмежено.

3G — це якісне відео, можли-
вість слухати музику і грати в 
онлайн-режимі, коли заманеть-
ся. Тепер не потрібно зберігати в 
пам’яті мобільного телефону ве-
лику кількість файлів — доступ до 
музики й відео можна отримувати 
через Інтернет.

Однак залишається ще один 
важливий момент — ціна питання. 
Чи кожен гаманець «потягне» якіс-
ний 3G?! Київстар пропонує меш-
канцям Бориспільського району 
кілька тарифів, серед яких можна 
обрати оптимальне поєднання ці-
ни та пакета послуг. Скажімо, спе-

ціально для абонентів нашого ре-
гіону компанія пропонує тарифи 
з огляду на різні способи викори-
стання мобільного Інтернету: соці-
альні мережі без обмежень, перег-
ляд відео та прослуховування му-
зики онлайн, а також від 2 000 до 
9 000 мегабайтів трафіку для інших 
завдань, які допомагає вирішува-

ти мобільний Інтернет. А щоб роз-
віяти останні сумніви, додамо, що в 
кожному тарифному плані до абон-
плати включено необмежені дзвін-
ки на номери Київстар і дзвінки на 
інші мережі. Тож, підключаючи 3G 
від Київстар, головне — правильно 
підібрати тариф, який задовольня-
тиме ваші потреби.

3G – ЦЕ ДОСТУПНО І ВИГІДНО
 НОВИНИ КОМПАНІЙ

 ПЕРЕМОЖЦІ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Організатори дійства — управління осві-
ти і науки, Центр туризму та краєзнавства 
учнівської молоді за сприяння Бориспіль-
ської міської ради. Традиційно за ринг слу-
гувала територія Олесницького озера, де у 
запеклому поєдинку за першість змагалися 
8 команд-представників навчальних закла-
дів міста. На більш ніж 4 години їм довелося 
забути про мобільні телефони, спокій і осо-
бисті справи, щоб гідно продемонструвати 
право на першість.

Спортивним баталіям передували урочи-
стості. Право підняти Державний прапор та 
стяг-символ гри надали минулорічним пе-
реможцям: рою «Відважний сокіл» з НВК 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів — ЗОШ 
І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка.

Після привітань керівного складу міста, 
показового виступу вихованців військо-
во-патріотичного клубу «Ратоборець» (пе-
реможців Кубку Європи, що проходив 9 
квітня у місті Трускавець) з вуст Костянтина 
Сирова пролунала присяга козака.

Вистріл, що супроводжувався червоним 
спалахом сигнальної ракети, ознаменував 
початок змагань. Конкурсанти долали та-
кі етапи: «Смуга перешкод» ( пішохідний ту-
ризм), гра «Відун» (знання історичних фактів 
про козацтво), «Топографія», «Впоряд» (стро-
йова підготовка), «Стрільба з пневматичної 
зброї», «Рятівник» (теоретична і практична 

частини), «Розбирання зброї», «Козацька за-
бава» (стрибки через мотузку) та інші.

Екологічна ситуація на Олесницькому озе-
рі внесла свої корективи: від переправи на 
човнах довелося відмовитися. Натомість не-
сподіванками вражала «пожежна естафе-
та»: старшокласники на швидкість одягали 
форму вогнеборців, перестрибували пар-
кан, розкручували пожежні шланги та гасили 
справжнє полум’я, що було дуже видовищно.

Тактичний етап «Теренова гра» імітував 
гру у пейнтбол. Замість капсул з фарбами — 
лазерні лампи, що загоралися червоним у 
разі «поранення» гравця лазерним пістоле-
том. До речі, не менш ефектним і неповтор-
ним був початок гри: димові спецефекти до-
давали показовості і … конкуренції: вболі-
вальники між собою проводили конкурс на 
«найелітніший» дим.

Варто зазначити, що жодних гендерних 
питань, як наприклад, у часи козацтва, під 
час гри не виникало: дівчата з хлопцями бу-
ли нарівні. Про це свідчить навіть розпо-
діл номінацій в етапі «стрільба з пневматич-
ної зброї», де першість в особистому заліку 

серед юнаків виборов Роман Севастьян із 
ЗОШ №3, а серед прекрасної половини люд-
ства — Аліна Богомолова з НВК «Гімназія 
«Перспектива».

У годинній перерві на учасників чекав 
смачний обід та виставка зброї, фотовистав-
ка «Хрещені вогнем», присвячена учасни-
кам АТО, та «У єдності сила, в силі — пере-
мога», що експонувала історію гри «Джура». 
Допомогли в організації дійства Управління 
культури, молоді і спорту, Бориспільський 
загін швидкого реагування Товариства Чер-
воного Хреста України, добровільна по-
жежна команда «Штурм», військово-патрі-
отичний клуб «Ратоборець», військово-па-
тріотичний спортивно-туристичний клуб 
«Боривітер», Ярослав Годунок, Микола Сте-
паненко, Валерій Мартишко, Анатолій Па-
січний, Ілля Луців, Володимир Чекулай. 

Володарів статуеток переможців та ти-
тулу найспортивніших і найспритніших ви-
значали за найбільшою сумою балів, на-
браних під час усіх видів змагань. У запе-
клій боротьбі на третій сходинці опинився  
рій «Характерники» ЗОШ № 3, на другій — 

«Нащадки Богдана Хмельницького» із ЗОШ 
№7. Другий рік поспіль «золото» виборо-
ли представники НВК імені К. Могилка: рій 
«Урус-Шайтан».

З Олесницького озера команда, що скла-
далася із 5 хлопців і 3 дівчат, крокувала не 
лише з лаврами першості, а з піснями і ра-
дісними вигуками. Через приплив емоцій 
навіть чашку із зображенням логотипу гри, 
що дісталася ексклюзивно представникам 
цієї команди, розбили. Ройовий Іван Яблоч-
кін переконує, що це на щастя в обласному 
етапі, який відбудеться 20 — 22 червня на 
території навчального підрозділу «Мобіль-
но-рятувальний загін ДСНС України» в смт 
Козин Обухівського району.

«Вістям» Іван розповів, що ройовим став 
через травму руки капітана команди. Від-
мінна пам’ять не підвела хлопця: за лічені 
дні купа тексту і важливих деталей «від зу-
бів відскакували». Щоправда, передбачливі 
викладачі про всяк випадок на форс-мажо-
ри розраховували, тому учасники були го-
тові обмінятися ролями у будь-який момент.  
Чи не найбільше часу на підготовку коман-
ди-переможця витратили класний керівник 
Лариса Томенко та вчителі фізкультури на-
вчального закладу. Разом готувалися до всіх 
етапів: від стрільби до теорії з медицини.

«Я більше грав за команду, ніж за себе, 
— каже І. Яблочкін, — адже роль капіта-
на важлива: треба зібрати команду, підня-
ти в ній бойовий дух, не допускати жодних 
сварок… От одна трапилася, але її швид-
ко залагодили. А взагалі секрет успіху ко-
манди нашого навчального закладу у то-
му, що кожен усвідомлював, що всі ми йде-
мо до однієї мети, тому панувало абсолютне 
взаєморозуміння».  На питання: «Хто у ЗОШ 
ім. К. Могилка сильніший: хлопці чи дівчата?» 
— Іван відподає так: «На деяких етапах дівча-
та викладалися краще за нас, от наприклад у 
«Стройовій». І у стрільбі вони були на висо-
ті, хоча етап стрільби був для нас найскладні-
шим, бо тримали в руках не свою зброю.

Перемога рою «Урус-Шайтан» у місько-
му етапі військово-патріотичної гри — тіль-
ки початок. «Вісті» бажають команді плідної 
підготовки, гарного настрою і, звичайно ж, 
перемоги в обласному етапі.

НА ЩАСТЯ В ОБЛАСТІ «УРУС-ШАЙТАН» 
УЖЕ ЧАШКУ РОЗБИВ

 Холодним і сильним віт-
ром, димовими «спецефекта-
ми», видовищними стрибка-
ми через паркан, спалахами 
сигнальних ракет та бойовим 
настроєм запам’ятався за-
ключний етап цьогорічної вій-
ськово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»).



10 №15 (874), 28 квітня 2017 р. «Вісті»ВІТАЄМО



11№15 (874), 28 квітня 2017 р.«Вісті» КОРИСНІ ПОРАДИ

РОЗМАЇТТЯ НА 
«БАЛКОННИХ» ГРЯДКАХ

 Вдома можна виростити практично 
будь-яку зелень, перетворивши підві-
коння або полиці на балконі на імпрові-
зований город.

Крес-салат і листковий салат
Догляд за цими двома рослинами кардинально 

відрізняється. У той час як крес-салат можна наз-
вати однією з кращих культур для домашнього ви-
рощування, за листковим салатом доведеться ре-
тельно доглядати.

Крес-салат можна вирощувати в будь-яких 
ємностях. Ґрунт годиться для кімнатних рос-
лин. Проростає крес-салат досить швидко. Уро-
жай цієї культури можна збирати вже через 14-
20 днів після появи пагонів. Крім своєчасного по-
ливу і обприскування крес-салату більше нічого 
не потрібно.

Листковий салат вирощувати набагато складні-
ше. Висаджувати листковий салат потрібно в про-
стору ємність з ґрунтом для кімнатних квітів. Че-
рез тиждень після появи сходів рослини потріб-
но вперше прорідити, залишаючи паростки на від-
стані 1-2 см. Вдруге салат проріджують, коли на 
ньому з'являється 2-3 листочки, уже на відстань 
4-5 см. Крім того, при вирощуванні салату на під-
віконні йому потрібно забезпечити дуже хороше 
освітлення. Для цього необхідно використовува-
ти лампи. Слід враховувати, що під час спеки ли-
стя дуже швидко набуває гіркого смаку, тому вліт-
ку його краще не тримати на балконі під палючим 
сонцем. Труднощі в догляді за листковим салатом 
полягають у тому, що він вимагає щедрого освіт-
лення при прохолодній температурі.

Слід регулярно його поливати, бо через відсут-
ність вологи листя може набувати гіркуватого при-
смаку. Крім того, рекомендується регулярно об-
прискувати його водою.

Цибуля
Цибуля у воді — найпростіший варіант. Потрібно взяти 

воду, відстояну протягом тижня, і невелику ємність. Вода 
має доходити тільки до нижньої частини цибулини, щоб 
та не почала загнивати. Як тільки рослина пустить корін-
ня, потрібно простежити, щоб тільки воно залишалося 
у воді. Ємності для цього необхідно брати з вузьким го-
рлечком. Якщо ж посудина велика і розрахована на ба-
гато рослин, її можна оснастити спеціальною кришкою з 
отворами невеликого розміру. Воду в ємності необхідно 
регулярно міняти.

Цибуля у ґрунті.  При такому способі вирощування мож-
на отримати більші й рівні зелені пагони. Але брати зви-
чайну землю з городу не можна, бо у ній знаходиться ве-
лика кількість мікроорганізмів. Потрібно купити спеці-
альний ґрунт у магазині: він очищений від шкідників та 
хвороботворних мікроорганізмів і «заправлений» всіма 
необхідними поживними речовинами. Для цибулі підхо-
дять  будь-які ємності. Можна висадити цибулини в окре-
мі пластикові стаканчики, а можна використовувати ве-
ликий горщик на кілька рослин. У другому випадку мож-
на висаджувати цибулини майже впритул одна до одної. 
Перші кілька днів після посадки потрібно тримати цибулю 
в тіні, потім потрібне гарне освітлення. Поливати необхід-
но в міру висихання ґрунту. Не можна допускати ні пере-
сихання, ні перезволоження.

КріпКріп
Цей вид зелені вирощують у горщиках з насін-Цей вид зелені вирощують у горщиках з насін-

ня. Кріп невибагливий, добре сходить. Що сто-ня. Кріп невибагливий, добре сходить. Що сто-
сується ґрунту, то для цього виду зелені підійде сується ґрунту, то для цього виду зелені підійде 
будь-який ґрунт для кімнатних рослин. Ємність будь-який ґрунт для кімнатних рослин. Ємність 
для кропу також підходить практично будь-яка.для кропу також підходить практично будь-яка.

Перед висівом насіння потрібно ретельно про-Перед висівом насіння потрібно ретельно про-
мити і залишити у мокрій марлі на один-два дні. мити і залишити у мокрій марлі на один-два дні. 
Підготовлене таким чином насіння кропу висіва-Підготовлене таким чином насіння кропу висіва-
ють у ґрунт на глибину 1-2 см, і ємність накрива-ють у ґрунт на глибину 1-2 см, і ємність накрива-
ють поліетиленовою плівкою для підтримки ви-ють поліетиленовою плівкою для підтримки ви-
сокої вологості та температури, забирати її в тінь. сокої вологості та температури, забирати її в тінь. 
Час від часу плівку необхідно знімати, щоб зволо-Час від часу плівку необхідно знімати, щоб зволо-
жити ґрунт і провітрити ємності.жити ґрунт і провітрити ємності.

При появі перших пагонів поліетилен знімають При появі перших пагонів поліетилен знімають 
і горщик з кропом переносять на добре освітлене і горщик з кропом переносять на добре освітлене 
місце. В цей же час кріп потрібно прорідити, за-місце. В цей же час кріп потрібно прорідити, за-
лишаючи 2-3 см між рослинами. Тепер головне — лишаючи 2-3 см між рослинами. Тепер головне — 
вчасно поливати і обприскувати кріп, і вже через вчасно поливати і обприскувати кріп, і вже через 
два-три тижні можна отримати урожай.два-три тижні можна отримати урожай.

Шпинат
Шпинат вирощують із насіння. Перед посадкою насіння 

потрібно ретельно промити і замочити на дві доби. Висад-
жувати в горщики висотою не менше 15 см. Грунт слід бра-
ти для кімнатних квітів. Насіння розташовують на глибину 
1,5-2 см. Відстань між рядами повинна становити 6 см, між 
насінинами — 4 см.

Шпинат любить прохолоду і хороше освітлення. Темпе-
ратура повинна бути +18 0С. Якщо ж освітлення не дуже хо-
роше, то і температура повинна бути нижчою -— близько 
+16 0С. Шпинату необхідні рясний полив та обприскуван-
ня. Підживлювати цей вид зелені ні в якому разі не мож-
на, оскільки при використанні мінеральних добрив шпи-
нат дуже швидко накопичує нітрати.

Петрушка
З насіння. Цей спосіб більш тривалий. Спочат-

ку насіння необхідно ретельно промити, залиши-
ти в мокрій марлі на 24 години. Після цього його 
можна висаджувати в горщик, наповнений ґрун-
том для кімнатних рослин. Після посадки ємність 
треба розташувати в темному, але теплому місці 
до появи пагонів. Коли петрушка пустить парост-
ки, її переміщують на місце з хорошим освітлен-
ням і свіжим повітрям.

З кореневища. Цей варіант займе менше ча-
су, проте знайти кореневища в продажу набагато 
складніше, ніж насіння. Перед посадкою потрібно 
зволожити ґрунт. При проведенні цієї процедури 
потрібно стежити за тим, щоб верхівкові бруньки 
не були прикриті землею. Тепер залишається тіль-
ки вчасно поливати петрушку і чекати врожаю.

Васильки (базилік)
Вирощувати цю рослину можна з насіння. Піс-

ля висіву поверхню ємності необхідно полити і 
накрити поліетиленовою плівкою. Ставити єм-
ність з базиліком потрібно там, де більше соняч-
ного світла. Коли на рослині буде 5-6 листків, вер-
хівку потрібно зрізати. Також потрібно видаляти 
бутони, щоб вони не забирали сили базиліка, і він 
давав більше листя.

Підготувала Інна Кринична
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1. Юрченко Василь Анатолійович, сві-
доцтво №355 від 25.02.2002 р.

2. Юрченко Ганна Іванівна, свідоцтво 
№261 від 25.02.2002 р.

3. Юрченко Михайло Павлович, сві-
доцтво №90 від 20.02.2002 р.

4. Юрченко Ольга Петрівна, свідо-
цтво №85 від 20.02.2002 р.

5. Канівець Катерина Федосіївна, сві-
доцтво №293 від 20.02.2002 р.

6. Палагута Олена Василівна, свідо-
цтво №179 від 20.02.2002 р.

7. Ткаченко Василь Андрійович, сві-
доцтво №69 від 20.02.2002 р.

8. Ткаченко Олександра Андріївна, 
свідоцтво №118 від 20.02.2002 р.

9. Ломака Катерина Володимирівна, 
свідоцтво №49 від 20.02.2002 р.

10. Ломака Катерина Володимирівна, 
свідоцтво №48 від 20.02.2002 р.

11. Канівець Ольга Іванівна, свідо-
цтво №219 від 20.12.2002 р.

12. Канівець Микола Федорович, сві-
доцтво №336 від 25.02.2002 р.

13. Барановська Віра Андріївна, сві-
доцтво №9 від 20.02.2002 р.

14. Ткаченко Любов Василівна, свідо-
цтво №270 від 20.06.2002 р.

15. Лисиця Олександр Вікторович, 
свідоцтво №121 від 20.02.2002 р.

16. Карнаух Катерина Іванівна, свідо-
цтво №119 від 20.11.2002 р.

17. Харламова Надія Іванівна, свідо-
цтво №79 від 20.02.2002 р.

18. Остапенко Сергій Сергійович, сві-
доцтво №398 від 01.12.2002 р.

19. Харламова Надія Вікторівна, сві-
доцтво №113 від 20.02.2002 р.

20. Курило Марія Федорівна, свідо-
цтво №211 від 20.02.2002 р.

21. Гусак Любов Олексіївна, свідо-
цтво №231 від 20.11.2002 р.

22. Дубик Яків Андрійович, свідоцтво 
№27 від 20.02.2002 р.

23 Дубик Віра Миколаївна, свідоцтво 
№26 від 20.11.2002 р.

24. Дубик Анатолій Якович, свідоцтво 
№388 від 01.12.2002 р.

25. Барановський Микола Павлович, 
свідоцтво №14 від 20.10.2002 р.

26. Барановська Ніна Василівна, сві-
доцтво №13 від 20.02.2002 р.

27. Медуниця Ганна Іванівна, свідо-
цтво №88 від 20.02.2002 р.

28. Козелецький Микола Григорович, 
свідоцтво №248 від 20.02.2002 р.

29. Козелецька Катерина Василівна, 
свідоцтво №249 від 20.02.2002 р.

30. Іваненко Ганна Оксентіївна, свідо-
цтво №123 від 20.02.2002 р.

31.Андрієнко Микола Васильович, 
свідоцтво №1 від 20.02.2002 р.

32. Андрієнко Валентин Миколайо-
вич, свідоцтво №2 від 20.02.2002 р.

33. Канівець Анастасія Олексіївна, 
свідоцтво №38 від 20.02.2002 р.

34. Канівець Михайло Іванович, сві-
доцтво №36 від 20.02.2002 р.

35. Цивінська Любов Володимирівна, 
свідоцтво №368 від 01.12,2002 р.

36. Баран Віталій Володимирович, 
свідоцтво №383 від 01.12.2002 р.

37. Баран Галина Афанасіївна, свідо-
цтво №350 від 20.02.2002 р.

38. Пономаренко Марія Іванівна, сві-
доцтво №309 від 25.02.2002 р.

39. Дяченко Марія Іванівна, свідоцтво 
№139 від 20.02.2002 р.

40. Цивінський Михайло Якович, сві-
доцтво №74 від 20.02.2002 р.

41. Цивінський Михайло Якович, сві-
доцтво №318 від 20.02.2002 р.

42. Цивінська Віра Іванівна, свідоцтво 
№75 від 20.11.2002 р.

43. Канівець Надія Миколаївна, свідо-
цтво №227 від 20.11.2002 р.

44. Мостова Віра Павлівна, свідоцтво 
№314 від 25.02.2002 р.

45. Дем’яненко Микола Іванович, сві-
доцтво №120 від 01.12.2002 р.

46. Дем’яненко Надія Іванівна, свідо-
цтво №386 від 01.12.2002 р.

47.Сердюк Катерина Гаврилівна, сві-
доцтво №230 від 20.12.2002 р.

48. Сердюк Олександр Петрович, сві-
доцтво №114 від 20.02.2002 р.

49. Канівець Ганна Василівна, свідо-
цтво №186 від 20.11.2002 р.

50. Лисиця Ольга Іванівна, свідоцтво 
№50 від 20.02.2002 р.

51. Цивінський Микола Якович, свідо-
цтво №317 від 25.11.2002 р.

52. Цивінська Марія Іванівна, свідо-
цтво №77, від 20.02.2002 р.

53. Чайка Олександр Іванович, свідо-
цтво №93 від 20.02.2002 р.

54. Чайка Ганна Петрівна, свідоцтво 
№94 від 20.02.2002 р.

55. Іващенко Ольга Петрівна, свідо-
цтво №297 від 20.02.2002 р.

56. Гусак Марфа Адамівна, свідоцтво 
№296 від 25.11.2002 р.

57. Канівець Іван Андрійович, свідо-
цтво №279 від 20.02.2002 р.

58. Канівець Катерина Тихонівна, сві-
доцтво №280 від 20.11.02 р.

59. Устич Любов Федорівна, свідо-
цтво №256 від 25.11.2002 р.

60. Скорик Катерина Корніївна, свідо-
цтво №58 від 20.11.2002 р.

61. Скорик Катерина Корніївна, свідо-
цтво №251 від 20.02.2002 р.

62. Палагута Олександр Іванович, 
свідоцтво №197 від 20.11.2002 р.

63. Палагута Ганна Юхимівна, свідо-
цтво №198 від 20.11.2002 р.

64. Палагута Микола Олександрович, 
свідоцтво №56 від 20.11.2002 р.

65. Палагута Микола Олександрович, 
свідоцтво №54 від 20.11.2002 р.

66. Баран Оксана Іванівна, свідоцтво 
№271 від 20.11.2002 р.

67. Ткаченко Василь Павлович, свідо-
цтво №218 від 20.11.2002 р.

68. Ткаченко Єлизавета Іванівна, сві-
доцтво №414 від 01.12.2002 р.

69. Дем’яненко Валентина Василівна, 
свідоцтво №195 від 20.11.2002 р.

70. Дяченко Леонтій Михайлович, сві-
доцтво №25 від 20.11.2002 р.

71. Дяченко Євдокія Антонівна, свідо-
цтво №382 від 1.12.2002 р.

72. Дяченко Олександр Леонтійович, 
свідоцтво №100 від 20.11.2002 р.

73. Тимченко Іван Олексійович, свідо-
цтво №109 від 20.11.2002 р.

74. Шолухова Наталія Іванівна, свідо-
цтво №344 від 20.11.2002 р.

75. Баран Надія Карпівна, свідоцтво 
№281 від 20.11.2002 р.

76. Баран Володимир Олександро-
вич, свідоцтво №277 від 20.11.2002 р.

77. Канівець Борис Прокопович, сві-
доцтво №413 від 01.12.2002 р.

78.Юхименко Валентина Миколаївна, 
свідоцтво №112 від 20.11.2006 р.

79. Іваненко Ганна Олександрівна, 
свідоцтво №238 від 20.11.2002 р.

80. Набок Марія Андріївна, свідоцтво 
№211 від 20.11.2002 р.

81. Чайка Віталій Володимирович, 
свідоцтво №163 від 25.12.2002 р.

82. Чайка Уляна Тимофіївна, свідо-
цтво №201 від 20.11.2002 р.

83. Гусак Дарія Пантелеймонівна, сві-
доцтво №269 від 20.11.2002 р.

84. Тимченко Катерина Василівна, 
свідоцтво №409 від 01.12.2002 р.

85. Тимченко Катерина Василівна, 
свідоцтво №310 від 25.12.2002 р.

86. Чайка Катерина Пилипівна, свідо-
цтво №264 від 20.11.2002 р.

87. Мисюра Ніна Миколаївна, свідо-
цтво №117 від 20.11.2002 р.

88. Юрченко Марія Михайлівна, сві-
доцтво №178 від 20.11.2002 р.

89. Фоміна Світлана Миколаївна, сві-
доцтво №354 від 20.11.2002 р

90. Дем’яненко Микола Іванович, сві-
доцтво №358 від 01.12.2002 р.

91. Дем’яненко Анастасія Макарівна, 
свідоцтво №189 від 20.11.2002 р.

92. Карнаух Віктор Миколайович, сві-
доцтво №40 від 20.11.2002 р.

93. Канівець Віктор Васильович, сві-
доцтво №419 від 01.12.2002 р.

94. Канівець Галина Михайлівна, сві-
доцтво №45 від 20.11.2002 р.

95. Канівець Катерина Петрівна, сві-
доцтво №374 від 20.11.2002 р.

96. Коракосян Наталія Олександрів-
на, свідоцтво №412 від 01.12.2002 р.

97. Дем’яненко Надія Іванівна, свідо-
цтво №141 від 01.12.2002 р.

98. Лютич Ганна Пантелеймонівна, 
свідоцтво №320 від 20.11.2002 р.

99. Загородня Ольга Михайлівна, сві-
доцтво №28 від 20.11.2002 р.

100. Батик Олена Олексіївна, свідо-
цтво №384 від 25.11.2002 р.

101. Набок Ольга Федорівна, свідо-
цтво №369 від 20.11.2002 р.

102. Канівець Марія Андріївна, свідо-
цтво №287 від 20.11.2002 р.

103. Маркосов Размік Гевантович, 
свідоцтво №239 від 20.11.2002 р.

104. Ткаченко Олександр Михайло-
вич, свідоцтво №115 від 20.11.2002 р.

105. Мостова Віра Павлівна, свідо-
цтво №313 від 25.11.2002 р.

106. Гора Віктор Миколайович, свідо-
цтво №18 від 20.11.2002 р.

107. Бражник Любов Василівна, сві-
доцтво №105 від 20.11.2002 р.

108. Бражник Микола Кіндратович, 
свідотцтво №104 від 20.11.2002 р.

109. Гриценко Іван Миколайович, сві-
доцтво №420 від 01.12.2002 р.

110. Гриценко Іван Миколайович, сві-
доцтво №178 від 20.02.2002 р.

111. Цикун Катерина Миколаївна, сві-
доцтво №179 від 20.02.2002 р.

112. Кулик Любов Василівна, свідо-
цтво №130 від 20.11.2002 р.

113. Білоус Лідія Василівна, свідоцтво 
№303 від 25.12.2002 р.

114. Білоус Лідія Василівна, свідоцтво 
№304 від 25.11.2002 р.

115. Шолухова Наталія Іванівна, сві-
доцтво №410 від 01.12.2002 р.

116. Барановський Микола Павло-
вич, свідотцтво №143 від 20.11.2002 р.

117. Білько Ольга Олександрівна, сві-
доцтво №175 від 20.11.2002 р.

118. Палагута Олена Василіївна, сві-
доцтво №407 від 01.12.2002 р.

119. Канівець Галина Михайлівна, сві-
доцтво №331 від 25.11.2002 р.

120. Красовська Уляна Макарівна, 
свідоцтво №343 від 20.11.2002 р.

121. Козелецька Катерина Василівна, 
свідоцтво №217 від 20.11.2002 р.

122. Медуниця Ганна Іванівна, свідо-
цтво №51 від 20.11.2002 р.

123. Палагута Ганна Юхимівна, свідо-
цтво №102 від 20.11.2002 р.

121. Хотян Ганна Федорівна, свідо-
цтво №285 від 20.11.2002 р.

125. Канівець Катерина Григорівна, 
свідоцтво №157 від 20.11.2002 р.

126. Канівець Катерина Федосіївна, 
свідоцтво №292 від 25.11.2002 р.

127. Коваленко Людмила Сергіївна, 
свідоцтво №337 від 01.11.2002 р.

128. Баран Ольга Андріївна, свідо-
цтво №150 від 11.12.2002 р.

129. Андрієнко Марія Дмитрівна, сві-
доцтво №205 від 20.11.2002 р.

130. Чайка Олександр Іванович, сві-
доцтво №342 від 16.09.2002 р.

131. Руденко Михайло Григорович, 
свідоцтво №191 від 20.11.2002 р.

132. Тимченко Володимир Іванович, 
свідоцтво №349 від 01.12.2002 р.

133. Ткаченко Марія Георгіївна, свідо-
цтво №328 від 01.12.2002 р.

134. Дем’яненко Надія Іванівна, свідо-
цтво №200 від 20.11.2002 р.

135. Канівець Марія Андріївна, свідо-
цтво №286 від 16.11.2002 р.

136. Канівець Людмила Іванівна, сві-
доцтво №323 від 01.12.2002 р. 

137. Кулик Любов Василівна, свідо-
цтво №131 від 01.09.2002 р.

138. Герасименко Василь Михайло-
вич, свідоцтво №340 від 20.11.2002 р.

139. Шевель Ганна Йосипівна, свідо-
цтво №311 від 01.12.2002 р.

140. Палагута Олена Василівна, сві-
доцтво №226 від 01.12.2002 р.

141. Лисиця Ольга Іванівна, свідоцтво 
№204 від 20.11.2002 р.

142. Проніна Парасковія Пилипівна, 
свідоцтво №213 від 02.11.2002 р.

143. Палагута Ганна Юхимівна, свідо-
цтво №184 від 20.11.2002 р.

144. Муха Надія Миколаївна, свідо-
цтво №315 від 01.12.2002 р.

145. Ткаченко Олександр Михайло-
вич, свідоцтво №237 від 01.12.2002 р.

146. Руденко Олексій Григорович, сві-
доцтво №190 від 20.11.2002 р.

147. Чайка Володимир Михайлович, 
свідоцтво №365 від 20.11.2002 р.

148. Гусак Марфа Адамівна, свідо-
цтво №295 від 20.11.2002 р.

149. Цивінський Микола Якович, сві-
доцтво №76 від 20.02.2002 р.

150. Корченюк Леонід Володимиро-
вич, свідоцтво №37 від 20.11.2002 р.

151. Канівець Ганна Василівна, свідо-
цтво №244 від 20.12.2002 р.

152. Палагута Михайло Павлович, 
свідоцтво №146 від 01.12.2002 р.

153. Гусак Петро Никифорович, сві-
доцтво №320 від 20.02.2002 р.

154. Юхименко Григорій Іванович, сві-
доцтво №403 від 01.12.2002 р.

155. Курило Марія Овсіївна, свідо-
цтво №235 від 01.12.2002 р.

156. Ткаченко Василь Андрійович, 
свідоцтво №216 від 01.12.2002 р.

157. Ляховенко Надія Василівна, сві-
доцтво №258 від 01.12.2002 р.

158. Никон Галина Петрівна, свідо-
цтво №345 від 20.12.2002 р.

159. Канівець Олександр Іванович, 
свідоцтво №249 від 20.12.2002 р.

160. Устич Микола Євгенійович, сві-
доцтво №257 від 25.12.2002 р.

161. Дубик Лідія Марківна, свідоцтво 
№380 від 01.12.2002 р.

Загублені свідоцтва на право власності на майновий пай члена ПОСА «Лецьки», видані Лецьківською сільською радою Переяслав-Хмельницько-
го району Київської області у 2002 році та придбані Товариством з обмеженою відповідальністю «Лан-Переяслав» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 37323233) у 2012 році, вважати недійсними, а саме: 

Фізична особа Оганісян Ерванд Суренович інформує про наміри будівництва 
виробничої будівлі за адресою: 

с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області. 

Вид діяльності — оброблення металів та нанесення покриття на метали.
Якісні й кількісні характеристики впливу
Джерела потенційного впливу проектного об’єкта: забруднюючі речовини, які викида-

ються в атмосферу в результаті роботи опалювального котла, низки металозварювальних 
апаратів та іншого обладнання з механічної обробки металів.

Валові викиди складають 5,7 т/рік.
Проектними рішеннями прийняті технологічний процес і устаткування, що відповідають 

кращим світовим розробкам. Підприємство обладнане сучасною електронною апарату-
рою, що дозволяє вчасно виявити, сповістити й швидко усунути причину яких-небудь відхи-
лень від нормального режиму роботи та, при дотриманні техніки безпеки й протипожежних 
норм, виключає можливість розвитку аварійних ситуацій. 

Експлуатація об’єкта не призведе до забруднення або виснаження поверхневих і підзем-
них вод. Завдання збитків земельним ресурсам виключається. 

Захист від шуму здійснюється сукупністю об’ємно-планувальних, технологічних і кон-
структивних рішень з дотриманням вимог СНиП ІІ-12-77 «Защита от шума» та ГОСТ 
12.01.003-83 «Шум. Общие требования безопасности». Зіставлення видів і рівня впливу на 
навколишнє середовище показує, що запроектований об’єкт не спричинить значних змін 
екологічної обстановки в зоні розміщення об’єкта. 

Замовник гарантує безпеку на всіх етапах експлуатації проектованого об’єкта та 
бере на себе відповідальність за наслідки впливів на навколишнє середовище.

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

06.00 07.00 08.00 10.25 23.30 01.15 
Погода

06.05 08.05 АгроЕра
06.10 08.45 Світ он лайн
06.25 07.45 08.10 Смакота
06.30 Життєлюб
07.05 Концерт "Українцям - українське"
08.15 23.00 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Циркове водно-вогняне шоу
10.40 За крок до Євробачення
11.25 22.25 Д/с "Легенди тофу"
11.50 Х/ф "Насмішка"
14.00 Д/ф "Бій за гору Маківка" (ч.1)
15.10 Фольк-music
16.25 КЛІП учасника Євробачення-2017
16.35 Х/ф "Вікторія і Альберт"
20.10 Чемпіонат України з 

перетягування канату.
21.00 05.30 Новини
21.30 Д/с "Мисливці за нацистами"
22.55 05.50 Вічне
23.35 Від першої особи
00.00 Концерт Міли Нітіч
01.20 Телесеріал "Час збирати 

каміння"
02.35 Д/ф "Справа "божевільного". А.

Ведель"
03.05 Світло
04.00 Т/с "Травма"

07.05 Х/ф "Кирило і Мефодій" (16+)
08.45 Х/ф "Інструкції не додаються" 

(16+)
11.00 Х/ф "Попелюшка з Райського 

острова"
12.35 Х/ф "Кохання неждане надійде" 

(16+)
16.20 Х/ф "Екіпаж"
19.30 ТСН: "Телевізійна служба новин"
20.15 Х/ф "Люди Ікс. Початок. 

Росомаха" (16+)
22.15 Х/ф "Війна богів" (16+)
00.15 Х/ф "Закони привабливості"
03.10 Х/ф "Кирило і Мефодій"
04.50 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

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

Каневським"
07.50 "Подробиці"
08.20 "Готуємо разом"
09.10 "Орел і Решка" Краще
10.10 "Давай одружимося"
12.00 Х/ф "Її серце"
13.50 Концерт "Весна на Зарічній 

вулиці"
16.00 "Жди меня"
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Спокуса" (12+)
22.30 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
00.15 Т/с "Головний калібр" (16+)
03.00 "Подробиці"
03.30 "уДачний проект"
04.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.30 "Подробиці"

06.45 М/с "Історії Тома і Джеррі"
07.40 М/ф "Переполох в Гімалаях" 16+
09.10 М/ф "Гладіатори Рима"
11.00 Х/ф "Мабуть, боги з'їхали з 

глузду"
13.15 Х/ф "Лара Крофт: Розкрадачка 

гробниць"
15.15 Х/ф "Лара Крофт: Колиска 

життя" 16+
17.30 М/ф "Три богатирі та 

Шамаханська цариця" 16+
19.00 Ревізор Магазини
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. Пост-шоу
00.10 02.00 Суперінтуїція

06.00 Зірковий шлях
06.50 Зірковий шлях
08.50 Х/ф "Стережися автомобіля"
10.45 Х/ф "Волошки для Василини" 

(мелодрама)
12.40 Т/с "Поки живу, люблю" (1,2,3 

серії) (драма) 16+
15.00 Сьогодні
15.20 Т/с "Поки живу, люблю" (закл. 

серія) (драма) 16+
16.45 Т/с "Тест на любов" (1-3 серії) 

(мелодрама)
19.00 Сьогодні
19.50 Т/с "Тест на любов" (закл. серія) 

(мелодрама)
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 

(11,12,13 серії) (мелодрама) 12+
23.45 Х/ф "Зелена миля" (у ролях: Т.

Генкс, Д.Морс) (Мегахіт 
щопонеділка) 16+

03.00 Сьогодні
03.40 Х/ф "Стережися автомобіля"
05.10 Реальна містика

06.00 Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

11.05 Х/ф "Пригоди Посейдона"

14.15 Х/ф "Загнаний" (16+)

16.00 Т/с "Одинак" (16+)

23.00 00.00 "Він, Вона і телевізор"

01.00 "Територія обману"

02.00 Х/ф "Камінна душа"

05.25 Факти тижня. 100 хвилин з 
Оксаною Соколовою (повтор)

07.10 Надзвичайні новини. Підсумки з 
Костянтином Стогнієм

08.05 "Флот МакХейла". Художній 
фільм

10.05 "Агент Джоні Інгліш". Художній 
фільм

11.45 "Агент Джоні Інгліш-2. 
Перезавантаження". Художній 
фільм

12.45 Факти. День
13.15 "Агент Джоні Інгліш-2. 

Перезавантаження". Художній 
фільм

14.00 "Смертельні перегони". Художній 
фільм 16+

15.55 "Трансформери-2. Помста 
полеглих". Художній фільм 16+

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Трансформери-3". Художній 

фільм 16+
22.55 "Смертельні перегони-2". 

Художній фільм 18+
00.50 "Покарання". Художній фільм 18+
02.25 Небачене Євробачення
02.40 Стоп-10
04.20 Факти
04.50 Дивитись усім!

06.15 Х/ф "Серця 4-х"
07.55 13.50 18.55 22.00 "Погода"
09.50 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
12.05 Євромакс
14.25 Дикі тварини
15.00 Баскетбол. Суперліга. Фінал. 

"Будівельник" (Київ) - "Хімік" 
(Южне)

17.00 Концерт Тараса Петриненка 
"Бути!"

18.20 "Відлуння"
19.00 "Родіон Нахапетов: від 

П'ятихаток до Голлівуду"
20.00 ТОП-10: таємниці і загадки
21.00 Леонід Кравчук - про час і про 

себе
22.05 Х/ф "Котися!" 16+
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 "Кумири"
04.20 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
04.45 "Ландшафтні ігри"
04.55 "Цивілізація Incognita"
05.15 "Джаз-коло"

06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.45 18.30 "За живе!"
10.05 Х/ф "Терміново, шукаю чоловіка"
12.05 Х/ф "Два береги"
13.40 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.35 01.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.35 "Давай поговоримо про секс 3"

05.25 Т/с "Я - охоронець" (16+)

08.30 19.15 Т/с "Кулагін та партнери"

10.30 17.50 Т/с "Детективи" (16+)

12.00 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" 

(16+)

14.00 Т/с "Елементарно" - 2" (16+)

15.55 Т/с "Батьківщина" (16+)

23.50 Т/с "Королі втечі" (16+)

00.50 Т/с "Елементарно - 2" (16+)

02.30 "Випадковий свідок"

02.45 "Речовий доказ"

03.55 "Легенди бандитської Одеси"

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 "Як у нашого Омелечка 

невеличка сімеєчка"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Рятівники
17.40 Одного разу під Полтавою
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 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"

05.55 "Спеція"

06.25 "TOP SHOP"

07.25 "Мультфільми"

10.00 "Розсміши коміка"

10.55 "Файна Юкрайна"

12.20 "Орел і Решка. Шопінг 2016"

15.05 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"

18.00 "Звана вечеря"

19.00 "Орел і Решка. Невидане"

21.00 Х/ф "Шалено закоханий"

23.00 Х/ф "Блеф"

01.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)

02.20 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.30 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
11.15 Х/с "Тіні зникають опівдні"
20.30 Х/с "Без року тиждень"
21.50 "Невідома версія. Карнавальна 

ніч"
22.35 Х/ф "Заграва" 16+
00.20 Х/ф "Стрілець неприкаяний"
02.05 Х/ф "Абітурієнтка"
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Природа сьогодні"
15.00 Х/ф "Смак романтики"
16.30 "Українська пісня року"
18.10 "1000 днів для планети"
19.00 "Концерт О.Єгорова "Легенда 

повертається"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Перший день"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 Х/ф "Штиль"
02.05 "Столичні телевізійні новини"
02.25 Х/ф "Смак романтики"
03.50 "Столичні телевізійні новини"
04.10 "1000 днів для планети"
05.00 "Мультляндія"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 1-7 ТРАВНЯ

ВІВТОРОК, 2 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 23.30 01.15 Погода
06.05 07.05 08.05 Ера бізнесу
06.10 08.10 АгроЕра
06.15 08.45 Світ он лайн
06.30 08.15 23.35 Від першої особи
06.50 07.45 08.10 Смакота
07.10 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
09.00 Чоловічий клуб. Кубок України з 

фрі-файту
10.40 За крок до Євробачення
11.25 22.25 Д/с "Легенди тофу"
11.55 17.30 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
12.05 Х/ф "Ціна солі" 1с.
14.00 Д/ф "Бій за гору Маківка" (ч.2)
15.10 Поза часом. Телевистава "Дві 

сім'ї"
17.40 Х/ф "Дитячий секрет"
19.30 Д/ф "Одеська трагедія: кривавий 

слід "Русской войны"
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
21.00 05.30 Новини
21.30 Д/с "Мисливці за нацистами"
22.55 05.50 Вічне
00.00 Концерт "Шлягер року"
01.20 Телесеріал "Час збирати 

каміння"
02.30 Д/ф "Штепсель і Тарапунька. 

Слава - на виснаження"
03.05 Надвечір'я. Долі
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 "Чотири весілля - 2"
10.55 "Міняю жінку - 11"
12.20 Х/ф "1+1" (16+)
14.40 Х/ф "Люди Ікс. Початок. 

Росомаха" (16+)
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 Х/ф "Люди Ікс: перший клас" 

(16+)
22.40 Х/ф "Люди Ікс" (16+)
00.50 Х/ф "Війна богів" (16+)
03.40 Х/ф "Закони привабливості"

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

Каневським"
07.50 "Подробиці"
08.20 "Готуємо разом"
09.10 "Орел і Решка" Краще
10.10 "Давай одружимося"
12.00 Т/с "Спокуса" (12+)
13.50 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
16.15 "Речдок"
17.10 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Спокуса" (12+)
22.30 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
00.15 Т/с "Головний калібр" (16+)
03.00 "Подробиці"
03.30 "уДачний проект"
04.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.30 "Подробиці"

05.55 08.09 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
06.55 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.10 01.20 Х/ф "Хто б казав"
10.00 Х/ф "Хто б казав 2"
11.40 Х/ф "Великий татко"
13.30 Х/ф "Черговий тато"
15.20 Х/ф "Черговий тато: Літній табір"
17.00 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Назад на Землю"
23.45 Х/ф "Ласкаво запрошуємо в 

Зомбіленд" 18+

07.00 Сьогодні
07.50 Зірковий шлях
09.15 Х/ф "Небесний тихохід"
11.00 Х/ф "Жила-була любов" 

(мелодрама)
12.50 Т/с "Тест на любов" (1-3 серії) 

(мелодрама)
15.00 Сьогодні
15.20 Т/с "Тест на любов" (закл. серія) 

(мелодрама)
16.45 Т/с "Свій чужий син" 

(мелодрама)
19.00 Сьогодні
19.50 Т/с "Свій чужий син" 

(мелодрама)
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" (14, 

15,16 серії) (мелодрама) 12+
23.45 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
01.15 Х/ф "Зелена миля" (у ролях: Т.

Генкс, Д.Морс) 16+
04.20 Сьогодні
05.00 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.55 Х/ф "Агент Коді Бенкс"
10.50 Х/ф "Агент Коді Бенкс 2. Пункт 

призначення - Лондон"
12.35 Х/ф "Помста безодні"
14.15 Х/ф "Абсолютний нуль" (16+)
16.00 Т/с "Одинак" (16+)
23.00 00.00 "Він, Вона і телевізор"
01.00 Т/с "Інспектор Алекс" (4 сезон)
01.50 Х/ф "Чорна долина"

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

Костянтином Стогнієм
10.00 "Флот МакХейла". Художній 

фільм
12.00 "Агент Джоні Інгліш". Художній 

фільм
12.45 Факти. День
13.15 "Агент Джоні Інгліш". Художній 

фільм
14.00 "Агент Джоні Інгліш-2. 

Перезавантаження". Художній 
фільм

15.50 "Трансформери-3". Художній 
фільм 16+

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Трансформери-4. Час 

вимирання". Художній фільм 16+
23.20 "Смертельні перегони-3". 

Художній фільм 16+
01.15 "Смертельні перегони-2". 

Художній фільм 18+
02.50 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.55 Дивитись усім!

06.10 Х/ф "Світлий шлях"
07.55 13.45 17.10 19.55 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.40 04.10 "Цивілізація Incognita"
10.55 Teen-клуб
11.50 "Соціальний статус"
14.05 23.05 ТОП-10: таємниці і загадки
15.10 Х/ф "Котися!" 16+
17.15 Всеукраїнська урочиста 

церемонія "Герої спортивного 
року-2016"

20.00 "Азбука життя Миколи Сивого"
21.20 Прощальний концерт Михайла 

Поплавського "'Юний орел''
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.40 "Світські хроніки"
04.25 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
04.45 "Кумири"
04.55 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
05.15 "Джаз-коло"

06.25 16.00 "Все буде добре!"

08.25 18.30 "За живе!"

09.55 "Все буде смачно!"

11.50 "МастерШеф - 4"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

23.10 01.45 Т/с "Коли ми вдома"

00.40 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.35 03.35 "Правда життя. Професії"

05.35 Х/ф "Інкогніто з Петербурга"

07.10 Х/ф "Кухарка"

08.30 19.15 Т/с "Кулагін та партнери"

11.05 17.50 Т/с "Детективи" (16+)

12.40 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" 

(16+)

14.25 00.45 Т/с "Елементарно - 2" 

(16+)

16.00 Т/с "Батьківщина - 2" (16+)

23.50 Т/с "Королі втечі" (16+)

02.30 "Випадковий свідок"

02.45 "Речовий доказ"

03.10 "Легенди бандитської Одеси"

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 "Черевички"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Рятівники
17.40 Одного разу під Полтавою
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 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"

14.20 "Орел і Решка. Невидане"

16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

18.00 "Звана вечеря"

19.00 "Орел і Решка. Курортний сезон"

20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"

21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"

22.00 "КВН на БІС"

23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

00.45 Т/с "Ти - моє життя"

02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.50 "Невідома версія. Карнавальна 

ніч"
10.25 Х/ф "Шерлок Холмс: Останній 

вампір"
12.20 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Найзавидніший наречений"
14.15 Х/ф "В останню чергу"
15.55 Х/ф "Дорога в пекло"
19.00 Х/ф "Суєта суєт"
20.30 Х/ф "Дівчина без адреси"
22.10 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
22.55 Х/ф "Загублений рай"
00.20 Х/ф "Посмішка Бога, або Суто 

одеська історія"

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Церемонія нагородження "Герої 

спортивного року"
16.15 "Україна М.Поплавського"
16.40 "Життєві історії"
17.10 Х/ф "Наш дім"
18.45 "Концерт Павла Зіброва "У нас є 

все"
20.30 "Київські історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Робити все інакше: історія 

пеніциліну"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 Х/ф "Наш дім"
02.00 "Столичні телевізійні новини"
02.20 Х/ф "Робити все інакше: історія 

пеніциліну"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Мультляндія"



14 №15 (874), 28 квітня 2017 р. «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 1-7 ТРАВНЯ
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ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 21.00 05.30 Новини
06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 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 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. Кубок України з 

фрі-файту
10.15 17.40 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
10.25 За крок до Євробачення
11.25 22.25 Д/с "Легенди тофу"
11.50 Щоденник Євробачення
12.05 Х/ф "Ціна солі" 2с.
14.00 Д/ф "Українська революція"
15.10 Надвечір'я. Долі
16.10 Степан Гіга. "Я прийшов у цей 

світ любити"
17.50 Х/ф "Скарби Трої" 1с.
19.40 Перша шпальта
20.05 Слідство. Інфо
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
21.30 Д/с "Мисливці за нацистами"
22.50 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
01.20 Телесеріал "Час збирати 

каміння"
02.35 Д/ф "Як це було? Відлуння 

Чорнобиля. Південний схід"
03.05 Віра. Надія. Любов
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 "Чотири весілля - 2"
10.50 "Міняю жінку - 11"
12.20 Х/ф "Люди Ікс" (16+)
14.10 Х/ф "Люди Ікс: перший клас" 

(16+)
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 Х/ф "Люди Ікс - 2" (16+)
22.40 Х/ф "Едвард руки-ножиці"
00.55 Х/ф "Екіпаж"
05.15 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

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

Каневським"
07.50 "Подробиці"
08.20 "Готуємо разом"
09.10 "Орел і Решка" Краще
10.10 "Давай одружимося"
12.00 Т/с "Спокуса" (12+)
13.50 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
16.15 "Речдок"
17.10 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Спокуса" (12+)
22.30 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
00.15 Т/с "Головний калібр" (16+)
03.00 "Подробиці"
03.30 "уДачний проект"
04.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.30 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
04.25 07.55 Т/с "Друзі"
05.40 18.00 Абзац
06.39 07.53 Kids Time
06.40 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
10.40 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Чоловік за викликом 2" 18+
23.50 Х/ф "Назад на Землю"
01.35 Х/ф "Хто б казав 2"

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 Агенти справедливості 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Агенти справедливості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Райське місце" (79 серія) 

(мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" (17,18 

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 13.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.00 Т/с "Одинак" (16+)
15.30 Т/с "Загублений світ"
17.05 Т/с "Перевізник 2 " (16+)
18.00 "Цілком таємно"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 20.15 Т/с "Схватка" (16+)
21.00 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Відплата" (16+)
22.45 23.45 "Він, Вона і телевізор"
00.45 Т/с "Інспектор Алекс" (4 сезон)
01.35 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Громадянська оборона
11.05 Антизомбі
12.00 Секретний фронт
12.45 Факти. День
13.20 "Смертельні перегони-3". 

Художній фільм 16+
15.05 "Трансформери-4. Час 

вимирання". Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Трансформери-4. Час 

вимирання". Художній фільм 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+
22.25 "Скажений Макс". Художній 

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

06.05 14.05 "Формула Пруста. Микола 
Сивий"

06.50 22.00 05.40 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.45 18.55 21.15 "Погода"
09.50 04.20 "Цивілізація Incognita"
10.50 04.50 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
12.05 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 Rock Time з Петром Полтарєвим
16.05 Ювілейний концерт дуету 

"Світязь"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Михайло Саакашвілі, 1 ч.
20.15 22.20 ТОП-10: таємниці і загадки
21.30 05.15 Глобал-3000
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.40 "Кумири"
05.55 "Джаз-коло"

05.45 23.20 Т/с "Коли ми вдома"

08.50 18.30 "За живе!"

09.40 Х/ф "Діамантова рука"

11.40 "МастерШеф - 4"

16.00 "Все буде добре!"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

00.50 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.40 Х/ф "Трест, який лопнув"

08.10 19.30 Т/с "Кулагін та партнери"

10.45 17.25 Т/с "Детективи" (16+)

12.20 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" 

(16+)

14.05 00.45 Т/с "Елементарно - 2" 

(16+)

15.45 Т/с "Батьківщина - 2" (16+)

19.00 23.15 02.25 "Свідок"

23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)

02.55 "Випадковий свідок"

03.10 "Речовий доказ"

04.00 "Легенди бандитської Одеси"

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 "Братик кролик та братик 

лис"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Біляночка та Розочка"
12.10 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Танька і Володька
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"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

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

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

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.50 23.20 "Криве дзеркало"
11.35 Х/ф "Призначення"
13.15 Х/ф "Молоді"
14.55 Х/ф "Шерлок Холмс: Останній 

вампір"
16.50 Х/ф "Перевесниці"
18.20 Х/ф "Без року тиждень"
19.40 01.25 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Імпотент" 16+
03.05 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
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 "Жива природа"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
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, 4 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 21.00 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 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 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. Кубок України з 

фрі-файту
10.30 За крок до Євробачення
11.25 22.25 Д/с "Легенди тофу"
11.50 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
12.00 Х/ф "Потаємні місця"
13.50 Д/ф "Командарм"
15.10 03.05 Надвечір'я. Долі
16.10 Анатолій Матвійчук. "Полустанок 

любові"
17.45 Х/ф "Скарби Трої"
19.35 Д/ф "Нульовий рубіж"
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
21.30 Д/с "Мисливці за нацистами"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
01.20 Телесеріал "Час збирати 

каміння"
02.40 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 "Чотири весілля - 3"
10.50 "Міняю жінку - 11"
12.20 Х/ф "Едвард руки-ножиці"
14.10 Х/ф "Люди Ікс - 2" (16+)
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 Х/ф "Люди Ікс - 3: Останній 

контакт" (16+)
22.15 Х/ф "Петля часу" (16+)
00.30 03.25 Х/ф "Утікач" (18+)

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

Каневським"
07.50 "Подробиці"
08.20 "Готуємо разом"
09.10 "Орел і Решка" Краще
10.10 "Давай одружимося"
12.00 Т/с "Спокуса" (12+)
13.50 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
16.15 "Речдок"
17.10 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Спокуса" (12+)
22.30 Т/с "Одного разу в Ростові" 

Заключна серія (16+)
00.15 Т/с "Головний калібр" Заключна 

серія (16+)
03.00 "Подробиці"
03.30 "уДачний проект"
04.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
05.30 "Подробиці"

03.00 Служба розшуку дітей
03.05 Зона ночі
04.30 08.00 Т/с "Друзі"
05.40 18.00 Абзац
06.35 07.55 Kids Time
06.40 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
10.40 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Тварина"
23.40 Х/ф "Мабуть, боги з'їхали з 

глузду"
01.50 Х/ф "Черговий тато: Літній табір"

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 Агенти справедливості 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Агенти справедливості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Райське місце" (80 серія) 

(мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" (закл. 

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

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

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 00.40 "Територія обману"
10.00 "Цілком таємно"
10.30 22.40 23.40 "Він, Вона і 

телевізор"
11.30 "Відеобімба"
15.30 Т/с "Загублений світ"
17.05 Т/с "Перевізник 2 " (16+)
18.00 "Секретні матеріали"
19.20 20.05 Т/с "Схватка" (16+)
20.55 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Чорний янгол" (16+)
01.35 "Шалений світ спорту"
02.05 Х/ф "Гетьманські клейноди"

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.15 "Скажений Макс". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Скажений Макс". Художній 

фільм 16+
13.35 "Ніконов і Ко". Серіал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Ніконов і Ко". Серіал 16+
17.40 "Пес-2". 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+
22.25 "Скажений Макс-2. Воїн дороги". 

Художній фільм 16+
00.25 "Лас-Вегас". Серіал 16+
01.55 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

06.15 14.10 "Формула Пруста. Андрій 
Демиденко"

06.50 21.50 05.00 DW-Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 10.05 13.45 21.05 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.50 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.50 "Соціальний статус"
15.00 Rock Time з Петром Полтарєвим
16.00 Ювілейний концерт дуету 

"Світязь"
17.00 Перша сумська: 25 років 

лідерства
17.45 "Ландшафтні ігри"
18.00 Баскетбол. Суперліга. Фінал. 

"Хімік" (Южне) - "Будівельник" 
(Київ)

20.00 ТОП-10: таємниці і загадки
21.20 04.30 "Відлуння"
22.10 Дикі тварини
23.05 Повітряні воїни
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.25 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.20 "Кумири"
05.20 "Джаз-коло"

06.50 16.00 "Все буде добре!"

08.50 "Все буде смачно!"

11.05 18.30 "За живе!"

12.35 "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"

05.50 Х/ф "Вантаж без маркування"

07.25 Х/ф "Постріл у спину"

09.10 19.30 Т/с "Кулагін та партнери"

10.55 17.25 Т/с "Детективи" (16+)

12.20 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" 

(16+)

14.00 00.45 Т/с "Елементарно - 2" 

(16+)

15.35 Т/с "Батьківщина - 2" (16+)

19.00 23.15 02.25 "Свідок"

23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)

02.55 "Випадковий свідок"

03.10 "Речовий доказ"

04.00 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Корисні підказки
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 "Капітошка"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Гензель і Ґретель"
12.10 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
19.55 Готель Галіція
21.00 Танька і Володька
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

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"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

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

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

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.35 23.20 "Криве дзеркало"
11.20 Х/ф "Молоді"
13.00 Х/ф "Перевесниці"
14.30 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Найзавидніший наречений"
16.25 Х/с "Добрий ранок!"
18.05 Х/ф "Дівчина без адреси"
19.40 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Призначення"
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
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 "1000 днів для планети"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Прогулянки містом"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Королева півдня"
22.15 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

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

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 21.00 05.30 Новини
06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 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 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. Кубок України з 

фрі-файту
10.40 Чемпіонат України з 

перетягування канату
11.30 22.25 Д/с "Легенди тофу"
12.05 Д/ф "Євробачення. Дихай 

глибше"
12.30 Щоденник Євробачення
13.05 21.30 Д/с "Мисливці за 

нацистами"
17.10 02.10 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Фінляндія - Білорусь)
19.40 Богатирські ігри
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
01.20 Музичне турне
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 "Чотири весілля - 3"
10.55 12.20 "Міняю жінку - 11"
14.45 Х/ф "Люди Ікс - 3: Останній 

контакт" (16+)
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 "Розсміши коміка. Діти 2"
22.00 03.00 "Вечірній квартал"
00.00 "Вечірній Київ"
05.15 "Як козаки..."

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

Каневським"
07.50 "Подробиці"
08.20 "Готуємо разом"
09.10 "Орел і Решка" Краще
10.10 "Давай одружимося"
12.00 Т/с "Спокуса" (12+)
13.50 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
16.15 "Речдок"
17.10 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Йшов четвертий рік війни"
22.15 Х/ф "Білоруський вокзал"
00.15 Х/ф "Людина народилась"
02.00 "Подробиці"
02.30 Х/ф "Записки кирпатого 

Мефістофеля"
03.50 "Жди меня"
05.30 "Подробиці"

03.25 01.55 Служба розшуку дітей
03.30 02.00 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"
09.45 20.45 Київ вдень та вночі
14.15 Серця трьох
16.10 19.00 Суперінтуїція
22.00 Х/ф "Великий Стен" 16+
00.00 Х/ф "Король вечірок 2" 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 Агенти справедливості 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Агенти справедливості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Райське місце" (81 серія) 

(мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Райський куточок" 

(мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.20 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 "Він, Вона і телевізор"
12.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.10 Т/с "Загублений світ"
16.50 Х/ф "Місце аварії: Сім'я в 

небезпеці"
19.20 Х/ф "Смертельний удар" (16+)
21.10 Х//ф "24 години" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.20 "Територія обману"
02.20 Х/ф "Лісова пісня"

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Інсайдер
11.10 "Скажений Макс-2. Воїн дороги". 

Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Скажений Макс-2. Воїн дороги". 

Художній фільм 16+
13.35 "Ніконов і Ко". Серіал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Ніконов і Ко". Серіал 16+
17.40 "Пес-2". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.45 "Скажений Макс-3. Під куполом 

грому". Художній фільм 16+
01.40 "Лас-Вегас". Серіал 16+
03.05 Стоп-10
04.55 Факти

06.10 13.50 "Формула Пруста. Михайло 
Сидоржевський"

06.55 22.00 05.10 DW-Візерунок дня
07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.30 21.55 "Погода"
10.35 04.20 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
11.55 Teen-клуб
14.40 Rock Time з Петром Полтарєвим
15.40 Ювілейний концерт дуету 

"Світязь"
16.45 "Ландшафтні ігри"
16.55 Дикі тварини
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Михайло Саакашвілі, 2 ч.
20.05 Повітряні воїни
21.20 04.40 "Відлуння"
22.20 Х/ф "Принцеса Карабу"
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 "Кумири"
05.20 "Джаз-коло"

06.20 Х/фі "Молода дружина"

08.20 Х/ф "Рідна кров"

10.10 Х/ф "Закоханi жiнки"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 00.40 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.55 "Холостяк - 7"

22.30 "Небачене Євробачення"

02.10 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.45 "Правда життя. Професії"
05.45 Х/ф "Тупик" (16+)
07.15 Х/ф "Загадка Ендхауза"
09.10 19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
11.00 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.25 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" (16+)
14.05 00.45 Т/с "Елементарно - 2" 

(16+)
15.35 Т/с "Батьківщина - 2" (16+)
19.00 23.15 02.25 "Свідок"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
23.45 Т/с "Королі втечі" (16+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Корисні підказки
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 "Повертайся Капітошка"
08.00 Мультмікс
09.25 Х/ф "Р...Раджкумар"
12.10 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Серіал "Домашній арешт"
15.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
18.50 Панянка-селянка
20.00 Х/ф "Сам удома"
22.00 Х/ф "Роман із каменем"
00.00 Х/ф "Білий птах з чорною 

ознакою"
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

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"
14.20 "Орел і Решка. Незвідана 

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

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
00.50 "Розсміши коміка"
01.45 "Орел і Решка. Шопінг"
02.30 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.15 "Криве дзеркало"
11.00 Х/ф "Добрий ранок!"
12.35 Х/ф "31 червня"
15.10 Х/ф "Дорога в пекло"
18.05 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
19.40 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Фантоцці йде на пенсію"
01.10 Х/ф "Фантоцці бере реванш"
02.40 Х/ф "Фантоцці 2000 - 

Клонування"
04.10 Кіноляпи
04.40 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 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 Т/с "Королева півдня"
16.55 "Самопоміч. Країна"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "У центрі уваги"
18.10 "1000 днів для планети"
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"



16 №15 (874), 28 квітня 2017 р. «Вісті»

НЕДІЛЯ, 7 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.05 11.35 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. Х/ф "Тарас 

Шевченко"
11.45 Щоденник Євробачення
12.00 Театральні сезони
12.25 Мистецькі історії
13.00 16.00 Мотоциклетний спорт. 

Чемпіонат світу. ІІ етап
13.45 Фольк-music. Діти
14.35 Фольк-music
15.40 Твій дім-2
16.50 ЧЕРВОНА ДОРІЖКА та Церемонія 

відкриття міжнародного 
пісенного конкурсу 
Євробачення-2017

21.00 05.35 Новини
21.30 Д/с "Мисливці за нацистами"
22.30 Д/с "Розповіді про Хансік"
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.40 Вперед на Олімп!
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Х/ф "Тарас Шевченко"
03.20 Д/ф "Помилка на тисячоліття"
04.15 Телевистава "Чорна Пантера та 

Білий ведмідь"

07.05 ТСН: "Телевізійна служба новин"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка 2017"
10.45 "Розсміши коміка. Діти 2"
12.35 "Світ навиворіт - 2: Індія"
18.30 "Українські сенсації"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Концерт "Бенефіс Руслана 

Квінти. Небо- это я"
22.55 Х/ф "Повстання планети мавп" 

(16+)
00.55 "Аргумент кiно"
01.55 "Світське життя"
02.45 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 "Мультфільм"
06.10 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Любов без пересадок" 

(16+)
13.50 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"
15.45 Т/с "Я повернуся" 7-10сс. (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Я повернуся" 11-12сс. 

Заключна (16+)
22.15 Х/ф "Дот"
00.10 Х/ф "Йшов четвертий рік війни"
01.50 "Подробиці"
02.20 Х/ф "Білоруський вокзал"
03.55 Х/ф "Людина народилась"
05.30 "Подробиці"

03.15 Зона ночі
05.50 08.39 Kids Time
05.55 М/с "Сімейка Крудс"
07.10 М/с "Історії Тома і Джеррі"
08.40 М/ф "Астерікс: Земля Богів"
10.15 М/ф "Мегамозок"
12.00 Х/ф "Черговий тато"
14.00 Х/ф "Ілюзія обману" 16+
16.00 Х/ф "Ілюзія обману 2"
18.50 Х/ф "Одинадцать друзів Оушена"
21.00 Х/ф "Дванадцять друзів Оушена"
23.20 Х/ф "Тринадцять друзів Оушена"
01.50 Х/ф "Азартні ігри" 16+

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
10.10 Т/с "Вірю. Люблю. Сподіваюся" 

(мелодрама) 12+
13.50 Т/с "Свій чужий син" 

(мелодрама)
17.20 Т/с "Моє нове життя" (1,2 серії) 

(мелодрама)
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
20.00 Т/с "Моє нове життя" (закл. 

серії) (мелодрама)
22.00 Х/ф "Подружки" (мелодрама) 

16+
23.50 Т/с "Війна і мир" (закл. серії) 

(історична драма)16+
03.00 Реальна містика
04.30 Т/с "Райське місце" (79-81 серії) 

(мелодрама) 16+

06.00 Мультфільми
08.00 09.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Роби бізнес"
09.40 "Він, Вона і телевізор"
13.40 Х/ф "Бандитки"
15.15 Х/ф "Шанхайський полудень"
17.20 Х/ф "Смертельний удар" (16+)
19.20 28 тур ЧУ з футболу: "Динамо" - 

"Олександрія"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.10 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.30 "Територія обману"
02.30 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

05.30 Факти
06.00 "Слідчі". Телесеріал 16+
06.45 "Відділ 44". Телесеріал 16+
10.20 "Відчайдушний". Художній фільм 

16+
12.15 "Перший лицар". Художній фільм
12.45 Факти. День
13.00 "Перший лицар". Художній фільм
15.05 "Битва титанів". Художній фільм 

16+
16.55 "Гнів титанів". Художній фільм 

16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 "300 спартанців-2. Відродження 

імперії". Прем'єра. Художній 
фільм 16+

21.00 "300 спартанців". Художній 
фільм 16+

23.20 "Останні лицарі". Художній фільм 
16+

01.20 "Список Шиндлера". Художній 
фільм 16+

04.30 "Слідчі". Телесеріал 16+

06.10 Х/ф "Багата наречена"
07.45 "Натхнення"
09.45 11.45 13.45 21.05 "Погода"
09.50 Повітряні воїни
11.35 "Іпостасі спорту"
11.50 14.05 Дикі тварини
13.35 "Будьте здорові!"
15.25 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.00 Х/ф "Операція "Святий Януарій""
18.00 Творчий вечір Петра Маги, 2 ч.
20.00 "Цивілізація Incognita"
20.15 "Кумири"
20.40 "Світські хроніки"
21.10 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.45 Євромакс
22.15 Х/ф "Місце під сонцем"
00.45 "Андрій Ромоданов: "Проза й 

поезія мозку""
01.45 "В'ячеслав Хурсенко. Політ 

білого журавля"
02.45 "Вечір пам’яті В’ячеслава 

Хурсенка"
04.45 "Мистецькі історії". Богодару 

Которовичу присвячується

05.50 "Все буде добре!"
07.45 "Холостяк - 7"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Караоке на Майдані"
10.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.20 "Україна має талант! Діти-2"
16.00 23.15 "Я соромлюсь свого тіла 4"
18.00 22.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
21.00 "Один за всіх"

05.05 "Правда життя. Професії"

06.05 Х/ф "Слухати у відсіках"

08.40 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)

12.10 Х/ф "Невловимі месники"

13.30 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"

15.00 "Легенди карного розшуку"

17.25 "Склад злочину"

19.00 Т/с "Я - охоронець" (16+)

22.15 Х/ф "Найманець" (18+)

00.00 Х/ф "В ім'я короля"

02.20 "Таємниці кримінального світу"

06.00 Корисні підказки

06.20 Казка з татом 2

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 "Двоє справедливих курчат"

08.00 Мультмікс

09.40 М/с "Дора-мандрівниця"

11.00 М/ф "Врятувати Землю"

12.25 М/ф "Нарешті вдома"

14.05 Країна У

19.50 Готель Галіція

22.00 Одного разу в Одесі

00.00 Х/ф "Пляж" (16+)

02.10 Щоденники Темного

04.45 Це любов

05.35 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

10.00 Т/с "H2O: Просто додай води"

11.20 Х/ф "Любий Джон" (16+)

13.25 "Навколо М"

14.20 "Орел і Решка. На краю світу"

22.00 Х/ф "Вік Аделайн" (16+)

00.00 Х/ф "Один день" (16+)

02.00 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.05 "Криве дзеркало"
11.50 Х/ф "31 червня"
14.20 Х/с "Скринька Марії Медічи"
16.00 Х/ф "Людина в прохідному дворі"
20.55 Х/ф "Вантаж без маркування"
22.30 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
23.15 Х/ф "Вершники"
01.35 Х/ф "Алегро з вогнем"
03.10 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Вперед, на Олімп!"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 "Мультляндія"
15.25 "М.Поплавський "Українцям - 

українське!"
16.10 "Сили природи"
17.00 Х/ф "Атака на Перл-Харбор"
19.30 "Концерт І.Поповича "Трембітар 

української душі"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Кращий з чоловіків"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.40 "СТН-тижневик"
01.10 "СТН-спорт-тижневик"
01.30 Х/ф "Атака на Перл-Харбор"
03.40 "СТН-тижневик"
04.10 "СТН-спорт-тижневик"
04.30 "Мультляндія"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 1-7 ТРАВНЯ

СУБОТА, 6 ТРАВНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 11.50 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"
11.00 Фольк-music. Діти
12.00 Т/с "Красуні Едіт Уортон"
14.35 Чоловічий клуб. Спорт
15.40 Чоловічий клуб
16.15 Богатирські ігри
17.10 02.35 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Білорусь - Чехія)
19.35 Д/ф "49"
20.45 Щоденник ПКЄ-2017
21.00 05.35 Новини
21.30 Д/с "Мисливці за нацистами"
22.25 Д/с "Легенди тофу"
22.55 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
04.40 Надвечір'я. Долі

06.00 19.30 04.00 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.55 "Світське життя. Рік голосу"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 23.10 "Світське життя"
11.00 Х/ф "Велика різниця"
12.45 Х/ф "Трава під снігом"
16.40 "Вечірній квартал "
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал"
00.10 "Ліга сміху "
04.45 "Вечірній Київ"

06.00 М/ф "Мауглі"
07.40 Х/ф "Ідеальний чоловік"
09.30 "Україна вражає"
10.00 Док.проект "Володимир Етуш. 

"Усе, що нажито непосильною 
працею""

11.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 
професію"

12.50 Х/ф "Сусіди за розлученням"
14.45 Концерт Олега Винника
17.00 Т/с "Я повернуся" 1-3сс. (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Я повернуся" 4-6сс. (16+)
23.45 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"
01.30 Х/ф "Смертельний спуск" (16+)
03.00 Х/ф "Ідеальний чоловік"
04.30 Док.проект "Володимир Етуш. 

"Усе, що нажито непосильною 
працею""

05.20 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
05.05 Т/с "Друзі"
05.59 07.49 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
06.55 М/с "Історії Тома і Джеррі"
07.50 Ревізор Магазини
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент. Пост-шоу
13.00 Від пацанки до панянки
15.00 Хто зверху?
17.00 М/ф "Мегамозок"
18.50 Х/ф "Ілюзія обману" 16+
21.00 Х/ф "Ілюзія обману 2"
23.25 Х/ф "Азартні ігри" 16+
01.25 Х/ф "Король вечірок 2" 16+

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 Т/с "Вірю. Люблю. Сподіваюся" 

(1,2 серії) (мелодрама) 12+

19.00 Сьогодні

19.40 Т/с "Вірю. Люблю. Сподіваюся" 

(закл. серії) (мелодрама) 12+

22.00 Х/ф "Жила-була любов" 

(мелодрама)

23.50 Т/с "Війна і мир" (1-4 серії) 

(історична драма)16+

03.00 Сьогодні

03.40 Історія одного злочину 16+

05.10 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.00 "Бушидо"
10.50 "Зброя"
13.00 "Люстратор 7,62. Прокляття 

системи"
13.30 "Цілком таємно"
14.00 "Українські сенсації"
17.10 Х//ф "24 години" (16+)
19.00 Х/ф "Бандитки"
20.45 Х/ф "Шанхайський полудень"
22.50 "Угон по-нашому"
00.15 Х/ф "Абсолютний страх" (18+)
02.00 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

05.15 "Дежа вю". 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+
14.10 "Скажений Макс-3. Під куполом 

грому". Художній фільм 16+
16.10 "Перший лицар". Художній фільм
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Битва титанів". Художній фільм 

16+
21.55 "Гнів титанів". Художній фільм 

16+
23.45 "Останні лицарі". Художній фільм 

16+
01.45 "Лас-Вегас". Серіал 16+
03.10 "Дежа вю". Художній фільм

06.20 Х/ф "Принцеса Карабу"
08.00 10.30 12.00 17.20 "Погода"
09.55 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.35 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
13.25 "Іпостасі спорту"
14.00 Баскетбол. Суперліга. Фінал. 

"Хімік" (Южне) - "Будівельник" 
(Київ)

16.35 "Соціальний статус: ваша пенсія"
17.40 Творчий вечір Петра Маги, 1 ч.
20.00 Повітряні воїни
21.00 "Сальваторе Адамо. Сніг, що не 

розтане ніколи"
22.00 Х/ф "Операція "Святий Януарій""
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 "Кумири"
04.25 "Модні історії з Оксаною 

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

05.50 "ВусоЛапоХвіст"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 Т/с "Коли ми вдома"
11.10 "Холостяк - 7"
13.50 "МастерШеф Діти - 2"
19.00 "Україна має талант! Діти-2"
21.50 "Небачене Євробачення. O.

Torvald"
22.50 "Україна має талант! Діти-2". 

Підсумки голосування
23.20 "Давай поговоримо про секс 3"
01.15 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.40 "Правда життя. Професії"
06.10 Х/ф "Зворотного шляху немає"
10.00 Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
11.30 03.55 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.20 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 03.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі месники"
21.00 Х/ф "В ім'я короля"
23.20 Х/ф "Подорож капітана 

Фракасса"
01.45 Х/ф "Легенда про Джабберуока" 

(16+)
03.45 "Випадковий свідок"
04.20 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Корисні підказки
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 "Чарівні окуляри"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
11.00 М/ф "Оз: Нашестя летючих мавп"
12.35 Одного разу під Полтавою
13.40 Казки У Кіно
15.50 Х/ф "Роман із каменем"
17.50 Х/ф "Сам удома"
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф "Р...Раджкумар"
02.30 Країна У
04.10 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

10.00 Х/ф "Пригоди Бейлі: Різдвяний 

герой"

11.40 Т/с "H2O: Просто додай води"

13.00 Х/ф "Любий Джон" (16+)

15.10 "Орел і Решка. На краю світу"

18.00 "Навколо М"

19.00 "Орел і Решка. На краю світу"

23.45 "КВН"

01.35 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.40 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
11.25 Х/ф "Емігрант"
13.30 Х/ф "Вождь Віннету: Золото 

апачів"
15.20 Х/ф "Вождь Віннету: син Інчу-

Чуна"
17.05 Х/ф "Вірна рука - друг індіанців"
18.45 Х/ф "Серед шулік"
20.35 Х/ф "Скарб Срібного озера"
22.30 "Криве дзеркало"
23.15 Х/ф "Імпотент" 16+
00.35 Х/ф "Ультиматум"
02.05 Х/ф "Моя морячка"
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
15.45 "Концерт "Хіти М. Поплавського"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 Х/ф "Зоряний час невдахи"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Як вкрасти "Поцілунок"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.35 "Столиця"
01.40 Х/ф "Зоряний час невдахи"
03.10 "Столичні телевізійні новини"
03.30 Х/ф "Як вкрасти "Поцілунок"
05.05 "Мультляндія"
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

ВАЗ-21063, 1986 р., колір — 
жовта примула, гарний стан. Тел.: 
0 68 3650501.

Рено-Меган-Седан, 2006 р., 
130000 км, 1.6, бежевий, комп-
лектація 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 Укра-
їні, гарний стан, зі склом, для жін-
ки, 12000 грн. Тел.: 0 50 6557727.

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 
автомобіля (балон таблетка), не-
дорого. Тел.: 0 95 3552307.

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

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

Корморізка фермерська, ваги 
амбарні, зварювальний апарат 
380В, січкарня, мотоцикл «Во-
сход-3». Тел.: 0 97 2378240.

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Бориспіль

МЕРСЕДЕС-ВІТО, 2008 Р., МЕРСЕДЕС-ВІТО, 2008 Р., 
2,2, ІНТЕРКУЛЕР, КРУЇЗ-КОН-2,2, ІНТЕРКУЛЕР, КРУЇЗ-КОН-
ТРОЛЬ, ESP, ЕЛЕКТРОПІД-ТРОЛЬ, ESP, ЕЛЕКТРОПІД-
ЙОМНИКИ, ABS, ПАСАЖИР-ЙОМНИКИ, ABS, ПАСАЖИР-
СЬКИЙ, 8 МІСЦЬ, ГАРНИЙ СЬКИЙ, 8 МІСЦЬ, ГАРНИЙ 
СТАН, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: СТАН, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 
0 97 7371212, ОЛЕКСАНДР.0 97 7371212, ОЛЕКСАНДР.

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 Німеччини, повна «пере-
варка», фарбування 2014 р., 
капремонт двигуна, ходової, 
59000 грн, торг. Тел.: 0 66 
1537131. 

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

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ

1-к. КВАРТИРИ

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

52 кв.м, будинок зданий, доку-
менти, інивідуальне опалення, 
шпаклювання, стяжка, розводка 
електрики, від 289000 грн (екві-
валентно 10700 у.о.), 8500 грн/1 
кв.м. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

Бориспіль
32 кв.м, цегляний будинок, ав-

тономне опалення, лічильники, 
л/з, 392600 грн, терміново. Тел.: 0 
97 5840101.

Актуальна пропозиція, 1-к.
кв. пор мінімальній ціні, 33,11 
кв.м., цегляний будинок, 
2-контурний котел, 12300 грн/
кв.м, гарна розв’язка, розви-
нена інфраструктура. Тел.: 0 
95 5840101.

К.Шлях, 1-Д вул., 33,54 кв.м, 
новий будинок, зручне розташу-
вання, транспортна розв’язка, 
2-контурний газовий котел, піс-
ля будівельників, ціна договірна. 
Тел.: 0 93 5840101. 

кімната в гуртожитку, Бежівка 
вул., р-н центру, 5/9, 17 кв.м, при-
ватизована, м/п вікно, б/д, бой-
лер, 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, Світ-
лана.

Поспішайте придбати, 1-к.кв., 
новий будинок, сдача 4-й кв. 2017 
р., теплий цегляний будинок, ав-
тономне опалення, гарна розв’яз-
ка, лоджія, недорого. Тел.: 0 67 
2910021.

Старовокзальна 6 вул., 2/9, 54 
кв.м, новий елітний будинок, єв-
роремонт, меблі, техніка, тери-
торія обгороджена, 857600 грн 
(еквівалентно 32000 у.о.). Тел.: 
0 96 4418695, 0 63 7576869. АН 
«Гранд».

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бабкіна 12 вул., новий будинок, 

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

3-к. КВАРТИРИ

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

«Екомаркет», гарний стан, госпо-
дар. 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, кімнати окремо, великий 
хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова сан-
техніка, 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, все-
редині — штукатурка, 10 со-
ток, 945000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.). Тел.: 0 50 9353147.

190 кв.м, цегляний, 2 поверхи, 
євроремонт, з меблями, утепле-
ний короїдом, Інтернет, свердло-
вина з очисною системою, сад, 
баня, город, господар. Тел.: 0 99 
6615323.

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

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

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

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

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

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

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

Франка вул., 100 кв.м, євроре-
монт, 2 поверхи, 3 кімнати, кух-
ня-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 
внутрішніх робіт, 10 соток, літня 
кухня, гараж. Тел.: 0 95 5905092.

Коробка передач L-200, 5-ст., 
пробіг 80 тис.км, 6000 грн; палив-
ний 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 доку-
ментами; стартер СТ-212А. Тел.: 
0 98 2507650.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

Автовикуп аварійних, битих, 
цілих, що потребують фарбу-
вання, кредитних, нерозмит-
нених. Швидкий розрахунок, 
оформлення за наш рахунок. 
Тел.: 0 63 4930507, 0 98 6396028.

ЗДАМ
Бориспіль

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

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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центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, 
потребує ремонту, свердловина, 
погріб, 7 соток, 670000 грн (екві-
валентно 25000 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ЦЕНТР Р-Н, НЕВЕЛИКИЙ ЦЕНТР Р-Н, НЕВЕЛИКИЙ 
БУДИНОК, Є ФУНДАМЕНТ БУДИНОК, Є ФУНДАМЕНТ 
18Х12, 8,6 СОТОК, МОЖЛИ-18Х12, 8,6 СОТОК, МОЖЛИ-
ВО ПІВДІЛЯНКИ, ГОСПО-ВО ПІВДІЛЯНКИ, ГОСПО-
ДАР. ТЕЛ.: 0 63 3292975, 0 50 ДАР. ТЕЛ.: 0 63 3292975, 0 50 
6330936.6330936.

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

Вороньків с., центр, новий, 2 
поверхи, 140 кв.м, 3 спальні, 2 
с/в, кухня, кімната з каміном, газ, 
світло, вода, 12 соток, 1215000 
грн (еквівалентно 45000 у.о.). 
Тел.: 0 99 4278529. 

Горобіївка с., Леніна, 37 вул., 76 
кв.м, колонка, колодязь, погріб, 
сарай, 20 соток, позаду огоро-
жа, ліс, ціна договірна. Тел.: 0 66 
5626115.

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

Дударків с., будинок, 14 со-
ток, 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 чи-
стову, 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 будин-
ку, світло, електричне опалення 
та груба, гарний стан, 6 соток, 
440000 грн (еквівалентно 16500 
у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

Сулимівка с., дача, 12 соток: бу-
диночок, літня кухня, баня, сверд-
ловина, світло. Тел.: 0 67 4973872. 

Переяслав-Хмельницький
Жовтневе с., з усіма зруч-

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

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

ПІВБУДИНКУ
Бориспіль

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

Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 
2 кімнати, кухня 20 кв.м, ванна, 
газове опалення, свердловина, 
вода у будинку, можливе місце 
для твердопаливного котла, 5 со-
ток, держакт, ціна договірна. Тел.: 
0 93 1817991, 0 63 4740538.

ГАРАЖІ
Бориспіль

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

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

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

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

Капітальний гараж, 6х4, су-
хий, кооп. «Авіатор-2», вул. 
Горького, з ремонтом, утепле-
ний, 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 (еквівалентно 5500 у.о.), торг. 
Тел.: 0 68 1179106.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль

Амосова вул., 0,10 га, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 68 3278353.

Арсенальна вул., 10 соток, ціна 
договірна. Тел.: 0 98 2507650.

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

Вересая вул., 10 соток, рівна, всі 

комунікації, з усіх сторін сусіди, 

новобудови, поруч центральна 

дорога, 375000 грн (еквівалентно 

14000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 

63 7576869, АН «Гранд».

Джерельна вул., р-н «розвил-

ки» 10 соток, гарне місце, для 

будівництва та обслуговуван-

ня житлового будинку, гос-

подарських будівель та спо-

руд, 108000 грн (еквівалентно 

4000 у.о.), господар. Тел.: 0 63 

7208510, 0 67 8655359.

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

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

Ревне с., садовий кооператив 
«Іква», електрика, річка, 10 со-
ток, 40000 грн (еквівалентно кур-
су долара 1500 у.о.). Тел.: 0 95 
2727157.

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

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

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

нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
МІНЯЮ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Дружби народів вул., 10 со-
ток, врем’янка житлова, 2-по-
верхова, 10х4 м, всі комуніка-
ції, + цокольний фундамент 
10х15, 600000 грн, торг, госпо-
дар. Тел.: 0 67 9974515. 

Козацька вул., 10 соток, під 
забудову, поруч забудови, кому-
нікації, 270000 грн (еквівалент-
но 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
9141599.

Коцюбинського вул., 10 соток, 
приватизована, під забудову. 
Тел.: 0 95 0720058.

Незалежності вул., комуніка-
ції, 8 соток, сусіди, рівна, поруч 
зупинка, магазини, 200000 грн 
(7500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 
63 7576869. АН «Гранд».

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

РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СО-РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СО-
ТКИ, БУДИНОК, 38,2 КВ.М, ТКИ, БУДИНОК, 38,2 КВ.М, 
СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАР-СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАР-
СЬКІ БУДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ СЬКІ БУДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ 
РОЗТАШУВАННЯ, 100 М ДО РОЗТАШУВАННЯ, 100 М ДО 
ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬ-ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬ-
НИЙ РИНОК, 806408 ГРН (ЕКВІ-НИЙ РИНОК, 806408 ГРН (ЕКВІ-
ВАЛЕНТНО 30000 У.О.). ТЕЛ.: 0 ВАЛЕНТНО 30000 У.О.). ТЕЛ.: 0 
93 1845450, ВАЛЕНТИНА.93 1845450, ВАЛЕНТИНА.

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

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

Глибоке с., 26 соток, два дер-
жакти, під забудову, комуні-
кації, ціна договірна. Тел.: 0 67 
9947428.

Дударків с., 25 соток, ОСГ, 
комунікації поруч, привати-
зована, держакт, 230000 грн, 
господар. Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 10 соток, держакт, 
газ, світло, ціна договірна. Тел.: 0 
95 2140689.

Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, 
ціна договірна. Терміново. Тел.: 0 
63 1540042.
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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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М.Олександрівка с., 10 соток, 9,8 
соток, держакт, ОСГ, 13 км до Ки-
єва, недорого. Тел.: (44) 4280759, 
0 93 9452356, 0 66 2864473.

Мартусівка с.,10 соток, гарне 
розташування, поруч зупинка, 
газ, світло, приватизована, доку-
менти готові, поруч зупинка. Тел.: 
0 95 0722821, 0 63 6038361.

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

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 
житловий стан, необхідні меблі та 
техніка, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

1/2 будинку, К.Шлях вул., окре-
мий вхід, 2 кімнати, кухня, зруч-
ності у будинку, меблі, бойлер, 
місце для авто. Тел.: 0 67 4451820.

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

гараж, Європейська вул., огля-
дова яма, ц., 800 грн. Тел.: 0 97 
8750490, 0 97 9511197.

НАЙМУ
Бориспіль

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудин-

ку, кімнату у господаря. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

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

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

МІНЯЮ
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

БАР-КАФЕ «ПРЕСТИЖ» ТЕР-БАР-КАФЕ «ПРЕСТИЖ» ТЕР-
МІНОВО ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТ, МІНОВО ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТ, 
КУХАР ХОЛОДНОГО ПРОЦЕ-КУХАР ХОЛОДНОГО ПРОЦЕ-
СУ, Д/Р, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 СУ, Д/Р, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 
67 4018179. 67 4018179. 

В їдальню на постійну роботу 
потрібен кухар, помічник куха-
ря, можливий неповний робочий 
день, м.Бориспіль, вул.Запорізь-
ка, 2, маршрут №5. Звертатися 
після 14.00. 

В НОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ В НОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН ЗАПРОШУЄМО НА МАГАЗИН ЗАПРОШУЄМО НА 
ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРОДАВ-ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРОДАВ-
ЦІВ З Д/Р ТА БЕЗ. ТЕЛ.: 0 95 ЦІВ З Д/Р ТА БЕЗ. ТЕЛ.: 0 95 
0855640, 0 97 4198167.0855640, 0 97 4198167.

В сім’ю потрібна няня-друг, для 
дитини, 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 по-
трібен бухгалтер для внесення 
первинних документів зі знан-
ням Exel, 1С, 1:7, з/п за домов-
леністю. Тел.: 0 67 2310807. 

Виробничому підприємству 
на постійну роботу потрібен 
слюсар-налагоджувальник, 
з/п від 5000 грн. Тел.: 0 97 
7052679, з 9.00 до 18.00.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИ-
СПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ СПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ 
МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ 
КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. 
ТЕЛ.: 0 97 9179249.ТЕЛ.: 0 97 9179249.

ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» терміново запрошує 
на роботу вантажників у службу 
наземного обслуговування, ро-
боти з завантаження/розванта-
ження багажу, вантажу та пошти. 
Посадовий оклад 3935 грн. Тел.: 
(044) 2817058.

Запрошуємо на роботу бухгал-
тера, пекаря, кондитера. Тел.: 0 
67 2340932. 

На постійну роботу на авто-
мийку потрібні мийники ав-
томобілів (біля АЗС «Вікінг»). 
Тел.: 0 68 6875604.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

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

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з докумен-
тами або без, допомога в оформ-
ленні, погашення комунальних 
боргів, окрім останнього поверху, 
у господаря, розгляну всі пропо-
зиції, посередникам не турбува-
ти, терміновий викуп, іноземний 
інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

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

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

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

будинок, дачу у с. Романків, 
Кийлів, до 400000 грн (еквіва-
лентно 15000 у.о.); земельну ді-
лянку, розгляну всі пропозиції. 
Тел.: 0 63 2938972.

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 госпо-
даря, розгляну пропозиції, посе-
редникам не турбувати, викуп за 
2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 
0 67 9505934, Сергій.

Компанії з продажу кера-
мічної плитки, с. Щасливе, на 
склад потрібні вантажник; ван-
тажник; 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 
водій кат. «В», «пиріжок», 
продгрупа. З 8.00 до 17.00, сб. 
до 15.00. З/п достойна. Тел.: 0 
67 3374611.

На постійну роботу потрібен 
продавець у продовольчий 
магазин. Бажання, поряд-
ність. Позмінно. З/п висока. 
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., Квіткова вул., 15 
соток, світло по вулиці, акт на 
землю. Тел.: 0 95 5905092. 

Нестерівка с., Світлична, 28 
вул., 10 соток, під забудову, поруч 
газ, світло, ціна договірна. Тел.: 0 
66 5626115.

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

Сеньківка с., 15 соток, під 
будівництво, держакт, комуні-
кації поруч. Тел.: 0 67 7967565.

Терміново! Лозівка с., 10 соток, 
держакт, комунікації поруч, об-
городжена, недорого. Тел.: 0 67 
1762212.

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

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

НЕРУХОМІСТЬ • РОБОТА

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

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

М'ясо-молочній фермі у Бориспільському районі 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

Гарантоване забезпечення гуртожитком 
та триразовим харчуванням.

Тел.: 050-619-11-28, 
097-723-52-55, Андрій Сергійович 

ВЕТЕРИНАР
ЗООТЕХНІК 
ДОЯРИ

З/п від 

8000 грн.

КУХАРІВ, СТАРШИХ ЗМІНИ, УНІВЕРСАЛІВ 
(г/р позмінний, д/р не менше 5 р., з/п висока+премії)

КУХАРІВ (д/р не менше 2 р., зміни)

ПОКОЇВКИ В ГОТЕЛЬ 
(д/р 2 р., зміни, з/п+премії)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (в ресторан)

Ресторанно-готельний комплекс 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 099-387-46-95
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Приватному підприємцю на 
постійну роботу потрібен екс-
каваторник: д/р обов’язково, 
екскаватор CAT-438. Тел.: 0 67 
4029471.

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

Терміново потрібні приби-
ральниці, з/п 3200 грн/15 змін, 
робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 
67 2426166.

Робота у м. Бориспіль. Ви-
робничому підприємству на 
постійну роботу потрібні зби-
ральники готової продукції, з/п 
від 5000 грн. Тел.: 0 97 7052679, 
з 9.00 до 18.00.

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

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

На постійну роботу потрібен про-
давець у продуктовий магазин, ніч-
ні зміни. Тел.: 0 96 2347721.

На постійну роботу потрібен 
робітник складу (продоволь-
ча група). З/п достойна. Тел.: 
0 67 3374611.

На постійну роботу потрібні 
повар, пекар, буфетниця/к, по-
вар-м’ясник, г/р з 7.30 до 17.00, 
п’ятиденка, сб-нд — вихідний. 
м. Бориспіль, аеропорт (роз-
возка). Тел.: 0 95 5768200, 0 63 
4437123, 0 95 5768200. 

На постійну роботу у с. Ку-
чаків потрібні фасувальниці, 
офіційне працевлаштування. 
Тел.: 0 67 5947908.

На роботу в тогово-роздріб-
ну мережу Парфюм-Бар за-
прошуються комунікабельні, 
цілеспрямовані продавці-кон-
сультанти. Заробітна плата 
висока (ставка+%), гнучкий 
графік роботи. Тел.: 0 67 
4600216, Сергій Петрович.

Потрібен водій на легкове авто 
з проживанням по місцю роботи. 
Тел.: 0 67 2331855.

НА РОБОТУ ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ТЕРМІНОВО 
ПОТРІБНІ АДМІНІСТРАТОР, ПОТРІБНІ АДМІНІСТРАТОР, 
БАРМЕН, КУХАРІ, ПОМІЧНИК БАРМЕН, КУХАРІ, ПОМІЧНИК 
КУХАРЯ, ОФІЦІАНТИ, ОХОРО-КУХАРЯ, ОФІЦІАНТИ, ОХОРО-
НЕЦЬ, З/П ЩОДЕННО. ТЕЛ.: 0 НЕЦЬ, З/П ЩОДЕННО. ТЕЛ.: 0 
63 6363608.63 6363608.

ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ ТЕР-ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ ТЕР-
МІНОВО ПОТРІБНІ: ОХОРОН-МІНОВО ПОТРІБНІ: ОХОРОН-
ЦІ ВАХТОВИМ МЕТОДОМ, ЦІ ВАХТОВИМ МЕТОДОМ, 
ВОДІЇ, ОПЕРАТОР ПУЛЬТА. ВОДІЇ, ОПЕРАТОР ПУЛЬТА. 
ОПЛАТА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 ОПЛАТА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 
96 9425596, 0 67 6313857. 96 9425596, 0 67 6313857. 

ПП «Жива вода» запрошує 
на постійну роботу водія, кат. 
«В», «С». Тел.: 0 50 3348190, 0 
50 3348191.

ПП «Жива вода» запрошує на 
постійну роботу наповнювача 
води. Тел.: 0 50 3348190, 0 50 
3348191.

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

Терміново! Потрібен водій 
кат. «С» на асенізатор «Рено» 
(викачування каналізацій) по 
Борисполю та району, 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 прода-
вець-бариста, г/р тиждень/
тиждень з 9.00 до 21.00. Тел.: 0 
67 8117140.

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

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу репетитора для 
учнів початкових класів. Допо-
мога у виконанні дом. завдання, 
при потребі — окремі предме-
ти, підготовка до школи. В/о, 
пед. досвід — 10 років. Тел.: 0 
67 2447026, 0 93 6434003, Тетяна 
Олександрівна.

БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ЗА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ЗА-
ГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕ-ГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕ-
ДЕННЯ ЗВІТНОСТІ ФОП, БУХ-ДЕННЯ ЗВІТНОСТІ ФОП, БУХ-
ГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА 
СУМІСНИЦТВОМ. РОЗГЛЯНУ СУМІСНИЦТВОМ. РОЗГЛЯНУ 
ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 
9959266, СВІТЛАНА.9959266, СВІТЛАНА.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Бочки, каністри, металеві і по-

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

Арматура, діаметр d8 — 5,00 
грн/м, діаметр d10 — 7,50 гр-
н/м, діаметр d12 — 10,70 грн/м, 
ціна за тонну — від 11500 грн; 
сітка кладочна — армуюча 
від 12 грн/кв.м, сітка огород-
жувальна, оцинкована від 250 
грн/рулон, труби профільні 
та квадратні. Доставка по Бо-
рисполю та району. Тел.: 0 98 
9342408, Михайло.

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

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРА-ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРА-
ЦОМ ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗА-ЦОМ ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗА-
ХИСТ, БАЛДАХІН, ПОДУШ-ХИСТ, БАЛДАХІН, ПОДУШ-
КА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, КА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, 
ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.

МЕБЛІ

Бориспіль
Ліжко панцерне, 1000 грн. Тел.: 

0 67 4934247, 0 95 0443156.
Спальня білого кольору, блок 

пружинний, 1,6х2 м; ліжко, 1,6х2, 
2 шафи, трюмо, комод, 2 тумби, 
б/в, гарний стан, 2500 грн; тумба 
з 2 умивальниками, 2 зміщувачі, 
400 грн, б/в. Тел.: 0 67 9006948.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Зварювальний апарат САК, 

двигун Т-40, 24 кВт, практично 
не використовувався, 25000 грн. 
Тел.: 0 67 6464978.

Соломорізка електрична та 
ручна, корморізка ручна, ціна до-
говірна; кіоск 1,5х2 м. Тел.: 0 93 
7443632.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Газова плита «Норд», робочий 
стан, білого кольору, 500 грн. 
Тел.: 0 67 9006948.

Телевізор 51 см, ДУ, 90 каналів, 
600 грн; кисневий балон, 500 грн; 
умивальник для ванної кімнати, 
комплект 2000 грн; шафа книж-
кова, 400 грн. Тел.: 0 67 9952786, 
0 63 8715695. 

Холодильник «Індезіт», б/в, гар-
ний стан, ціна договірна. Тел.: 0 
95 3552307.

ТВАРИНИ
Березань

Коза дійна, кізоньки, 5 міс. Тел.: 
0 99 2260579.

Бориспіль
Корова сименталка, червона, 2 

телям, 7 міс. тільності. Тел.: 0 93 
7443632. 

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

Підприємству на конкурсній основі, 
з перспективою росту, 

з високою заробітною платою,

МЕНЕДЖЕРИ З ПОСТАЧАННЯ

ДИСПЕТЧЕРИ 
(г/р з 20.00 до 8.00)

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

ПОТРІБНІ

кат. «D»

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 050-332-87-04
Іван Сергійович

ВОДІЙ

БУХГАЛТЕР
ТЕХНОЛОГ 
КОСМЕТИЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА
ІНЖЕНЕР-ХІМІК

Режим роботи: 
8.00-17.00 , сб, нд — вихідні

м. Бориспіль, вул. Кошового, 2
Тел.: (04595) 6-06-58, 

(050) 838-85-54

ТОВ «ПКФ«Ароза»
НА ПОСТІЙНУ 

РОБОТУ ПОТРІБНІ
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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)

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

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
Офіціанта
Адміністратора

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 

ОГОЛОШУЄ набір на наступні вакансії

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 

(змінний режим роботи, з/п від 7000 грн, 
премії, службова розвозка)
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Будівельно-демонтажні ро-
боти та будь-які ремонтні ро-
боти; разові послуги вантаж-
ників та різноробочих. Тел.: 0 
99 4791140, Олександр. 

Будівництво приватних бу-
динків, котеджів і дач під 
ключ з доставкою і закупкою 
матеріалів. Ліц. АД №038869 
від 08.06.2012р. Тел.: 0 67 
4029471.

Каналізацію, димоходи, вен-
тиляційні шахти прочистимо. Ні-
мецьке обладнання, сантехніка 
будь-якої складності. Цілодобово. 
Св-во ВОО № 854932. Тел.: 0 98 
0130040, 0 93 9888611.

Комплексний ремонт квартир, 
офісів, будинків: фундамент, 
кладка під ключ, гіпсокартон, 
кахель, виготовлення парканів, 
зварювальні роботи, покрівельні 
роботи, вирізування дерев. Тел.: 
0 99 2235183, 0 67 6888761, Олек-
сандр.

Утеплення будинків, короїд, 
штукатурка, стяжка, гіпсокар-
тон, кахель, ламінат, фунда-
мент, кладка, дах, огорожі, 
автоматичні ворота, сходи, 
кваліфіковано. Тел.: 0 97 
5313279, 0 99 9352197.

Фрезування, оранка, культи-
вація городів трактором-міні-
трактором, розбірка ділянок 
під посів, скошування, обпри-
скування хімікатами. Тел.: 0 97 
2378240, Юрій.

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки цуценят, 
4 місяці, дівчинки, + 1 дівчинка, 
1 рік, стерилізована. Тел.: 0 93 
7998816.

Віддам у добрі та люблячі руки 
стерилізованих кішечок, віком до 
1 року. Тел.: 0 99 5562292, 0 68 
6544768.

Віддам у подарунок 3-масну 
кішку, 2 міс., приносить в дім уда-
чу та достаток. Тел.: (4595) 68659, 
0 50 5943708, 0 95 0122275.

Втрачене Свідоцтво про пра-
во власності на нерухоме майно 
№1768, видане на ім’я Ничипо-
ренка Валентина Миколайовича 
Гнідинською сільською радою 
15.02.2011 р., вважати недійсним.

Втрачений атестат про повну 
загальну освіту №136120, вида-
ний на ім’я Ремень Любові Васи-
лівни Гірською середньою шко-
лою 1983 р., вважати недійсним.

Теличка 11 місяців, а також про-
дуктивна корова, чорно-рябі, с. 
Вороньків. Тел.: 0 93 1678463.

Теличка, 5 міс., 2500 грн, тер-
міново. Тел.: 0 67 7164973, 0 67 
8029799, 0 63 4407642.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Посадкова картопля. Тел.: 0 67 

6647708.

РІЗНЕ

Бориспіль
Бджолосім’ї української систе-

ми. Тел.: 0 50 5560462.
Вагончик-термобудка на коле-

сах, 2х4. Тел.: 0 98 2507650.
Морозильний ларь Ugur, 400 л, 

гарний стан, можлива доставка, 
5200 грн. Тел.: 0 95 1740225, 0 63 
9573989.

ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗ-ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗ-
НОТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.НОТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.

продаються бджолосім’ї. Тел.: 
(04595) 64550, 0 68 2035228.

Чоботи-ботфорти, чорного кольо-
ру, із натурального замшу, 37 р., 
1000 грн, шкіряний плащ, чорного 
кольору, новий, 44-46 р., 3000 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Човен ПВХ з двигуном, ЯМА-
ХА-5 з повітряним охолодженням, 
гарний стан, 3,20 м, балони 40 см, 
20000 грн. Тел.: 0 50 6557727.

Вулики системи «Дадан» з рам-
ками, 3 шт., виготовлені в червні 
2016 р. з елітної деревини. Тел.: 0 
67 8015642.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

Для своєї домашньої бібліотеки 
куплю книги серії «Литератур-
ные памятники» та видавництва 
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

Закуповуємо постійно: легко-
вий транспорт, битовки, вагон-
чики будівельні, контейнери та 
кунги. Тел.: 0 96 9918144. 

Куплю годинники: воєнні ні-
мецькі, швейцарські, карманні, 
дорого. Тел.: 0 93 1173377.

КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 
СТРОНГ 85-02. ТЕЛ.: 0 63 СТРОНГ 85-02. ТЕЛ.: 0 63 
4809234.4809234.

Радіодеталі, осцилограф, часто-
томіри, плати. Тел.: 0 96 9658345.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує 
всі види ремонтно-оздоблювальних 
робіт, утеплення фасадів та монтаж 
металопластикових конструкцій. 
Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

Домашній майстер. Відремон-
тувати можливо все. Тел.: 0 96 
3907074, Роман.

Буріння свердловин вручну, 
можливо в гаражах та підвалах. 
Тел.: 0 98 7345347.

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

Догляну людину похилого віку 
за право наслідування майна. 
Тел.: 0 96 9918144. 

Здам в оренду будівельне ри-
штування, вишку, бетонозмі-
шувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 
7840089.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Бізнесмен, 45 років, познайо-
миться із симпатичною дівчи-
ною чи дамою для спільного 
відпочинку на морі за кордо-
ном. Тел.: 0 66 5248746.

Чоловік, 56 років, познайомить-
ся з жінкою для спільного прожи-
вання, вік жінки в межах розум-
ного. Тел.: 0 66 3047008.
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ОВНИ. Постарайтеся не 
приймати квапливих рішень, 
будь-яка помилка може на-
довго оселити у вашій ду-
ші почуття провини. Вчіть-
ся слухати та чути, уважно 
стежте за тим, що говорите.

ТЕЛЬЦІ. Сміливо вті-
люйте в життя давні проек-
ти, вони можуть принести 
вам удачу. Однак не нама-
гайтесь звалювати на плечі 
занадто багато роботи, бо 
є ризик не впоратися.

БЛИЗНЮКИ. У деяких 
ситуаціях доведеться вий-
ти за рамки звичного ото-

чення. Вам можуть запро-
понувати вигідний проект, 
погоджуйтеся, але не до-
водьте себе до перевтоми.

РАКИ. Намагайтеся ро-
бити кар'єру не на шкоду 
особистому життю. Про-
блеми на роботі тимчасові, 
а стосунки з близькими до-
сить вразливі.

ЛЕВИ. Гарний період для 
завершення давно розпо-
чатих справ, аналізу по-
милок, підбиття підсумків. 
Будьте впевнені у своїх си-
лах і можливостях, це при-
несе вам удачу в справах.

ДІВИ. Не відмовляйтеся 
від запропонованої допо-
моги, бо самостійно впо-
ратися з поставленими за-
вданнями буде нелегко. 
Ймовірні конфлікти з діло-
вими партнерами.

ТЕРЕЗИ. Не варто обра-
жатися на людей без сер-
йозної на те причини. По-
старайтеся бути уважніши-
ми до дрібниць і не при-
ймайте важливих рішень 
цього тижня.

СКОРПІОНИ. Голов-
на мета цього тижня — 
знайти порозуміння з усі-

ма, хто вас оточує. Цілком 
імовірно, отримаєте чи-
мало цікавих та вигідних 
пропозицій.

СТРІЛЬЦІ. Час робити 
певні висновки. Не дайте 
взяти гору амбіціям, інак-
ше будете шкодувати про 
допущені помилки. Гнуч-
кість і далекоглядність до-
поможуть наблизитись до 
успіху.

КОЗЕРОГИ. Щоб досяг-
ти успіху, не забувайте про 
уважність. Дріб'язкові, на 
перший погляд, незнач-
ні питання можуть дати 

несподівано позитивний 
результат.

ВОДОЛІЇ. Постарай-
теся  побороти бажан-
ня вплутатися в сумнівну 
авантюру. Прислухайтеся 
до порад близьких людей 
та вірних друзів. Важли-
ві зустрічі заплануйте на 
кінець тижня.

РИБИ. Зараз небажа-
но щось різко змінювати у 
своєму житті. Будьте осо-
бливо уважні до нової ін-
формації, стежте за своїми 
словами й не бійтеся йти 
на компроміс.

Астрологічний прогноз на 1 — 7 травня

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

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
Охоронця

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


