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РЕМОНТ У СКЛАДЧИНУ

• Капітальні ремонти багатоквартирних будинків проводитимуться частково за кошти міського бюджету, частково —  власників квартир.
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 ОФІЦІЙНО  НОВЕ В ЗАКОНІ

ВІДКЛИКАННЯ 
НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА: 
МІФ ЧИ 
РЕАЛЬНІСТЬ

Анастасія ПРАВЕЧЕНКО

Останнім часом робота 
Верховної Ради викликає 
обурення громадян, адже 
окремі депутати, не відчу-
ваючи жодної відповідаль-
ності перед виборцями, ді-
ють всупереч своїм пе-
редвиборчим обіцянкам, 
переходять з однієї фрак-
ції в іншу, змінюють полі-
тичні партії  на ідеологіч-
но протилежні, не прово-
дять роботи з громадяна-
ми, пропускають засідання 
Верховної Ради України та 
комітетів Верховної Ради 
України. Одним словом, 
не виконують свої функ-
ції представників народу 
України, а відтак не при-
носять жодної користі роз-
витку Української держави.

Після прийняття народ-
ними депутатами злочин-
них пенсійної та медичної 
«реформ» в умовах стрімко-
го зниження рівня життя, то-
тального зростання цін на 
продукти харчування та то-
вари першої необхідності, лі-
ки,  захмарні тарифи на ко-
мунальні послуги — терпін-
ня і довіра людей опинились 
на межі.

Але вихід є, адже на почат-
ку року у Верховній Раді за-
реєстровано законопроект 
№7481 «Про відкликання на-
родного депутата України», у 
разі ухвалення якого виборці 
зможуть відкликати народних 
обранців, які недобросовісно 
виконують свої обов’язки, а то 
й взагалі бездіють. 

Автором цього законопро-
екту є народний депутат від 
98 округу Сергій Міщенко. 
Як зазначив нардеп, цей до-
кумент є адекватною законо-
давчою ініціативою у відпо-
відь на реальні виклики і об-
ставини сьогодення: «Люди 
повинні мати право у будь-
який час відкликати депута-
та, який не виправдав їхньої 
довіри. Впевнений, що при-
йняття мого законопроекту 
сприятиме підвищенню ефек-
тивності роботи Верховної Ра-
ди України через позбавлен-
ня повноважень депутатів, які 
систематично та без поваж-
них причин не виконують по-
кладені на них обов’язки».

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Після того, як майже всі кварти-
ри у багатоквартирних будинках 
приватизовано, балансоутримува-
чами є ЖЕКи. Адже ще у 2015 ро-
ці в Україні був прийнятий закон 
«Про особливості управління бага-
токвартирними будинками», яким 
визначено, що ЖЕКи — управляю-
чі компанії, які надають послуги з 
обслуговування будинків. 

У 2016 році з жителями бага-
токвартирних будинків проводили 
збори співвласників, щоб визначи-
ти управляючу компанію. Більшість 
будинків залишили управителями 
ЖЕК або ЖРЕУ. Договір, відповідно 
до закону, укладається на 1 рік. Але 
якщо за три місяці до закінчення 
терміну на зборах співвласників не 
було прийнято рішення про друго-
го управителя, то договір є пролон-
гованим. Тож ЖЕКи діють за про-
лонгованими договорами.

Прикрили бюджетну 
кишеню

20 квітня 2016 року прийнято по-
станову «Про затвердження Поряд-
ку списання з балансу багатоквар-
тирних будинків». Але це може бу-
ти ініційовано особою чи особами, 
яким на праві приватної власно-
сті належать приміщення у бага-
токвартирному будинку. ЖЕК або 
міська влада не мають права на іні-
ціювання такої процедури, а спів-
власники не поспішають брати на 
себе відповідальність за будинок.

На першій плановій нараді 2018 
року Бориспільський міський го-
лова Анатолій Федорчук наголо-
сив, що відтепер, незалежно від то-
го, знаходяться будинки на балансі 
КП, чи ні, міська влада не має пра-
ва фінансувати поточні ремонти ба-
гатоповерхівок, а виділення коштів 
на ремонти можливе тільки на умо-
вах співфінансування з мешканця-
ми будинків. 

Співфінансування
Перший заступник міського го-

лови Микола Корнійчук пояснив 
«Вістям» особливості нових зако-
нодавчих норм. «ЖЕКИ хоч і є ко-
мунальними підприємствами, але 
вони — управляючі компанії. У 
перелік послуг, які вони надають, 
входить поточний ремонт, утри-
мання внутрішньобудинкових ме-
реж, підтримання життєдіяльнос-
ті будівлі. Але ніде не закладено, 
що управляюча компанія повинна 
ремонтувати дахи, двері, вікна то-
що, замінювати ліфти. До сьогод-
ні це робилося за кошти міського 
бюджету, у квартплаті воно не пе-
редбачено, і це нереально вико-
нувати за ті копійки, які надходять 
із квартирної плати», — говорить 
М.Корнійчук. 

Відповідно до нового закону, 
який затверджений Верховною 
Радою, підписаний Президентом 

України і набере чинності із 10 
червня, у 2018 році у класифіка-
торі бюджетних витрат немає та-
кого коду, як капітальний ремонт 
будинків. Є співфінансування. Не 
має значення, чи управляючою 
компанією є ЖЕК, чи ОСББ. Всі 
мають право звертатися за гро-
шима на капітальний ремонт, за 
умови, що частину коштів вне-
суть мешканці.

Як це працюватиме
Головним управлінням ЖКГ Бо-

риспільської міської ради розро-
блено програму співфінансування 
капітальних ремонтів житлових 
будинків, яку буде винесено на 
затвердження ради. Передбаче-
но, що власники квартир визнача-
ють будинковий комітет або стар-
шого будинку і виступають з ініці-
ативою перед міським головою, 
міською радою, що хочуть у бу-
динку зробити певні роботи. На-
приклад: замінити ліфт, відремон-
тувати дах, зробити кап ремонт 
фасаду, під’їзду, підвалу… Пишуть 
заяву до міськради, що погоджу-
ються на співфінансування і про-
сять виділити кошти з бюджету. 
Скільки відсотків буде закладено 
для внеску співвласників будинку, 
залежатиме від того, як проголо-
сують депутати. (Можливо, у кож-
ному випадку це буде різний від-
соток). Бо, наприклад, 10% внеску 
для заміни ліфта може виявити-
ся непідйомною сумою для лю-
дей, бо капремонт ліфта коштує 
від 800 тис. грн, то для під’їзду на 
32 квартири (з 2 до 9 поверху) до-

ведеться зібрати 80 тис. грн — по 
2,5 тис. на квартиру. 

Коли питання фінансування бу-
дуть узгоджені, підписується три-
сторонній договір між старшим 
будинку, розпорядником коштів 
— головним управлінням ЖКГ та 
міським головою. У актах викона-
них робіт також підписується стар-
ший будинку, засвідчуючи, що ро-
боти виконано.

Про поточний ремонт і 
квартирну плату

Відповідно до нового законодав-
ства, немає такого поняття, як ви-
ділення коштів з міського бюджету 
на поточний ремонт. Він можливий 
за кошти, які надходять із квартпла-
ти. Але складова, яка закладена на 
поточний ремонт елементів кон-
струкцій будинку, є мізерною, то-
му плата за утримання будинку має 
стати економічно обґрунтованою. 

Микола Корнійчук озвучив ва-
ріант фінансування поточного ре-
монту багатоповерхівок. Насам-
перед, затвердити економічно об-
ґрунтовані тарифи. Якщо за розра-
хунками квартплата, наприклад, 
складає 7 грн, а депутати вважа-
ють, що це багато, то закон дозво-
ляє визначити квартирну плату для 
розрахунку із ЖЕКами меншою, на-
приклад, 5 грн, а 2 грн компенсува-
ти з міського бюджету як різницю 
в тарифах. Таким шляхом місто мо-
же фінансувати поточний ремонт 
будинків.

РЕМОНТ У СКЛАДЧИНУ
 Про нові правила об-

слуговування багатоповер-
хівок та особливості госпо-
дарювання у комунальній 
сфері дізнавалися «Вісті».

Директор КП ЖЕК-1 Володимир Вошкулат прокоментував «Ві-
стям» арифметику квартирної плати. Якщо загалом по усіх бу-
динках, які обслуговує ЖЕК-1, нараховується загальна сума — 
1 450 000 грн, то із них:

 • зарплата — 615 000 грн;
 • ПДФО (податок на зарплату кожного працівника) та пенсійні 

відрахування — 325 000 грн;
 • ПДВ та інші відрахування — 185 000 грн;
 • відрахування ВУКГ за вивезення сміття — 135 000 грн;
 • за електроенергію у місцях загального користування багатопо-

верхівок — 180 000 грн.
У сумі виходить 1 440 000 грн. Усього залишається 10 тис. грн (це 

якщо всі заплатять вчасно і надійдуть кошти по всіх пільгах і субси-
діях). Однак існує борг мешканців у 2 000 000 грн. 

Судіть самі, яка частка може бути використана на поточні ремонти?

У Борисполі нині майже 
280 будинків на балансі 

ЖЕКу і ЖРЕУ. 

РАДИЛИСЯ 
ПРО ВІДСОТКИ

Сергій КРУЧИНІН

23 січня, після містобудівної 
ради, відбулося зібрання, де 
міський голова Анатолій Фе-
дорчук та перший заступник 
Микола Корнійчук ознайоми-
ли присутніх з проектом рі-
шення Бориспільської міської 
ради «Про затвердження про-
грами по співфінансуванню 
робіт з капітального ремон-
ту багатоквартирних будин-
ків та гуртожитків Борисполя 
на 2018—2022 роки» (згідно із 
Законом України «Про особли-
вості здійснення права влас-
ності у багатоквартирному бу-
динку», ЗУ «Про житлово-кому-
нальні послуги», у відповідно-
сті до ст.91 Бюджетного кодексу 
та п.22 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування»). 

Наголошувалося, що капі-
тальні ремонти багатоквартир-
них будинків проводитимуть-
ся частково за кошти міста, ча-
стково —  власників квартир. 
Ініціативна група власників по-
винна писати листа, виступаю-
чи ініціатором ремонту. У по-
дальшому має обговорюватися 
процент фінансування власни-
ками та містом. Зараз пропо-
нується ввести диференціацію 
за віком будинку — чим нові-
ший будинок, тим більшою бу-
де частка власників квартир. А 
саме: в ремонті будинку віком 
від 10 до 25 років частка коштів 
міської ради — 40%, від 25 до 
50 років — 60%, а для будинків 
старіших 50 років місто візьме 
на себе 80% вартості. Окрема 
градація буде для видів ремон-
ту — покрівлі, фасаду, ліфта. 

І новий закон, і рішення ста-
нуть приводом для політичних 
суперечок і голосних заяв про 
те, хто є більшим «другом наро-
ду» (згадаймо дебати місцевих 
політиків на тему підняття тари-
фів). Адже процент участі місько-
го бюджету законом не визнача-
ється, тобто може сягати й 99,9%. 

ВАЖЛИВО

РОЗРАХУНКИ



3№3 (912), 26 січня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»Подробиці

 ДЕПУТАТ НА ОКРУЗІ

КОМУНАЛКА ПО-НОВОМУ: ІТП

Сергій КРУЧИНІН, 
фото О.Погребняк

Індивідуальний тепловий пункт 
має дати суттєву економію. Минуло-
річні показники порівняють з нови-
ми, і тоді стане ясно, скільки спожив 
будинок і який відсоток економії. Ігор 
Шалімов зазначив: «Коли темпера-
тура в оселях будинку піднімається 
більше 210 С, ІТП автоматично пере-
криває подачу теплоносія із міської 
мережі у мережу будинку і ганяє по 
колу гарячу воду всередині системи 
будинку. Коли температура на вулиці 
знизиться, система автоматично від-
новить подачу в будинок теплоносія 
з міської мережі. 

П’ять років тому перший ІТП ми 
зробили у ЗОШ №1, що дало 25% 
економії. Утеплення фасадів дало 

ще 20%. Вартість системи для тако-
го будинку — близько 250 тис грн. 
Тепер думаємо, кому передати на 
баланс цей ІТП».

Система опалення будинку побу-
дована таким чином, що подача те-
плоносія здійснюється згори вниз. 
Мешканці розповідають, що раніше 
в опалювальний період «на третьо-
му поверсі ходили в трусах, на дру-
гому — в халаті, а на першому в све-
трах». Тепер температура скрізь од-
накова, що є плюсом ІТП.

Також на зустрічі люди обговори-
ли зроблене за рік: встановлення ві-
кон і дверей, благоустрій, висаджен-
ня біля будинків ялинок, які містяни 
прикрашали на зимові свята.

Про озеро і об'їзну
Ігор Шалімов у виступі прозвіту-

вав: «Ми зробили утеплення школи 
№ 8,  хочемо виділити кошти на уте-
плення дитсадочка «Світлячок». Ра-
зом з колегами-депутатами та місь-
ким виконавчим комітетом запуска-
ємо проект рекреаційної зони на 
Княжицькому озері, що буде вклю-
чати у себе пішохідну та велоси-
педну доріжки навколо озера, зону 
паркінгу, пляжну зону, спортивний 
майданчик, де буде майданчик для 
пляжного волейболу, а також тре-
нажери. Концепцію розробляє архі-
тектурне бюро «Базис». Я дякую де-

путатам суміжних округів — Миколі 
Гроні, Олені Донченко, Володимиру 
Мельнику. 

Також зробимо капітальний ре-
монт асфальтового покриття на 
вул. Френкеля. Запускаємо чотири 
проекти ІТП у житлових будинках і 
хочемо два з них встигнути зробити 
у цьому році.

Все це потребує великих затрат. 
Але це буде — дякувати Богу та 
платникам податків, що така мож-
ливість є. Кожного дня стільки не-
гативу відбувається в Україні і стіль-
ки сил йде на саморуйнацію, визна-
чення, хто найголовніший. Якби цю 
енергію направити на хороше, то ми 
б таку країну побудували!»

Мешканці, крім звернень з пробле-
мами округу, дали депутатові й наста-
нови — якщо будуть проекти велодо-
ріжок по вул. Київський Шлях та ок-
ружної дороги — підтримувати їх. На 
актуальне питання про об’їзні шляхи 
депутат пояснив, що зараз розробля-
ються дві малі об’їзні. Одна буде по-
чинатися за «Новою лінією» — далі пі-
де на вул. Запорізьку і Карла Маркса. 
Друга — перед «Аеромолом» — піде 
направо: на вул. Польова. Але існує 
проблема з військовою частиною, бо 
дорога має пройти по їхній землі.

Ігор Шалімов подякував людям за 
активність. Лейтмотивом зібрання бу-
ло твердження, що «в кожному домі 
має бути хазяїн, тоді й порядок буде».

 У суботу, 20 січня, відбу-
лася зустріч депутата Бори-
спільської міської ради Ігоря 
Шалімова з мешканцями бу-
динків по вул. Френкеля. Зі-
бралися всі у дворі будинку 
№2, де вперше на окрузі за-
пущено індивідуальний те-
пловий пункт (ІТП).

Микола СТОЦЬКИЙ, заступник управляючого будинком:

«Наш депутат зібрав людей. На зборах ми вибрали управляючого 
будинком — мого сина Сергія Стоцького, а мене — заступником. По-
тім зібрали всіх голів округу і вирішили, де і що треба робити. Наш 
будинок найстаріший, 1963 року, тому голова запропонував з нас по-
чати впровадження ІТП. Ми чекаємо кінця січня, щоб порівняти нові 
та минулорічні показники. Поки що можу сказати, що система ефек-
тивна. У нас трикімнатна квартира — за грудень 2016 року квитан-
ція була на 2170 грн, а цього разу — на 1700, причому ІТП запрацю-
вав з середини місяця. Крім того, тепер у нас однаково тепло на всіх 
трьох поверхах. Роботи з будинком трошки є. 

Моя дружина слідкує за всім, поки я на роботі. Помічник депутата 
Ольга Ступак дуже допомагає всім з оформленням документів, з кон-
сультаціями. До неї можна звернутися в будь-який час, і вона завжди 
радо підкаже, що і як робити. Наш депутат молодець, якщо в нього 
такі відповідальні та людяні помічники».

Олександра КРАВЧЕНКО, двірник:

«Якби всі мешканці були такі відповідальні, як Микола Іванович та 
Галина Іванівна! Вони і за клумбами дивляться, і за підвалом, і альтан-
ку зробили. Сніг випав — уже чистять двір».

Ігор МИРОВ, директор МПП 
«Шанс», що займається проек-
тами й монтажем теплотрас:

«Зараз у Борисполі працює де-
сять ІТП. Система дозволяє ви-
рівняти температуру в житлово-
му будинку і створити однаково 
комфортні умови в квартирах, а 
також «прочищає» труби від оса-
ду. Коли старий радіатор зріза-
ємо, він забитий осадом, вода 
проходить по каналу в палець 
завтовшки. Система клапанів та-
кож прибирає повітря з системи.

Установка складна у регулю-
ванні і тому потребує висококва-
ліфікованого обслуговування, 
щоб не було проблем і будинок 
прогрівався рівномірно.  

Питання, хто буде балан-
соутримувачем ІТП, залишається 
відкритим. За новим законом по-
ки це невідомо. Ми готові ство-
рити відповідну сервісну орга-
нізацію, якщо в людей буде таке 
бажання. Найпростішим речам 
ми навчили голову домоуправ-
ління, який може збільшити чи 
зменшити бажану температуру».

«Система дозволяє вирівняти температуру 
в житловому будинку»

ДУМКА ФАХІВЦЯ

ОЦІНКА СПОЖИВАЧА

• Микола та Галина Стоцькі.

Індивідуальний тепло-
вий пункт (ІТП) — це комп-
лекс автоматичних при-
строїв, розташований у 
підвальній частині будівлі 
та призначений для приєд-
нання внутрішньобудин-
кової системи теплоспо-
живання — опалення і га-
рячого водопостачання — 
до теплової мережі.

При централізованому 
опаленні підігріта вода від 
центральної котельні по 
магістральних теплотра-
сах надходить до цен-
тральних теплових пунк-
тів — бойлерних. Потім 

від ЦТП теплоносій розпо-
діляється по будинкових 
трубопроводах.

Центральна котельня 
обслуговує десятки бу-
динків, які знаходяться на 
різній відстані від котель-
ні, розрізняються за те-
пловим навантаженням та 
мають різні властивості. 
Регулювання температури 
та тиску можливе тільки 
за допомогою регулюван-
ня температури або напо-
ру теплоносія в централь-
ній котельні, а для потреб 
кожного окремого будин-
ку — неможливе.

Температура на вули-
ці може змінюватися кіль-
ка разів на добу, і для опа-
лення будинків потрібні 
різні обсяги тепла. Тепло-
постачальники не мають 
технічної можливості опе-
ративно зменшувати по-
дачу тепла, коли темпера-
тура на вулиці піднімаєть-
ся. Тому багатоквартирні 
будинки перегріваються, а 
мешканці відчиняють вік-
на, через які дороге тепло 
виходить назовні.

Встановлення ІТП на 
вході в житловий будинок 
якраз дає можливість ре-

гулювати подачу тепла в 
конкретній будівлі та ке-
рувати інтенсивністю по-
дачі залежно від погод-
них умов. Стоять датчи-
ки зовнішні та внутрішні, 
і температура регулюєть-
ся автоматично.Оскіль-
ки обладнання повинно 
працювати винятково в 
автоматичному режимі, 
то критично важливим є 
правильне налагодження 
всього комплексу. Еконо-
мія коштів для багатоквар-
тирного будинку в резуль-
таті встановлення ІТП, за-
звичай, становить 20-30%.

У результаті встановлення ІТП економія оплати за тепло — 20-30% 

• Депутат міськради Ігор Шалімов та його помічниця Ольга Ступак (у центрі фото) з активістами 
виборчого округу.
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 ВКАЗАЛИ НА ДВЕРІ НОУ-ХАУ  ФІНАНСУВАННЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

«Цей дитячий заклад на терито-
рії Борисполя відносився до відом-
ства Південно-Західної залізниці. 
Історія його існування закінчила-
ся ще у 90-х роках, адже тоді через 
низьку народжуваність у Бориспо-
лі було закрито аж п’ять ДНЗ, в то-
му числі і цей. Наказом управління 
Південно-Західної залізниці у 1997 
році садок було ліквідовано юри-
дично, проте його приміщення так 
і не передали на баланс міської ра-
ди, тривалий час воно пустувало,» 
— розповідає Корнійчук.

За словами керівника, згодом у 
закладі розмістився силовий під-
розділ «Беркут». Силовики і до сьо-
годні перебувають у колишньому 

садочку, незважаючи на те, що ще 
у листопаді 2015 року Бориспіль-
ським міськрайонним судом Київ-
ської області було прийняте рішен-
ня зобов’язати Бориспільську місь-
ку раду оформити правовстанов-
люючі документи на приміщення 
садочка, що на вул. Привокзальна, 
3в, для його прийняття у комуналь-
ну власність, що влада і зробила.

«На цей час міській владі Бори-
споля вдалося домовитися із ке-
рівництвом управління внутрішніх 
справ щодо передачі будівлі. За про-
гнозами, до кінця січня силовики 
мають звільнити приміщення ДНЗ», 
— констатує Микола Корнійчук.

«Вісті» переконалися, що станом 
на 19 січня, спецпризначенці ще 
господарювали у закладі, хоча по-
дача води із міського водопроводу 
сюди перекрита, а опалюється бу-
дівля лише частково від поруч роз-
міщеної міської котельні. Потрапи-
ти у приміщення не вдалося. Ко-
респондента «Вістей» не пустили, 
а фотографувати дозволили лише 
фасад. Із слів хлопців, які там базу-
ються, зрозуміло, що в закладі ду-
же сиро і холодно.

«Надмірна вологість у примі-
щенні відчувається — усе через 
високий рівень поверхневих вод, 

які збираються у підвалі будівлі», 
— каже правоохоронець Руслан.

«На сьогодні садочок потребує 
капітального ремонту, — розпові-
дає Микола Корнійчук. — Будівель-
на компанія ТОВ «Тріада», яка по-
руч зводить чотири висотки-свічки, 
має долучитися до ремонту, — го-
ворить Микола Корнійчук.  Раніше 
повідомлялося, що левова частка 
коштів на ремонт цього ДНЗ виділя-
тиметься із міського бюджету. Про-
те обсяги необхідних робіт поки не-
відомі, як і їхня вартість. Поки пра-
воохоронці не звільнять територію, 
нічого вирішено не буде. 

Згідно з технічним паспортом, 
садочок розрахований на 185 ді-
тей, його площа 1,306 кв. м. Опа-
люватися він буде від котельні, 
що поруч. Заклад розташований 
у дворах багатоповерхівок, тож 
після реконструкції ДНЗ буде за-
требуваним. Залишилося дочека-
тися звільнення ДНЗ беркутівця-
ми. Прогнозується, що у 2018 році 
справу буде зрушено із місця. 

Нагадаємо, міська влада анон-
сувала передачу цього ДНЗ у ко-
мунальну власність міста відразу 
після відповідного рішення суду в 
2015 році, але виселити силовиків 
досі не вдалося. 

ЯК ВИСЕЛИТИ 
СИЛОВИКІВ ІЗ САДОЧКА

 Приміщення колиш-
нього дитячого садочка на 
вул. Привокзальній, 3в, що 
в Борисполі, невдовзі таки 
буде використовуватися за 
призначенням. Про це «Ві-
стям» розповів заступник 
міського голови Микола 
Корнійчук.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Бориспіль — єдиний населе-
ний пункт Лівобережжя Київ-
щини, де є прилад, що відслід-
ковує стан забруднення атмос-
ферного повітря. Стаціонар-
ний пост розміщено у дворі 
приміщення виконавчого ко-
мітету Бориспільської місь-
кої ради. Принцип дії приладу 
вивчали «Вісті».

«Пост надано Департаментом 
екології та природних ресурсів 
Київської ОДА безоплатно. Його 
обслуговує Департамент, програ-
ма працює в електронному за-
критому режимі, подаючи показ-
ники через Інтернет, місто пла-
тить лише за використану об-
ладнанням електроенергію, а це 
мінімальні суми», — розповідає 
Микола Корнійчук, перший за-
ступник міського голови.

Пост зовні нагадує звичайну 
металеву коробку, але всереди-
ні — це сучасна «машина» із ве-
ликої кількості вимірювальних 
приладів. Завдяки установці з 
легкістю можна дізнатися стан 
забрудненості атмосферного 
повітря у Борисполі. Автомати-
зований пост працює в он-лайн 
режимі на сайті міської ради, де 
відображає гранично допусти-
мий концентрат оксиду вуглецю 
(СО), діоксиду азоту (NO2), діокси-
ду сірки (SO2) та рівень радіацій-
ного опромінення. Вимірюється 
атмосферний тиск повітря, воло-
гість, кількість опадів, температу-
ра, швидкість, напрям та пориви 
вітру, кількість ультрафіолету та 
інтенсивність освітлення земної 
поверхні. 

Як відомо, Бориспіль є тран-
зитним містом, перенавантаже-
ним автівками, але згідно із да-
ними автоматизованого посту, 
рівень забрудненості повітря у 
місті значно менший за допу-
стимі норми. Так, наприклад, 
станом на 22 січня цього року 
показники діоксиду азоту (NO2) 
у повітрі при гранично допу-
стимій концентрації не більше 
0,04 мг/куб. м не перевищили 
0,01 мг/куб. м. Це свідчить про 
те, що повітря у місті не настіль-
ки брудне, як ми вважаємо. За 
показниками можна слідкува-
ти через Інтернет — це зручно 
й інформативно.

МІСТО
ВИМІРЮЄ 
ЗАБРУДНЕННЯ 
ПОВІТРЯ

 РЕЙТИНГ

У ТОП-100 найбільш про-
зорих міст України опинили-
ся 7 міст з Київської області, 
але жодне з них не потрапи-
ло у першу п’ятдесятку. Про 
це повідомляє Transparency 
International Україна.

Так, найвище місце з міст Київ-
щини зайняла Боярка (51 місце), 
далі йдуть Біла Церква (54 місце), 
Бориспіль (62 місце), Фастів (74 
місце), Ірпінь (77 місце), Вишневе 
(86 місце) та Васильків (90 місце). 
Утім, всі вони опустилися віднос-
но минулого дослідження.

Рейтинг прозорості муніципа-
літетів, укладений Transparency 
International Україна разом з Ін-
ститутом політичної освіти, оці-
нює прозорість, кількість актив-
но наданої інформації громадя-
нам, якість превентивних заходів 
з боротьби з корупцією та відкри-
тість по відношенню до громадян, 
коли вони хочуть дізнатися інфор-
мацію. 

У межах дослідження у квіт-
ні 2017 року презентовано рей-
тинг 25 найбільших міст України, 
а в червні — 100 міст. Всі міста до-
слідили за 91 показником, що ха-

рактеризують 13 сфер. Кожна з них 
має різну вагу в рейтингу.

Це такі сфери:
• Інформація про роботу орга-

нів місцевої влади (максимум — 
10 балів);

• Доступ та участь (максимум — 
10 балів);

• Закупівлі (максимум — 8 балів);
• Житлова політика (максимум 

— 7 балів);
• Бюджетування та контракти 

(максимум — 8 балів);
• Гранти, виділення фінансів (мак-

симум — 8 балів);

• Соціальні послуги (максимум 
— 4 бали);

• Кадрові питання (максимум — 
5 балів);

• Професійна етика та конфлікт 
інтересів (максимум — 6 балів);

• Землекористування та буді-
вельна політика (максимум — 10 
балів);

• Комунальні підприємства (мак-
симум — 10 балів);

• Комунальне майно (максимум 
— 8 балів);

• Освіта (максимум — 7 балів).

За інформацією «Моя Київщина»

У БОРИСПОЛЯ 62 ПОЗИЦІЯ ПРОЗОРОСТІ

• Будівля розташована у густонаселеному мікрорайоні міста 
і розрахована на 180 дошкільнят.

РЕКОРДНИЙ 
БЮДЖЕТ ЦРЛ

Ольга ІВАНОВА

На державну субвенцію Бори-
спільській ЦРЛ на 2018 рік виді-
лено 71 млн грн, з яких 52 % —
перерахувала міськрада, і 
48% — з бюджету району (у 
районі менше населення, ніж 
у Борисполі). 

Про рекордне фінансування 
розповів «Вістям» головний лі-
кар Олександр Щур. 

«Оскільки 2018 рік у районі 
оголошено Роком медицини та 
охорони здоров’я, районна ра-
да проявила ініціативу — виді-
лила ще додатково 30 млн грн 
на ЦРЛ. Так загальна сума ко-
штів, які лікарня має викори-
стати впродовж року, стано-
вить 100 млн грн. Настільки ве-
ликого бюджету ЦРЛ не знала 
з моменту свого існування», — 
поділився радісною новиною 
Олександр Щур. 

«На засідання сесії райради, 
що заплановане на 8 лютого, я 
надав пропозиції на виділен-
ня додаткових коштів у межах 
трьох млн грн на проведення 
капітальних ремонтів і закупів-
лю  сучасного медобладнання, 
тощо.  Якщо депутати підтри-
мають ініціативи  і проголосу-
ють, тоді можна буде деталізу-
вати, що саме нового плануєть-
ся зробити і придбати», — роз-
повів Олександр Щур і висловив 
вдячність керівництву Бори-
спільської РДА в особі голови 
Олександра Туренка та голо-
ві районної ради Владиславу 
Байчасу за розуміння проблем 
медицини й належну фінансо-
ву підтримку медичної галузі 
Бориспільщини. 

До слова
Щодо медреформування сіль-

ської медицини, то головний лі-
кар говорить, що дільничні лі-
карні у селах Рогозів, Старе, Во-
роньків, Вишеньки закривати-
ся не будуть. Але оскільки вони 
виконують роль первинної і вто-
ринної ланки щодо надання мед-
послуг, то вирішується у верхах, 
як вони  будуть реформуватися і 
фінансуватися, згідно із вимога-
ми медреформи. 

Також пан Олександр підтри-
мує ідею офіційного Борисполя 
щодо створення у кожному мі-
крорайоні міста амбулаторій сі-
мейної медицини, так, каже, жи-
ве увесь цивілізований світ. 
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 БЕЗ ПЛАНУ ДІЙ

Наталія ДОЛИНА

На проект районна влада ви-
тратила 1 млн 400 тис грн. На бу-
дівництво з міського бюджету бу-
ло виділено 10 млн грн, з районно-
го — 12 млн грн. Але гроші досі не 
освоєні, будівництво так і не розпо-
чалося. У якому стані знаходяться 
відділення, які претендують на но-
вий корпус,   «Вісті» писали в попе-
редніх номерах. Чому гальмується 
процес будівництва, які перспек-
тиви має ЦРЛ в 2018 році, розпо-
вів Бориспільський міський голо-
ва Анатолій Федорчук.

«Не байдуже, якою 
буде лікарня»

— Згідно зі статутом, ЦРЛ є  
власністю районної ради і гро-
мади району. Так сталося, що во-
на заснована на майні міста, але 
коли приймали статут, про місто 
забули. До цього статуту ниніш-
ня районна влада не має відно-
шення. Коли в 1975 році «діли-
ли» місто і район, про лікарню не 
подумали. Місто було районно-
го значення, тож вона й зветься 
районною лікарнею. Звичайно, 
це абсурд. Протягом останніх ро-
ків місто вкладало туди величезні 
гроші — понад 25 млн грн. У 2008 
році ми зробили капремонт пра-
вого крила хірургічного відділен-
ня ЦРЛ та операційної. Це кош-
тувало на той час відповідно 600 
тис. грн та 250 тис/ грн. Якщо вра-
хувати, що тоді курс долара був 
5 грн, а зараз 28, можна уявити, 
що це була чимала сума. П’ять ро-
ків тому, коли долар був по 8 грн, 
за 210 тис. грн ми замінили труби 
у підвальному приміщенні. Крім 
цього, на будівництво та облаш-
тування патологоанатомічного 
корпусу виділили 17,9 млн грн. На 
придбання рентген-діагностично-
го комплексу (співфінансування з 
районом) — 2 млн грн, рентген-а-
парату — 425 тис. грн, апаратів 

штучної вентиляції легенів — 564 
тис. грн, банкеток для сидіння — 
65, 2 тис. грн, крісла в актову за-
лу — 41,3 тис. грн, інкубатор для 
виходжування новонароджених 
— 496 тис. грн тощо. Це прикла-
ди того, що місто брало активну 
участь у долі лікарні.

З юридичної точки зору, місь-
ка влада не має права вирішувати 
стратегічні питання, зокрема будів-
ництва нового корпусу. Але з ура-
хуванням того, що ЦРЛ де-факто є 
власністю як міста, так і району, в 
ній обслуговується, мабуть, більше 
жителів міста, ніж району, ми тур-
буємося про ЦРЛ. Нам не байдуже, 
якою буде лікарня. Зараз тривають 
перемовини з районною владою. 
Наразі є усна домовленість з голо-
вою районної ради Владиславом 
Байчасом, щоб змінити статут ЦРЛ, 
з урахуванням юридичного стату-
су міста. Вірю, що здоровий глузд 
візьме гору.

«Утримувати лікарню 
за кошти громади»

— Терапевтичне і неврологіч-
не відділення, якими вони є сьо-
годні, не витримують критики. Бу-
ла домовленість з головою рай-
ради, поки є політична воля та 
фінансові можливості, збудува-
ти цей корпус. З цією метою з ра-
йонного бюджету були виділені 
кошти на проект — 1 млн 400 тис. 
грн. Проект пройшов експертизу. 
На жаль, керівництво райдерж-
адміністрації змінилося. Новий 
керівник Олександр Туренко по-
рахував, що будівництво корпусу 
є недоцільним. Я не буду в цьо-
му питанні категоричним. Можли-
во, мине час, і ми скажемо, що це 
правильне рішення. Чому? Ніхто 
не дає відповіді, якою буде ЦРЛ, 
чи залишаться там всі теперішні 
відділення. Якщо буде так, як го-
ворять зараз, то в 2020 році зали-
шиться оперативна хірургія, трав-
матологія, а решту відділень пе-
редадуть на госпітальний округ 
у м. Бровари. Виникає питання з 
боку голови райдержадміністра-
ції: навіщо будувати новий кор-
пус, якщо можна раціонально ви-
користати ті площі, які  є? 

Я вважаю, будівництво корпусу 
потрібне. Треба визначитись, якою 
ми хочемо бачити лікарню. 

По проекту вартість будівництва 
— майже 70 млн грн. Але це без об-
ладнання. Якщо хочемо перетвори-
ти ЦРЛ на лікарню майбутнього, по-
трібно вкласти не менше, ніж таку 
ж суму на обладнання.  

Якщо лікарня потрібна, район 
і місто можуть прийняти політич-
не рішення і утримувати лікарню 
за рахунок бюджету. Якщо буде-
мо утримувати лікарню, повинні 
визначитися, що в пріоритеті: бу-
дівництво тротуарів, ремонт доріг, 
освітлення чи нова лікарня з сучас-
ним обладнанням? На моє переко-
нання, медицина і освіта мають бу-
ти пріоритетними напрямками.

«Чому мовчать 
лікарі?»

— Дивує пасивна позиція пред-
ставників ЦРЛ щодо будівництва 
корпусу. Складається враження, 
що їм байдуже. Будуватимуть кор-
пус — добре, не будуватимуть —  
непогано. Зараз там немає ліде-
ра, який би вболівав за завтраш-
ній день лікарні. Таким лідером, 
думаю, має бути головний лікар. 
Втім, здається, що будівництво 
більше потрібно депутатам міської 

і районної рад, ніж керівництву лі-
карні. Я дякую депутатам міськра-
ди, що вони прийняли політичне 
рішення уповноважити головно-
го лікаря ЦРЛ провести тендер на 
будівництво корпусу. Проте тен-
дер досі не оголошувався. Чому 
головний лікар ЦРЛ зайняв очіку-
вальну позицію, не зрозуміло. Це 
спільна справа, але оскільки меди-
ки не висловили рішучого слова і 
не зайняли чіткої позиції, бороти-
ся за лікарню складно. Якщо лікар-
ня стане лідером у цьому процесі, 
справа рухатиметься вперед.

Анатолій Федорчук: 
«ДИВУЄ ПАСИВНА ПОЗИЦІЯ ЦРЛ 
ЩОДО БУДІВНИЦТВА КОРПУСУ»

 У 2017 році було при-
йнято рішення про зведення  
нового корпусу Бориспіль-
ської ЦРЛ для терапевтич-
ного і неврологічного від-
ділень. Питання, чи стартує 
будівництво у 2018 році, за-
лишається відкритим. 

Олександр Щур: 
«Не моя компетенція 
писати запити, мої 
обов’язки: забезпечення 
лікувального процесу»

Ольга ІВАНОВА

Головний лікар Бориспільської 
ЦРЛ Олександр Щур підтвердив 
«Вістям», що будівництво ново-
го лікувального корпусу ЦРЛ ма-
ло розпочатися ще торік, адже усі 
процедури, згідно із законом, від-
булися вчасно, що підтверджує 
Звіт про результати проведення 
процедури закупівлі, дата оформ-
лення якого 18 липня 2017 року.

Згідно із документом, замов-
ником будівництва виступає Де-
партамент регіонального роз-
витку та житлово-комунально-
го господарства Київської об-
ласної державної адміністрації. 
У документі, наданому головлі-
карем, вказано і дату оприлюд-
нення оголошення про прове-
дення процедури закупівлі — 31 
травня 2017 року, переможцем 
якого, серед двох учасників, ста-
ло ТОВ «Українська інвестиційна 
енергетична компанія»(Черкась-
ка обл., м. Умань), з яким і було 
укладено договір 18 липня 2017 
року. Сума, визначена в договорі 
про закупівлю — 67 624 282, 80 
грн з ПДВ. Будівництво мало б за-
вершитися 31 грудня 2019 року.

На ключове питання: «Чому бу-
дівництво так і не розпочалося?», 
— Олександр Щур не відповів, 
сказав, що це не його компетенція, 
усі питання, мовляв, до замовника. 

«Чи направляла адміністрація 
ЦРЛ до замовника — Департа-
менту регіонального розвитку та 
ЖКГ Київської ОДА запити, щоб 
прискорити старт робіт, дізнати-
ся, чи буде будівництво взагалі?» 
— запитала у співрозмовника. 
«Не моя компетенція писати за-
пити, мої обов’язки: забезпечен-
ня лікувального процесу в ЦРЛ», 
— відповів Олександр Павлович. 

На питання, чи зверталися 
щодо цього питання до голови 
КОДА Олександра Горгана пред-
ставники лікарні, Бориспіль-
ської РДА чи Бориспільської 
міськради, Олександр Павло-
вич відповів, що не володіє та-
кою інформацією. 

За словами О. Щура, місто ви-
діляло 10 млн грн, 12 млн грн  
район, а область — 5 млн грн. 
Але кошти не освоєно. 

Чи потрібен новий лікарняний 
корпус для ЦРЛ, головлікар по-
годжується, що так, але визнає, 
що плану цілеспрямованих дій 
у адміністрації лікарні, щоб бу-
дівництво розпочалося хоча б у 
2018 році, немає. До речі, у го-
ловлікаря немає й проекту забу-
дови в електронному форматі, 
каже, її знищив вірус Петя, а па-
перових документів щодо будів-
ництва — три стоси, показує. 

Чи вдасться місцевим влад-
ним структурам виробити спіль-
ну стратегію щодо будівництва 
корпусу ЦРЛ, невідомо.

• Корпус мав бути триповерховим.  Початок будівництва під питанням.

• Документ надав головний лікар ЦРЛ. 
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 ТРАГЕДІЯ

 НА ВИПАДОК НС  РЕМОНТ ДЕЛІКАТНА ТЕМА

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Восени 2011 року в Бориспо-
лі було відкрито «Вікно життя» бі-
ля жіночої консультації на терито-
рії лікарні. За ці роки до вікна бу-
ло покладено семеро діток — сім 
людських життів врятовано. Щодо 
відомостей про те, як склалися по-
дальші долі цих діток після відмо-
ви рідних матерів, інформація за-
крита і не розголошується.

«Раніше були випадки, коли ді-
тей лишали біля смітника. Добре 
пам’ятаю день, коли дитину за-
лишили у колясці прямо на цен-
тральному ринку. Інший випадок 
стався пізно ввечері, коли жінка 
покинула немовля під дверима 
пологового. Якби тоді санітарка 
не пішла виносити сміття, за ніч 
дитину могли б розтерзати соба-
ки», — згадує минуле Марія Кири-
люк, заступник головного лікаря 
по дитинству та пологовій допо-
мозі Бориспільської ЦРЛ. 

Жінка багато років веде справи 
відмовних дітей. Говорить, що си-
туації бувають різні: одні ще у по-
логовому свідомо відмовляються 
від новонароджених через брак 
коштів, складні життєві обстави-
ни. «Доводиться говорити із го-
ре-матусями «душею», і це допо-
магає. А буває так, що мати навід-
різ відмовляється від маляти, то-
ді переконання не діють. Дитина, 
яку поклали у «Вікно» чи знайшли 
на вулиці, вважається нічийною. 
Із таким немовлям складніше 
працювати і документи на ньо-
го зібрати непросто», — ділить-
ся лікарка.

Принципи роботи 
«Вікна»

Якщо породілля прийняла рі-
шення відмовитися від дитини, але 
не бажає це розголошувати, нази-

ватися, вона може принести малю-
ка до «Вікна життя», і дитина потра-
пить до рук лікарів. 

Відкрити вікно можна лише із 
зовнішнього боку. Воно розташо-
ване в окремій від усіх невеличкій 
кімнаті, так званому боксі. Облад-
нане «вікно» звуковою сигналізаці-
єю, яка відразу після його відкрит-
тя спрацьовує, сповіщуючи мед-
персонал про наявність дитини. 

Жінка має змогу спокійно піти із 
місця події, доки медсестра при-
йде до кімнати за малям. 

Дитину відразу оглядає черго-
вий лікар-неонатолог, який мо-
же за тими чи іншими ознаками 
установити приблизний вік ди-
тини. Упродовж доби лікарі по-
відомляють про немовля у по-
ліцію та службу в справах дітей. 
Це робиться через необхідність 
оформлення акту про те, що дер-
жава бере на себе повну відпові-
дальність за дитину. Якщо із ма-
люком усе гаразд і ніякої інфекції 
чи порушень немає, дитину пере-
направляють у дитяче відділення. 
Тут малюк перебуває певний час 
до зібрання пакету необхідних 
документів. Далі його передають 
до дитбудинку чи на усиновлен-
ня. За правилами, упродовж двох 
місяців відмовних дітей ніхто не 
всиновлює, навіть якщо є бажа-
ючі. На той випадок, якщо ма-
ма передумає та повернеться за 
малям. А немовлят, батьки яких 
не встановлені, яких поклали до 
«Вікна життя», відразу ж всинов-
люють. Цим опікується служба у 
справах дітей.

Корективи Кабміну
Проблема, що постала перед пра-

цівниками служби у справах дітей, 
має свої «але». «До 2014 року довід-
ки про встановлення віку нічийної 
дитини видавалися лікарями на міс-
цях, у Борисполі це робили фахівці 
місцевої ЦРЛ. Без цієї довідки дитину 
неможливо зареєструвати як грома-
дянина України, а ,отже, і всинови-
ти», — розповідає «Вістям» Ірина Ве-
личко, начальник служби у справах 
дітей Бориспільської міської ради.

За її словами, із липня 2017 року по-
становою Кабінету Міністрів України 
внесено корективи у законодавство. 
Відтепер для встановлення віку дити-
ни та подальшої її реєстрації, вона має 
пройти три комісії: педагогічно-меди-
ко-психологічну (ПМПК), стоматологіч-
ну та фізіологічну. Для втілення в жит-
тя цієї вимоги дитину потрібно везти у 
Білу Церкву до стоматолога, а у Бояр-
ку для проходження фізіолога. А комі-
сія ПМПК взагалі вже давно скасована.

Мало того, що це далека доро-
га і подолати її із немовлям не так 
і просто, так у Кабміні не врахува-
ли наступного — де взяти машину, 
бензин і хто має їхати із дитиною. 

Ірина Величко вважає, що 
ускладнена процедура тільки за-
тягує час для реєстрації дитини. 

«Ми направили спільного ли-
ста із міським головою до Мініс-
терства соціальної політики, до 
МОЗ та Міністерства освіти та на-
уки України із проханням внести 
зміни у роботу таких комісій та пе-
редати на місця їхні повноважен-
ня», — повідомляє Ірина Петрівна. 

«ВІКНО ЖИТТЯ»: 
ПОГЛЯД ЗБЛИЗЬКА

 Для тих породіль, які із 
різних причин не можуть 
дбати про новонароджено-
го, обладнані «Вікна життя» 
у районних лікарнях, Бори-
спільська ЦРЛ не виняток. 
Про «Вікно життя» дізнава-
лися «Вісті».

• Черга за новонародженими. Вдалося дізнатися, наразі у місті Бо-
риспіль у черзі на усиновлення новонародженої дитини перебуває 10 
молодих сімей. Ці люди бажають виховувати всиновлене маля з пелюшок. 

ЗАГИНУЛА 
ЖИТЕЛЬКА 
БОРИСПОЛЯ

21 січня 2018 р. в м. Кабул 
(Афганістан) внаслідок теро-
ристичного акту загинула жи-
телька Борисполя, стюардеса 
Авіакомпанії «Українські кри-
ла» Катерина Пасенчук. 

Про це провідомляє Dmytro 
Futornyi на своїй сторінці у 
Facebook: «17 листопада Ка-
ті виповнилось 30 років... Вічна 
пам'ять... Цартсвіє Небесне..

Висловлюємо співчуття роди-
чам загиблих..»

Нагадаємо, що увечері 20 
січня кілька людей із вог-
непальною зброєю та гра-
натами увірвалися в готель 
Intercontinental Hotel у Кабулі та 
відкрили вогонь по його гостях. 
Кількість жертв перевищує 30 
осіб і може зрости. Серед заги-
блих 7 громадян України.

ОНОВЛЕНО 
ПЕРШИЙ 
ПОВЕРХ
МУЗЕЮ

Ірина КОСТЕНКО

Хоча ремонт у Бориспіль-
ському Державному історич-
ному музеї зроблено лише на 
першому поверсі, заклад від-
новлює роботу 25 січня.

Із травня 2017 року музей пе-
ребував на ремонті. У 2018 році 
були запитання: скільки ще три-
ватимуть роботи і чому процес 
розтягнувся? 

«Усе пов’язано із фінансуван-
ням. Не хотіли мати справу із 
тендерами, тому виділяли по 199 
тис. грн. Коли кошти закінчували-
ся і доводилося чекати сесії, ре-
монтні роботи призупинялися. 
На лютневій сесії плануємо виді-
лити ще один транш — 199 тис. 
грн, щоб відремонтувати і дру-
гий поверх. Роботи на першому 
поверсі завершено і музей пра-
цює», — розповів «Вістям» Мико-
ла Корнійчук, перший заступник 
міського голови. 

Директор музею Наталія Йова 
провела екскурсію оновленими 
залами: м’який колір стін, підлога 
з паркетної дошки у залах і ліно-
леум під паркет у робочих кабі-
нетах, нове освітлення залів.

«Не вважаю, що ремонт за-
тягнувся, — зазначає Наталія 
Вікторівна. — Виконано вели-
кий обсяг робіт, довелося зні-
мати підлогу та покриття стін. 
Музей відкрили у 1990 році й 
ні разу не ремонтували, у 2004-
му зроблено нову покрівлю. 
Косметичні ремонти, які вико-
нували власними силами, да-
вали слабкий ефект. Зате сьо-
годні ви побачили, як змінився 
музей. Хочеться звернути ува-
гу, що зроблено спеціальне му-
зейне освітлення, яке забезпе-
чує фіксацію світла на експози-
цію. Виготовлено шафи, скляні 
колби-вітрини… Меблі роблять 
майстри із Переяслава», — го-
ворить пані Наталія. 

За словами керівника, найваж-
чий процес у підготовці до пов-
ноцінного відкриття музею — це 
побудова експозицій, які будуть 
оновлюватися, але на основі іс-
нуючих раніше. 

• До слова. У музеї діятиме ви-
ставка одягу з колекції Оксани 
Гордієнко — наукового співро-
бітника музею у Пироговому, яка 
виставляє власну колекцію. 

Відкриття — 25 січня о 14.00.  

АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЮ 

Тетяна ХОДЧЕНКО

На випадок виникнення над-
звичайних ситуацій місто не 
залишиться без електропо-
стачання. Так запевнили ко-
респондента «Вістей» у викон-
комі міськради.

«Місто готове до погодних ка-
верз, а щодо альтернативного 
забезпечення електропостачан-
ням, то є три дизельних елек-
тростанції. У КП «Бориспільво-
доканал» є стаціонарна дизель-
на станція, що розташована на 
головному водозабірному вузлі 
на перехресті вул. Гоголя — Че-
хова», — розповів «Вістям» Ми-
кола Корнійчук, перший заступ-
ник міського голови. 

За словами керівника, дру-
га станція потужністю 200 КВ — 
пересувна, знаходиться на трак-
торному причепі і готова до ро-
боти. Такою електростанцією від-
качують воду, що збирається у 
стічних резервуарах. 

У міській раді кажуть, КП «Бо-
риспільтепломережа» має ди-
зельний генератор потужніс-
тю 120 КВ, що призначений для 
запуску котлів опалення. У КП 
«ВУКГ» є три електростанції, що-
правда, вони не настільки потуж-
ні, говорять комунальники, але їх 
вистачить для відкачування до-
щових вод чи для інших побуто-
вих потреб. 

На сесії міської ради, яка від-
будеться в лютому, депутати ма-
ють виділити кошти на купівлю 
ще однієї електростанції потуж-
ністю в 200 КВ. 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Під загрозою постачання м’я-
са у їдальні загальноосвітніх та 
дошкільних закладів Борисполя 
через недосконалість тендерної 
процедури.

Бориспільським міським управ-
лінням освіти та науки нещодав-
но було проведено тендер на річ-

ну закупівлю м’яса на суму 3 млн 
900 тис. грн у дошкільні та шкіль-
ні заклади освіти. У  торгах бра-
ли участь дві компанії й перемо-
гу отримала та, що запропонувала 
меншу суму. Представники компа-
нії, яка лишилася ні з чим, минулої 
п’ятниці подали скаргу щодо тако-
го рішення до Антимонопольно-
го комітету. Закон допускає такі дії,  
скаргу будуть розглядати. 

Як пояснили в управлінні осві-
ти, Антимонопольний комітет має 
прийняти рішення упродовж 15 
днів із моменту його розгляду. До-
ки будь-які операції щодо поста-
чання м’яса для освітніх закладів 
міста заблоковано. Добре, кажуть, 
що лишилися запаси.

Як припускають в управлінні, 
Антимонопольний комітет при-
йме рішення про повторні торги. 

ПРОБЛЕМИ ІЗ ТЕНДЕРОМ НА М'ЯСО
 ДОВГА ПРОЦЕДУРА
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників
Збиральника меблів

Електрика з 
кранового 
господарства
Інженера-
кошторисника
Інженера-технолога

Головного 
механіка
Інженера 
з будівництва
Майстра 
зміни БЗВ

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 29 СІЧНЯ

ВІВТОРОК, 30 СІЧНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.15 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.50 "Міняю жінку"
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Гроші"
23.15 00.25 "Голос країни 8"
01.45 Х/ф "Домашняя работа" (16+)
04.50 Мультфільми

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.15 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.50 "Міняю жінку"
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Інспектор. Міста"
23.35 00.25 01.35 Т/с "Як уникнути 

покарання за убивство-2" 
(18+)

04.45 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.30 03.30 Зірковий шлях

11.40 03.50 Реальна містика

13.50 15.30 Т/с "Півкроку до сім'ї" 

12+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

23.30 Х/ф "Робін Гуд"

01.50 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 02.55 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 03.50 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

15.50 21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.30 Телемагазин

05.10 "TopShop"
05.40 "Мультфільм"
06.10 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "Вертикаль"
11.40 12.25 Т/с "Червона королева"
16.10 "Чекай мене"
18.00 19.00 03.40 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 04.25 "Подробиці"
20.40 Т/с "Мереживо долі" 16+
00.25 Т/с "Генеральська невістка"
03.00 "Речдок"

05.05 "TopShop"
05.35 "Мультфільм"
06.10 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.20 12.25 20.40 Т/с "Мереживо 

долі" 16+
12.50 Х/ф "Гусарська балада"
14.50 15.45 16.45 03.00 "Речдок"
18.00 19.00 03.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.20 04.30 "Подробиці"
00.25 Т/с "Генеральська невістка"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф "Мавпи в космосі - 2: 

Удар у відповідь"
11.00 03.00 Панянка-селянка
13.00 17.00 Казки У Кіно
14.00 Т/с "Домашній арешт"
14.30 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 20.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с "Усі жінки - відьми"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф "Три горішки для 

Попелюшки"
11.00 03.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с "Домашній арешт"
14.30 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 20.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У

05.00 04.50 Т/с "Відділ 44" 16+
05.45 19.20 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Х/ф "Доктор Ноу"
12.30 13.15 Х/ф "Шпигун, який 

кохав мене"
12.45 15.45 Факти. День
15.35 16.15 Х/ф "Помри, але не 

зараз"
18.45 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Скетч-шоу "На трьох"
22.35 Свобода слова
01.00 Х/ф "Корабель "Місячний 

гонщик" 16+
03.00 Краще не повторюй
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!

05.35 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше ніж правда
10.55 Антизомбі
11.55 13.15 Х/ф "Корабель 

"Місячний гонщик" 16+
12.45 15.45 Факти. День
15.00 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.35 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Тільки для твоїх очей" 

16+
02.00 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
03.20 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
10.05 "Академія сміху"
11.05 "Зіркове життя"
11.55 03.30 "Моя правда"
12.45 Х/ф "Шістнадцята весна"
14.15 Х/ф "Чингачгук - Великий 

Змій"
16.05 Х/ф "Артист з Кохановки"
17.30 Х/ф "Ключі від неба"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/с "Людина у прохідному 

дворі"

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 12.00 "Зіркове життя"
10.50 "Академія сміху"
12.55 02.10 "Моя правда"
13.45 Х/ф "Ефект Ромашкина"
15.00 Х/ф "Вождь Біле Перо"
16.25 Х/ф "Зникла експедиція"
19.00 00.20 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Благі наміри"
02.50 "Позаочі"
03.35 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

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

битви"
17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
18.10 "Як працюють міста"
19.00 22.15 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Як працюють міста"
14.00 01.35 "Поради лікаря"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39 07.39 Kids Time
06.40 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
07.40 Х/ф "Земля майбутнього: 

Світ за межами" 16+
10.00 Від пацанки до панянки
15.50 Таємний агент
17.20 Таємний агент. Пост-шоу
19.00 Ревізор
21.30 Cтрасти за Ревізором
00.30 Х/ф "Знаряддя смерті: Місто 

кісток" 16+

03.00 Служба розшуку дітей
03.05 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49 08.39 Kids Time
06.50 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
08.40 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
17.40 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Пункт призначення" 16+
23.50 Х/ф "Будинок воскових 

фігур" 18+

07.20 Х/ф "Декілька любовних 
історій" (16+)

09.00 Х/ф "Женя, Женєчка та 
"катюша"

10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Криміналіст - 6" (16+)
23.45 Т/с "Дуель під сонцем"
01.55 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.10 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
04.50 "Правда життя. Професії"

06.25 04.35 "Легенди бандитської 
Одеси"

06.55 Х/ф "Випадковий запис" 
(16+)

08.30 Ранковий "Свідок"
09.05 Х/ф "У небі "Нічні відьми"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Криміналіст - 6" (16+)
23.45 Т/с "Дуель під сонцем"
02.00 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
03.15 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"

12.05 01.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

12.20 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

16.10 Х/ф "Чужий 3" (16+)

19.20 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

21.15 23.05 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.45 Т/с "Легенди 2" (16+)

02.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 02.30 "Облом.UA."

09.00 Бушидо

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

12.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"

15.20 Х/ф "Великий солдат" (16+)

19.20 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

21.20 Т/с "Кістки 6" (16+)

23.10 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.50 Т/с "Легенди 2" (16+)

01.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

05.40 Т/с "Коли ми вдома"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "Хата на тата"
11.40 Х/ф "Молода дружина"
13.40 Х/ф "Мріяти не шкідливо"
15.25 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

05.55 Т/с "Коли ми вдома"
07.50 "Все буде смачно!"
08.45 "Хата на тата"
12.15 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 "Наречена для тата"
22.40 "Давай поговоримо про секс 

4"

06.00 Д/ф "Українська революція"
06.30 Д/ф "Вони боролись до 

загину"
07.30 16.50 Д/ф "Герої України. 

Крути. Перша Незалежність"
08.45 Д/ф "Августин Волошин. 

Метеорит незалежності - 
над Срібною землею"

09.40 16.25 Д/ф "Крути"
10.00 19.30 03.55 Спецпроект " Бій 

під Крутами. 100 років"
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ ПАМ-

ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ
12.01 Д/ф "Аеропорт 01.10.2014р. 

Той день"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 22.15 Розсекречена історія
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
21.50 02.35 Новини. Спорт
23.10 Інтермаріум

06.30 07.00 08.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 11.45 12.50 14.20 16.25 17.40 
20.15 Погода

09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 
планети"

10.50 Т/с "Бодо"
11.55 Документальний цикл Смаки 

Культур
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.30 Лайфхак українською
16.45 Діти Z
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.45 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
23.25 Д/с "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.15 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.50 "Міняю жінку"
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Одруження наосліп 4"
23.35 00.25 01.35 Т/с "Як уникнути 

покарання за убивство-2" 
(18+)

04.45 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 02.55 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 03.50 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

15.50 21.00 Т/с "На лінії життя" 16+

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.30 Телемагазин

05.10 "TopShop"
05.40 "Мультфільм"
06.10 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 12.25 20.40 Т/с "Мереживо 

долі" 16+
12.45 Х/ф "Смішні люди"
14.50 15.45 16.45 03.05 "Речдок"
18.00 19.00 03.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.25 04.35 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Варенька"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф "Брудні танці 2: Гаванські 

ночі"
11.00 03.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с "Домашній арешт"
14.30 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 20.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У

05.35 10.05 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.00 Антизомбі
12.00 13.15 Х/ф "Тільки для твоїх 

очей" 16+
12.45 15.45 Факти. День
15.05 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.35 21.30 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Восьминіжка" 16+
02.00 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
03.20 Краще не повторюй
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.55 "Зіркове життя"
09.55 "Академія сміху"
11.45 02.10 "Моя правда"
12.35 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Тетянки"
14.10 Х/ф "Перстень княгині Ганни"
15.45 Х/ф "Ключі від неба"
17.10 Х/ф "Золота річка"
19.00 00.20 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Обережно, бабуся!"
02.50 "Позаочі"
03.30 Кіноляпи
04.10 Саундтреки

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Як працюють міста"
14.00 01.35 "Школа права"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 01.45 Зона ночі
03.40 Абзац
05.40 06.50 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"
06.49 08.59 Kids Time
09.00 Серця трьох
11.00 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
17.50 Таємний агент. Пост-шоу
19.30 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Пункт призначення 2" 

18+
23.45 Х/ф "Пункт призначення" 16+
01.40 Служба розшуку дітей

06.35 Х/ф "Дама з папугою"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Вершник без голови"
10.50 "Кримінальні справи"
12.40 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.55 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Криміналіст - 6" (16+)
23.45 Т/с "Дуель під сонцем"
02.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.25 "Випадковий свідок"
03.30 "Речовий доказ"
04.45 "Легенди бандитської Одеси"
05.35 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 01.45 "Нове Шалене 

відео по-українськи"

09.00 Бушидо

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

12.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"

15.10 Х/ф "Неймовірне життя 

Волтера Мітті" (16+)

19.20 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

21.20 23.10 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.55 Т/с "Легенди 2" (16+)

02.35 "Облом.UA."

07.15 "Все буде смачно!"
08.10 "Хата на тата"
11.55 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.40 "МастерШеф. Підлітки"

06.30 07.00 08.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 11.45 12.50 14.20 16.35 17.40 
20.15 00.00 Погода

09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 
планети"

10.50 Т/с "Бодо"
11.55 Документальний цикл Смаки 

Культур
12.20 Документальний цикл Смачні 

історії
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Документальний цикл "Пліч-

о-пліч"
20.25 00.10 Роздягалка
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.15 Війна і мир
00.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 1 ЛЮТОГО

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.30 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.50 "Міняю жінку"
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 01.35 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Міняю жінку - 13"
23.00 "Право на владу 2018"
00.40 Т/с "Як уникнути покарання 

за убивство-2" (18+)
04.50 Мультфільми

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

02.20 Сьогодні
09.30 03.10 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 03.50 Реальна містика
13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+
15.50 21.00 Т/с "На лінії життя" 16+
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.50 Телемагазин

05.15 "TopShop"
05.45 "Мультфільм"
06.10 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.25 12.25 20.40 Т/с "Мереживо 

долі" 16+
13.00 Х/ф "Неждано-негадано"
14.50 15.45 16.45 03.05 "Речдок"
18.00 19.00 03.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.25 04.35 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Заграва" 16+

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Злодій та його учитель"
11.00 03.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с "Домашній арешт"
14.30 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 20.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с "Усі жінки - відьми"

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
11.00 Антизомбі
12.00 13.15 Х/ф "Восьминіжка" 16+
12.45 15.45 Факти. День
15.05 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.35 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.40 Х/ф "Вид на вбивство"
02.00 Т/с "Морська поліція. 

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

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.40 "Зіркове життя"
10.05 "Академія сміху"
11.20 02.05 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Соляний принц"
13.55 Х/ф "Артист з Кохановки"
15.20 Х/ф "Обережно, бабуся!"
17.05 Х/ф "Справа була в Пенькове"
19.00 00.15 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Вінчання зі смертю"
02.45 "Позаочі"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Як працюють міста"
14.00 01.35 "Поради лікаря"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

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

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

03.00 01.40 Зона ночі
03.20 Абзац
05.10 06.10 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"
06.09 07.39 Kids Time
07.40 Серця трьох
10.50 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Пункт призначення 3" 

16+
23.45 Х/ф "Пункт призначення 2" 

18+
01.35 Служба розшуку дітей

06.45 Х/ф "Чорна долина"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.05 Х/ф "Торпедоносці"
10.50 "Кримінальні справи"
12.35 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.50 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Криміналіст - 7" (16+)
23.45 Т/с "Дуель під сонцем"
02.05 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.20 "Випадковий свідок"
03.40 "Речовий доказ"
05.30 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 02.25 "Облом.UA."

09.00 Бушидо

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

12.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"

13.05 "Помста природи"

15.20 Х/ф "Транс" (16+)

19.20 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

21.10 23.00 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.45 Т/с "Легенди 2" (16+)

01.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.00 "Все буде смачно!"
08.55 "Хата на тата"
10.50 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.40 "Я соромлюсь свого 

тіла 5"

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

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 11.45 12.50 14.20 16.25 17.40 
20.15 00.35 05.50 Погода

09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 
планети"

10.50 Т/с "Бодо"
11.55 Документальний цикл Смачні 

історії
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Роздягалка
15.15 Надвечір'я. Долі
16.30 Лайфхак українською
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Дорога до Пхьончхану
20.25 "Схеми" з Наталією 

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

Шоу"
00.10 ЧереЩур

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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



10 №3 (912), 26 січня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 29 СІЧНЯ - 4 ЛЮТОГО

СУБОТА, 3 ЛЮТОГО

П'ЯТНИЦЯ, 2 ЛЮТОГО

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 "Гроші "

08.00 "Сніданок. Вихідний"

09.45 23.15 "Світське життя"

10.45 "Інспектор. Міста"

12.20 Х/ф "Тато напрокат" (16+)

14.15 "Голос країни 8"

16.35 21.15 "Вечірній квартал "

18.30 "Розсміши коміка "

20.15 "Українські сенсації"

00.15 "Вечірній Київ "

02.25 Х/ф "Маргарет" (16+)

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.40 14.50 "Міняю жінку"
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 "Ліга сміху"
00.30 Х/ф "Маргарет"
04.55 "Українські сенсації"

07.00 15.00 19.00 02.20 Сьогодні

07.15 04.30 Зірковий шлях

09.20 Т/с "Я чекатиму на тебе 

завжди"

13.00 15.20 Т/с "Тест на любов"

17.00 19.40 Т/с "Пробач" 16+

22.10 Т/с "І падає сніг..."

01.50 Телемагазин

03.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

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

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

16+
15.50 Т/с "На лінії життя" 16+
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Я чекатиму на тебе 

завжди"
23.20 Слідами
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.00 "TopShop"
05.30 Х/ф "Червоненька квіточка"
06.50 "Мультфільм"
07.15 "Чекай мене"
08.45 "Подорожі в часі"
09.15 02.25 Х/ф "12 стільців"
12.30 Х/ф "Не може бути!"
14.30 Х/ф "Кавказька полонянка, 

або Нові пригоди Шурика"
16.10 Концерт "Ірина Білик та гурт 

"ТІК". Кращі українські хіти"
18.00 20.30 Т/с "Повернешся - 

поговоримо"
20.00 01.55 "Подробиці"
22.15 Т/с "Варенька. Випробування 

любові"

05.15 "TopShop"
05.45 "Мультфільм"
06.10 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 12.25 Т/с "Мереживо долі" 

16+
12.45 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
14.50 15.45 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.20 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Ганнібал: Сходження" 

18+
02.10 Х/ф "Чужі тут не ходять"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф "Барбі. Магія дельфінів"
12.00 М/ф "Пустотливе вороня"
13.30 Віталька. Новий рік
15.00 Країна У. Новий рік
17.00 20.00 21.30 23.00 Танька і 

Володька
18.00 М/ф "Індики: назад у 

майбутнє"
19.30 21.00 22.30 Одного разу під 

Полтавою
20.30 22.00 23.30 Одного разу в 

Одесі
00.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
01.00 ООН

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф "Один на Різдво"
11.00 03.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с "Домашній арешт"
14.30 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф "Індики: назад у 

майбутнє"
22.30 Х/ф "Роман із каменем"
00.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
01.00 ООН
01.30 Теорія зради

05.20 04.10 Скарб нації
05.30 04.20 Еврика!
05.35 04.30 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу
10.50 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
16.20 Х/ф "Завтра не помре ніколи" 

16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Казино "Рояль" 16+
23.00 Х/ф "Золоте око"
01.30 Х/ф "Куляста блискавка"
03.10 Провокатор

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
10.55 20.20 Антизомбі
11.55 13.15 Х/ф "Вид на вбивство"
12.45 15.45 Факти. День
15.05 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.35 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
00.05 Х/ф "Живі вогні"
02.30 Факти
02.50 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
04.10 Краще не повторюй

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 01.55 "Своя роль"
09.30 "Академія сміху"
10.10 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
11.00 Х/ф "Дванадцять місяців"
13.50 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
15.15 Х/с "Ледарі"
23.30 Х/ф "Безіменна зірка"
02.35 Кіноляпи
03.45 Саундтреки
04.40 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.20 "Зіркове життя"
09.45 "Академія сміху"
11.10 "Моя правда"
12.00 Х/ф "Принц-самозванець"
13.50 Х/ф "Карусель"
15.05 Х/ф "Справа була в Пенькове"
17.00 Х/ф "Доживемо до понеділка"
19.00 01.25 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Ми - ваші діти"
03.05 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 05.45 "Мультляндія"
14.25 "Останній шанс побачити"
15.30 "Euroshow Михайла 

Поплавського"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 05.25 "Столичні 

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

світової війни"
19.00 04.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Місця у партері"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Пристрасті за Лютером"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 04.05 "Як працюють 
міста"

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

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

Лотерея"
04.55 "Мультляндія"

03.00 02.45 Зона ночі
05.05 07.00 М/с "Лунтик і його 

друзі"
06.59 07.59 Kids Time
08.00 Ревізор
10.50 Страсті за Ревізором
13.30 Х/ф "Коти проти собак"
15.10 Х/ф "Коти проти собак: 

Помста Кітті Галор"
16.50 Х/ф "Елвін та бурундуки"
18.40 Х/ф "Час розплати" 16+
21.00 Х/ф "Зоряний десант"
23.20 Х/ф "Пункт призначення 5" 

18+
01.10 Х/ф "Пункт призначення 4" 

18+

03.00 01.20 Зона ночі
03.40 Абзац
05.20 06.15 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"
06.14 07.44 Kids Time
07.45 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.50 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
18.00 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф "Пункт призначення 4" 

18+
23.40 Х/ф "Пункт призначення 3" 

16+
01.15 Служба розшуку дітей

06.50 Х/ф "Крах інженера Гаріна"
12.00 "Легенди шансону"
13.00 "Свідок. Агенти"
13.40 03.30 "Речовий доказ"
16.00 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
17.15 "Переломні 80-ті"
19.00 02.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Королева бензоколонки"
21.00 Х/ф "В ім'я короля"
23.30 Х/ф "Втрата надії" (18+)
01.15 Х/ф "Розплата" (16+)
03.20 "Випадковий свідок"
05.30 Х/ф "Карусель"

06.40 Х/ф "Кур'єр на схід"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.05 Х/ф "Велике золото містера 

Грінвуда"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Криміналіст - 7" (16+)
23.45 Х/ф "Розплата" (16+)
01.25 Т/с "Суто англійські вбивства"
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитського 

Києва"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 "Ситуація "Небезпека"

09.25 "Угон по-нашому"

12.00 Т/с "Перевізник" (16+)

13.50 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

17.45 Х/ф "Експедиція "Ноїв 

ковчег"" (16+)

20.10 Х/ф "Чужий 4: Воскресiння" 

(16+)

22.10 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

00.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.00 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Відеобімба"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

12.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"

15.10 Х/ф "Чужий 3" (16+)

19.20 Т/с "Перевізник" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.20 "Облом.UA."

05.50 Т/с "Коли ми вдома"
06.10 "Хата на тата"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.25 Х/ф "Список бажань"
14.35 "МастерШеф. Підлітки"
19.00 Х/ф "Було у батька два сини"
22.50 "Давай поговоримо про секс 

4"

07.10 Х/ф "Мій лагідний та ніжний 
звір"

09.35 Х/ф "Парфумерша"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.40 Х/ф "Список бажань"

06.00 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
09.30 11.50 13.50 19.50 Погода
09.35 М/с "Гон"
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.50 Діти Z
11.20 Д/с "Щоденники комах"
12.00 Х/ф "Естер прекрасна"
14.00 Х/ф "Єлизавета. Незаймана 

королева"
18.00 Х/ф "Милий друг"
20.00 "Гордість світу"
21.35 05.10 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Шоу"
00.15 Надвечір'я. Долі
01.35 Д/ф "Секрети Вільнюса"
02.25 Д/с "Орегонський путівник"
03.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
04.15 Д/ф "Вони боролись до 

загину"

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

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 11.45 12.50 14.20 16.25 17.40 
20.15 00.35 Погода

09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 
планети"

10.50 Т/с "Бодо"
11.55 Документальний цикл Смачні 

історії
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
15.15 Світло
16.30 Лайфхак українською
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Х/ф "Дефіцит"
23.40 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Шоу"
00.10 ЧереЩур
00.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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06.10 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.05 02.15 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Громада на мільйон"
11.00 11.55 13.00 13.55 15.00 16.25 

"Світ навиворіт - 5: 
Індонезія"

17.30 23.10 "Ліга сміху "
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
01.25 "Світське життя"

06.30 Сьогодні

07.10 Зірковий шлях

09.15 Т/с "Тест на любов"

12.50 Т/с "Пробач" 16+

17.00 21.00 Т/с "Виноград"

19.00 02.45 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

23.00 02.05 Т/с "І падає сніг..."

01.35 Телемагазин

03.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.45 Реальна містика

05.00 "TopShop"
05.30 20.00 01.55 "Подробиці"
06.00 "Мультфільм"
06.30 Х/ф "Кавказька полонянка, 

або Нові пригоди Шурика"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження 2"
12.00 Х/ф "Буркун" 12+
14.10 Х/ф "Всі можливо"
16.10 20.30 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 2"
22.10 Т/с "Варенька. Наперекір 

долі"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф "Пустотливе вороня"
11.15 Х/ф "Один на Різдво"
13.00 Віталька. Один НЕ вдома
14.00 Віталька. Новий рік
14.30 Країна У. Новий рік
17.00 20.00 21.30 23.00 Танька і 

Володька
18.00 Х/ф "Роман із каменем"
19.30 21.00 22.30 Одного разу під 

Полтавою
20.30 22.00 23.30 Одного разу в 

Одесі
00.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
01.00 Теорія зради

05.00 Інсайдер

06.45 Т/с "Відділ 44" 16+

07.45 Х/ф "На секретній службі Її 

Величності"

10.35 13.00 Х/ф "Живі вогні"

12.45 Факти. День

13.15 Х/ф "Золоте око"

15.55 Х/ф "Казино "Рояль" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Квант милосердя" 16+

22.45 Х/ф "Завтра не помре ніколи" 

16+

01.00 Х/ф "Голдфінгер"

02.55 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 02.05 "Своя роль"
09.30 "Академія сміху"
10.10 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
11.05 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
12.20 Х/ф "Оцеола"
14.25 Х/ф "Текумзе"
16.25 Х/с "Розслідування Мердока"
21.00 Х/ф "Небесні ластівки"
23.30 Х/ф "Троє в човні, не 

рахуючи собаки"
02.45 Кіноляпи
03.45 Саундтреки
04.40 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Паспортний стіл"
14.10 "Київ музика"
14.40 04.30 "Мультляндія"
15.35 "Рецепт успіху Михайла 

Поплавського"
16.05 "Прогулянки містом"
16.35 01.30 Х/ф "Гордість і 

пристрасть"
19.00 Х/ф "У долині Ела"
21.00 00.40 03.40 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.10 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Громадянин Кон"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 01.00 Зона ночі
05.40 Стендап-Шоу
06.29 08.09 Kids Time
06.30 Х/ф "Елвін та бурундуки"
08.10 Х/ф "Загублене майбутнє" 

16+
10.00 Х/ф "Район 9" 16+
12.10 Х/ф "Час розплати" 16+
14.40 Х/ф "Еон Флакс" 16+
16.20 Х/ф "Зоряний десант"
18.50 Х/ф "Руйнівник" 16+
21.00 Х/ф "Суддя Дредд"
23.00 Х/ф "Прибрати Картера" 16+
02.00 Профілактика

06.40 Т/с "Життя, якого не було" 
(16+)

10.05 "Україна вражає"
11.05 Х/ф "Королева бензоколонки"
12.30 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
14.20 "Легенди карного розшуку"
16.05 Х/ф "В ім'я короля"
18.30 "Свідок. Агенти"
19.05 Х/ф "Весілля в Малинівці"
20.55 "Добрий вечір"
22.50 Х/ф "Дачниця" (16+)
00.45 Х/ф "Втрата надії" (18+)
02.25 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 "Угон по-нашому"

10.00 "Загублений світ"

14.00 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

15.55 Т/с "Перевізник" (16+)

17.45 Х/ф "Вуличний гонщик"

19.10 Х/ф "Клин клином" (16+)

21.00 Х/ф "Підстава" (16+)

22.40 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.00 "Облом.UA."

04.55 Т/с "Коли ми вдома"
07.10 15.00 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
10.05 "Караоке на Майдані"
11.05 Х/ф "Було у батька два сини"
17.00 23.10 "Я соромлюсь свого 

тіла 5"
19.00 22.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.55 "Один за всіх"

06.00 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
09.30 Х/ф "Естер прекрасна"
11.25 13.35 17.20 Д/с "Щоденники 

комах"
11.40 Дорога до Пхьончхану
12.10 Перший на селі
12.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
14.05 15.50 23.10 Погода
14.30 Фольк-music
16.00 Д/с "Дива Китаю"
16.30 Документальний цикл "Пліч-

о-пліч"
17.40 Т/с "Імперія"
20.00 "Гордість світу"
21.35 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
22.15 Д/с "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
23.00 Д/с "Жива природа"
23.20 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Шоу"
00.15 Світло
01.35 Д/с "Дика планета"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ 
ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА:
кільця, кришки і днища для колодязів
фундаментні блоки
плити перекриття, сходові марші, перемички
вироби для доріг та тротуарів та ін.

Тел.: (067) 249�75�25; (067) 622�32�22

www.bkbm.ua

08300 м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16. Тел./факс: (04595) 6�41�01. e�mail: bkbm@ukr.net

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

оки
тя, сходові марші, перемички
г та тротуарів та ін.

 АФІША
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 96 4978620.

Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна договірна. 
Тел.: 0 67 2344349.

Акумулятор 6-СТ-60, недорого, м. Бориспіль. Тел.: 
0 97 5338097.

Багажник на Фіат-Фіоріно. Тел.: 0 67 2344349.

Гуму на КамАЗ-280. Тел.: 0 67 3671149.
Запчастини до авто MAN, нові: гарні гальма, енер-

гоакумулятор, кран повітряний, двигун, автономне 
опалення, вінець маховика, «трещетки», датчик 
тахометра, наконечники рульової тяги. Тел.: 0 96 
0158374.

Запчастини до трактора Т-25, б/в: колінвал, па-
ливний насос, стартер, генератор, бортова, корзина 
зчеплення, переднє колесо, форсунки, головки, нш-
10, оптова ціна 17000 грн. Тел.: 0 96 0158374.

Шини на ЗІЛ-КамАЗ, 2 шт.; камери — 3 шт., ціна 
договірна. Тел.: 0 98 3534499.

Куплю
Бориспіль

Запорожець ЗАЗ-968М, в гарному стані, або кузов 
від нього, можливо без документів або безномерні 
документи. Тел.: 0 97 2378240.

Мотоцикл у будь-якому стані та запчастини до 
нього. Тел.: 0 66 3883391.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 9/9, 34/18/8, житловий стан, поруч 

магазини, зупинка, 551000 грн (еквівалентно 19000 
у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наталія. АН 
«Імперія».

Глибоцька вул., 3/5, 32/19/16, потребує ремонту, 
не кутова, теплий цегляний будинок, поруч школа, 
садочок, магазини, аптека, зупинка, 449500 грн 
(еквівалентно 15500 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія».

Головатого вул., 10/10, 51/21/12, частково ремонт, 
індивідуальне опалення, новий утеплений будинок, 
зручна транспортна розв’язка, 616000 грн (еквіва-
лентно 22000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, 0 63 3665053, 
Ірина. АН «Імперія».

Головатого вул., ЖК «Лелека», 10/11, 48/21/8, 
автономне опалення, котел установлений, вели-
кий передпокій, кімната з нішою, частково ремонт, 
стяжка, штукатурка, стелі готові, с/в — кахель та 
сантехніка, лоджія засклена, не кутова, 609000 грн 
(еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія». 

ЖК «Левада», 6/9, 54/18//18, не кутова, кладова, 
штукатурка, стяжка підлоги, закрита територія, 
715000 грн (еквівалентно 25500 у.о.). Тел.: 0 95 
7275230, 0 67 8677535. 

К.Шлях вул., центр, 2/5, 30/17/6, гарний ремонт, м/п 
вікна, газколонка, нова проводка, Інтернет, 784000 
грн (еквівалентно 22000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, 0 
63 3665053, Ірина. АН «Імперія». 

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

Н.Вал вул. центр, 3/5, 34/18/4, м/п вікна, балкон, 
житловий стан, с/в разом, 580000 грн (еквівалентно 
20000 у.о.). Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, Ната-
лія. АН «Імперія».

Н.Вал вул., 3/5, 34/17/4, житловий стан, простора 
кімната, центр 588000 грн (еквівалентно 21000 у.о.). 
Тел.: 0 98 8662600, 0 63 3665053, Ірина. АН «Імпе-
рія».

Н.Вал вул., 3/5, 34/18/4, центр, м/п вікна, б/з, жит-
ловий стан, поруч школа, садок, магазини, цен-
тральний ринок, зупинка, 609000 грн (еквівалентно 
21000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Нова вул., 8/10, 52/22/12, центр, після будівель-
ників, цегляний, автономне опалення, 667000 грн 
(еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія».

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

Шевченка вул., центр, 6/9, 43/20/9, гарний жит-
ловий стан, подвійна лоджія, м/п вікна, вбудована 
гардеробна, все поруч. Тел.: 0 98 7603216, 0 93 
8351688, Наталія. АН «Імперія». 

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 50 кв.м, 1/5, гарний житловий стан, 

м/п вікна, кімнати окремі, центр, все поруч, 725000 
грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 98 7603216, 0 
93 8351688, Наталія. АН «Імперія».

Гагаріна вул., 2/2, 54 кв.м, житловий стан, меблі, 
техніка, гараж, 540000 грн (еквівалентно 20000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Головатого вул., початок вулиці, 10/10, 52/30/8, 
кімнати та с/в окремо, гарний стан, бойлер, вікна 
та лоджія м/п, лоджія на дві кімнати, залишається 
кухня, 980000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 
98 8662600, 0 63 3665053, Ірина. АН «Імперія».

Дачна вул., 1/2, 43/38/7, житловий стан, м/п вікна, 
частково меблі, гарний район, поруч школа, дитса-
док, магазини, зупинка, 551000 грн (еквівалентно 
19000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

К.Шлях вул., р-н ринку «Зоряний», 2/9, 52/32/8, по-
требує ремонту, тепла, не кутова, «чешка», балкон, 
поруч школа, дитсадок, спортклуб, магазини, апте-
ка, зупинка, 696000 грн (еквівалентно 24000 у.о.). 
Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 12.02.2018 року об 11.00 буде проводити роботи 
із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки, що перебуває у влас-
ності Лук’янчук Надії Михайлівни та розташована за адресою: Київська область, 

Бориспільський район, на території Сеньківської сільської ради.
Просимо суміжних землекористувачів (землевласників), а саме: Нездорову 

Світлану Володимирівну, Полонського Олександра Олександровича, Чистова 
Сергія Вікторовича, Шуляр Карину Юріївну, або їх спадкоємців чи правонаступ-

ників, бути присутніми для погодження акту прийомки-передачі межових 
знаків на зберігання.
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Лютнева вул., новий утеплений будинок, 1/9, 
68/35/12, чистова, індивідуальне опалення, газко-
тел, у дворі дитячий майданчик, парковка для авто, 
980000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 98 
8662600, 0 63 3665053, Ірина. АН «Імперія». 

Петропавлівська вул., р-н вокзалу, 1/5, 52/40/9, 
гарний стан, балкон, погріб, 560000 грн (еквівалент-
но 20000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, 0 63 3665053, Іри-
на. АН «Імперія».

Робоча вул., 7/9, 52/28/8, ремонт, 1015000 грн 
(еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 63 4434722, 0 96 
4427277, Людмила. АН «Імперія».

УМБ-17 р-н, 1/3, 46/27/6, ремонт, вбудована кухня, 
бойлер, б/д, нова сантехніка, є свій підвал, 536500 
грн (еквівалентно 18500 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, 
Анна. АН «Імперія».

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська вул., центр, 9/9, 80/46/11, після буді-

вельників, автономне опалення, якісний будинок, 
924000 грн (еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 0 95 
4395829.

Глибоцька 81 вул., р-н школи №3, 4 поверх, лічиль-
ники, бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, 904500 
грн (еквівалентно 33500 у.о.). Тел.: 0 67 9663374. 

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гар-
ний стан, господар. Тел.: 0 93 7534756.

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

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

Соцмістечко вул., 2/2, 76/62/8, потребує ремонту, 
кімнати та с/в окремо, два балкона, дах у нормаль-
ному стані, зручна транспортна розв’язка, 644000 
грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, 0 
63 3665053, Ірина. АН «Імперія».

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

Франка вул., 3/5, 64/35/9, центр, якісний ремонт, 
гарний стан, поруч магазини, ринок, зупинки, 
1015000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Анна. АН «Імперія».

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

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

БУДИНКИ

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

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

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, газифі-
кований, 4 кімнати, кухня, гараж, сарай, підвал, інші 
приміщення, 15 соток, 5 хв. до зупинки електропо-
їздів, або обмін на житло у м. Донецьк. Тел.: 0 95 
0201893.

Іванків с., 80 кв.м, 4 кімнати, газ, світло у будинку, 
потребує ремонту, поруч магазин, зупинка, 464000 
грн (еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, 
Анна. АН «Імперія».

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

Лесі Українки вул., 60 кв.м, 5 соток, 4 кімнати, кух-
ня, коридор, підлога утеплена, м/п вікна, газ, світло 
та с/в у будинку, 783000 грн (еквівалентно 27000 
у.о.). Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН 
«Імперія». 

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

Південна вул., 68 кв.м, 4 кімнати, опалення газове 
+ дров’яне (є піч та груба), світло у будинку, вода 
на вулиці, просторий двір, є надвірні споруди, 10 со-
ток, вулиця асфальтована, 644000 грн (еквівалентно 
23000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, 0 63 3665053, Ірина. 
АН «Імперія».

Степова вул., 10 соток, 70 кв.м, житловий стан, 4 
кімнати, кухня, веранда, світло та газ у будинку, ву-
лиця повністю забудована, асфальт, погріб, 667000 
грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 
Наталія. АН «Імперія».

УМБ-17 р-н, будинок цегляний, 70 кв.м, 4 кімна-
ти, кухня, 6 соток, госпбудівлі, газ, вода, світло у 
будинку, с/в на вулиці, широкий фасад, 725000 грн 
(еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія».

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

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

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

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

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

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 

поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, централь-
на вода+свердловина, своя каналізація, 12,8 соток, 
гараж, баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 66 7747965, 0 
63 6725655.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 36/25/7, поруч з центром, у 

будинку газ, світло, вода, 2 кімнати, кухня, коридор, 
7 соток, 464000 грн (еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 
0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН «Імперія».

Коцюбинського вул., 38 кв.м, 2 кімнати, с/в, кухня, 
коридор, світло, газ, вода, житловий стан, 10 соток, по-
гріб, сарай, 551000 грн (еквівалентно 19000 у.о.). Тел.: 
0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН «Імперія». 

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 

137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 
1179106 Ігор.

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, ціна 

договірна. Тел.: 0 67 5056064.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Ентузіастів 20 вул., 10 соток, світло, поруч 

зупинка, ціна договірна, господар. Тел.: 0 66 
8508205, 0 66 2853481. 

К.Шлях 37 вул., 2/9, 52/27/8, кімнати окремі, с/в ок-
ремо, лоджія, квартира потребує ремонту, 667000 
грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 98 7603216, 0 
93 8351688, Наталія. АН «Імперія». 

Кооперативна вул., 8 соток, вулиця повністю за-
будована, асфальт, газ та світло біля ділянки, поруч 
зупинка, 362500 грн (еквівалентно 12500 у.о.). Тел.: 
0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН «Імперія».

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
АВТОМОБІЛЯ ЗІЛ

Тел.: (04595) 3-62-46
Заробітна плата при співбесіді

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ЕЛЕКТРИК
Тел.: (04595) 3-62-46

Заробітна плата при співбесіді

НА СТО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ

ХОДОВИК
МОТОРИСТ
Г/р: пн—сб, 9.00-18.00 • З/п договірна

м. Бориспіль, вул. С.Оврашка, 8
Тел.: 099-223-33-67, 068-119-19-79, 

Євгеній Миколайович
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Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Преображенська вул., центр, 10 соток, газ, світло 

по вулиці, гарні сусіди, вулиця тупикова, документи 
готові до продажу, 266000 грн (еквівалентно 9500 
у.о.). Тел.: 0 98 8662600, 0 63 3665053, Ірина. АН 
«Імперія».

Профспілкова вул., 12 соток (10+2), приватизова-
на, документи. Тел.: 0 67 9687787, Валерій. 

Тополева вул., 10 соток, приватизована, поруч но-
вобудови, комунікації по вулиці, господар, недорого. 
Тел.: 0 66 4087945. 

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

будинок у м. Бориспіль, у господаря, розгляну всі 
пропозиції, допомога в оформленні документів. Тел.: 
0 63 4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН «Імперія».

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 господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

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

6414851.

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

півбудинку, 2 кімнати, косметичний ремонт, ванна, 
бойлер, зручності на вулиці, 2500 грн+комунальні. 
Тел.: 0 96 0121246.

півбудинку, вул. К.Шлях, окремий вхід, умови, ме-
блі, ціна договірна. Тел.: 0 66 1367236.

житло для будівельників, Гора с., всі зручності, по-
руч зупинка. Тел.: 0 97 0930058.

Найму
Бориспіль

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

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

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

квартиру чи будинок у господаря. Тел.: 0 63 
4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН «Імперія».

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
Терміново! Найму квартиру. Тел.: 0 67 8677535, 0 

95 7275230.

Міняю
Бориспіль

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

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на при-
ватний будинок у м.Бориспіль, можливо без ремон-
ту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу мий-
ників автомобілів, автослюсарів, офіціантів та 
припиральниць. Стань частиною нашої коман-
ди! Тел.: 0 67 9040777.

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні працівники! 
Якщо ви цілеспрямована, відповідальна особа з 
бажанням працювати та розвиватися — ми шу-
каємо саме Вас! Запрошуємо до співпраці ад-
міністратора, кухаря, механіка, менеджера по 
чистоті, бармена, офіціанта. Тел.: 0 67 6927708, 
(04595) 47047.

В їдальню на території аеропорту потрібен ку-
хар , з/п договірна, робота позмінна. Тел.: 0 67 
9867169.

Оголошення та реклама

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

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

земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку у м. Борисполі, у господаря, роз-

гляну всі пропозиції, допомога в оформленні доку-
ментів. Тел.: 0 63 4434722, 0 96 4427277, Людмила. 
АН «Імперія».

квартиру в м. Бориспіль, розгляну всі пропози-
ції, допомога в оформленні документів. Тел.: 0 63 
4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН «Імперія». 

Терміновий викуп квартир, будинків, земель-
них ділянок. Можливо проблемні, неприватизо-
вані, з боргами. Допоможемо вам вигідно про-
дати, купити, здати в оренду вашу нерухомість 
або землю. Наші спеціалісти вже 10 років на 
ринку. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 6201019. АН «Сек-
тор Груп».

Здам
Бориспіль

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

1-к.кв., К.Шлях вул., техніка, меблі, холодильник, 
гарний стан, 4000 грн+комунальні, є інші варіанти. 
Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

2-к.кв., УМБ-17 р-н, газколонка, меблі, 3000 гр-
н+комунальні. Тел.: 0 96 0121246.

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

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

В магазин Шоу-Рум ТЦ «Аеромол» (м. Бори-
спіль) потрібен продавець-консультант, г/р з 
10.00 до 22.00. Тел.: 0 66 2288533, Альона, 0 95 
7680204, Анастасія. 

Виробничому підприємству на постійну ро-
боту потрібні працівники з виготовлення про-
дукції з тканини, з/п 3700—8000 грн. За більш 
детальною інформацією звертатися за тел.: 0 
66 2151498, Олексій Костянтинович. 

Для роботи в ательє запрошуємо швачок та 
закрійників із д/р; з/п від 5000 грн. Тел.: 0 63 
6010080, 0 95 1229824.

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

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

КОМПАНІЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТЕРМІНО-КОМПАНІЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТЕРМІНО-
ВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО ВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО 
КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА 
КИЇВ, З/П ВІД 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 КИЇВ, З/П ВІД 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 
1440766.1440766.

Увага! Допоможіть знайти собаку!

09.12.17 загубився наш Льосік. Кобель, близь-
ко двох років, некастрований, вага близько 40-45 
кг. Великий собако-вовк. Білосніжний з чорними 
плямами, за вухами кучерява шерсть, очі з роже-
вою каймою. Був у чорному шкіряному ошийни-
ку. Дуже добрий, йде до всіх, дуже любить дітей.

Придивіться, будь ласка, до знайомих, 
сусідів — може, у когось з’явився великий 

дорослий пес?
Є підозра, що його вивезли в село. Якщо хтось 

щось знає, величезне прохання, Зателефонуйте!

Тел.: (067) 255-22-57, Олена   
Винагорода гарантована!!! ДЯКУЄМО.

На СТО м. Бориспіль ПОТРІБЕН

Тел : (050) 332-87-04, Іван

ЗВАРЮВАЛЬНИК-
РИХТУВАЛЬНИК

066-22-88-533, Альона
095-768-02-04, Анастасія

В магазин Шоу-Рум ТЦ «Аеромол» 
(м. Бориспіль) ПОТРІБЕН

ПРОДАВЕЦЬ-
КОНСУЛЬТАНТ

Г/р з 10.00 до 22.00

будинок, зручності у будинку, ТБ, Інтернет, місце 
для машини, 3500 грн+комунальні, торг. Тел.: 0 96 
0121246.

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

кімната в 3-к.кв., К.Шлях вул., меблі, техніка, 
ціна договірна, для пари. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.

комерційне приміщення, 120 кв.м, вул. Голова-
того. Тел.: 0 67 3374611, 0 66 4448242.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

На постійну роботу в автотранспортне під-
приємство (неподалік с. Гнідин) потрібні ав-
тослюсар із ремонту вантажних автомобілів, 
електрозварювальник. Тел.: 0 67 4430888, (044) 
5912567, Василь Олександрович.

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

На постійну роботу в спортивно-оздоровчий комп-
лекс, с. Проліски, потрібен офіціант, г/р 2/2. Тел.: 0 
66 5977710, 0 73 1406055.

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

На постійну роботу потрібен робітник складу 
та продавець у продуктовий магазин, позмінно, 
з/п від 6000 грн. Тел.: 0 66 3165781, 0 67 3374611.

НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИСПІЛЬ 
ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/ТРИ, ОФІ-ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/ТРИ, ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 98 ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 98 
5123000, 0 99 5223000.5123000, 0 99 5223000.

На роботу потрібен майстер по ремонту одягу, па-
вільйон 20 кв.м, з/п договірна, м. Київ, ст.м. «Позня-
ки», або здам приміщення. Тел.: 0 67 4432449. 

На СТО потрібні працівники: ходовик, мото-
рист, г/р: пн—сб, 9.00-18.00, з/п договірна, м. Бо-
риспіль, вул. С.Оврашка, 8. Тел.: 0 99 2233367, 0 
68 1191979, Євгеній Миколайович. 

На СТО потрібні спеціалісти: автослюсар, ходовик, 
інжекторник, без ш/з. Тел.: 0 66 7984358, Віталій. 

На тимчасову роботу (чистку горіхів) шукаємо 
робітників, г/р пн—пт з 10.00 до 17.00, з/п 2500 
грн. Тел.: 0 63 6236237, 0 73 1647682.

Охоронному підприємству на постійну роботу 
потрібні охоронники, у гарній фізичній формі. 
Офіційне працевлаштування. Наявність медич-
ної справки та справки про несудимість. Г/р 1/2, 
2/2, вахта. Тел.: (4595) 50455, (044) 2236768, 0 67 
3288818.

Підприємству у м. Бориспіль на постійну роботу 
потрібні заступник начальника на виробництво; слю-
сар; помічник слюсаря; зварювальник; оператор ви-
робничої лінії; водії вантажних автомобілів. Тел.: 0 
96 3435767, Наталія.

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯ-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯ-
НИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.НИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.

Потрібен продавець на ринок «Центральний». Про-
даж господарчих, дрібних буд. матеріалів та інстру-
ментів. Г/р з 8.00—17.30 (взимку до 16,30). Місце ро-
боти — засклений кіоск 4Х3м,є кавомашина, з/п 10% 
від валового виторгу, але не менше 85 грн. в день. 
Готові взяти від студента до пенсіонера, переселенця, 
або людину без житла, навчаємо, при необхідності 
житлом забеспечуємо. Тел.: 0 67 5056064.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р 2/2 З ГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р 2/2 З 
7.00 ДО 22.00, З/П 5000 ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-7.00 ДО 22.00, З/П 5000 ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.ЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.

Проводиться набір різноробочих та вантажни-
ків-карщирів на склад, без шкідливих звичок. 
Робота у с. Глибоке Бориспільського р-ну. Тел.: 
0 67 5008057, 0 67 2147514, 0 44 5376844.

Продавець-консультант у салон мобільного 
зв’язку Vodafone (м. Бориспіль, вул. К.Шлях, 84), 
бажано з д/р у торгівлі, з/п від 7500 грн (оклад+-
бонус), офіційне працевлаштування. Тел.: 0 67 
2495588, Андрій. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, ко-
мірники, вантажники, складальники-пакуваль-
ники, засипальники сировини, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

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

Робота у м. Бориспіль. Потрібні працівники на 
зборку алюмінієвих конструкцій, бажано із д/р, 
з/п договірна+виробіток. Тел.: 0 67 7473865, Во-
лодимир Володимирович. 

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

ТД «Імперіал-Київ» — дистриб’ютор лікеро-го-
рілчаної продукції у м. Київ та Київській обл., 
на роботу потрібні торгові представники з авто, 
компенсація пального, амортизація, г/р 5-ден-
ний робочий день, з/п від 12000 грн. Тел.: 0 67 
9907887, 0 50 3387887, Дмитро Васильович. 

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас» 
потрібна сестра медична (фельдшер). Тел.: 0 68 
6378645, Любов Василівна.

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

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні помічник бух-
галтера, г/р пн-пт з 9.00 до 18.00; шиномонтажники, 
різноробочі, слюсарі, г/р тиждень/тиждень. Тел.: 0 
96 2499983.

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 
Інформація про вільні вакантні посади станом на 23.01.2018 року

Тел.: (04595)6-06-66

ТОВ «Аерохендлінг», агент з організації 
обслуговування відділу обслуговування 
пасажирів служби пасажирського обслу-
говування, з/п 5545 грн. 

ТОВ «Лідер-Партнер», керівник, з/п 6000 
грн (працевлаштування ВПО).

ТОВ «Лідер-Партнер», логіст, з/п 6000 
грн (працевлаштування ВПО).

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ НВК «ЛІЦЕЙ «ДИ-
ЗАЙН-ОСВІТА» ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИН-
СЬКОГО, завідувач господарства, з/п 
4648,00 грн. 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ НВК «ЛІЦЕЙ «ДИ-
ЗАЙН-ОСВІТА» ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИН-
СЬКОГО, робітник по обслуговуванню 
приміщень, з/п 3723,0 грн. 

ТОВ «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИТИНИ 
«ВІЛЬНИЙ РУХ», інструктор в басейн (для 
дітей з обмеженими можливостями), з/п 
7000 грн. 

ТОВ «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИТИНИ 
«ВІЛЬНИЙ РУХ», фахівець з фізичної ре-
абілітації, з/п 7000 грн. 

ТОВ «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИТИНИ 
«ВІЛЬНИЙ РУХ», сестра медична з ма-
сажу, з/п 7000 грн. 

Кучаківська сільська рада, головний 
бухгалтер, з/п 6745 грн. 

ПрАТ «ПентоПак», оператор виробничої 
дільниці, з/п 3990 грн. 

У компанію «Ін Тайм» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК-
ПРИЙМАЛЬНИК

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

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

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

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

з/п щоденно 

ТОВ «ДДК Трейдінг»
на меблеве виробництво
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

РІЗНОРОБОЧИХ
З/п від 5500-8000 грн

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

(097) 346-20-05, Максим

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

в наш дружний  та стабільний колектив

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

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

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

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

ТЕРМІНОВО
ШУКАЄМО

ПРИБИРАЛЬНИКА
службових приміщень

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень 
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання за даною спеціальністю.

РОБІТНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
РОБІТНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, 

виплата премії за результати роботи, заохочувальні виплати до святкових 
дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22
м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
автомобіля УРАЛ (лісовоз)

Тел.: (04595) 3-62-46
Заробітна плата при співбесіді

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

ТД «Імперіал-Київ» дистриб’ютор лікеро-горілчаної 
продукції у м. Київ та Київській обл.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ

З ВЛАСНИМ АВТО 
Компенсація пального, амортизація

Г/р 5-денний робочий день • З/п від 12000 грн

067-990-78-87
050-338-78-87 Дмитро Васильович 
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ШУКАЮ 3D-ДИЗАЙНЕРА (ПОМІЧНИКА) ДЛЯ ШУКАЮ 3D-ДИЗАЙНЕРА (ПОМІЧНИКА) ДЛЯ 
РОБОТИ ВДОМА. ПОТРІБНІ ЗНАННЯ ПРО-РОБОТИ ВДОМА. ПОТРІБНІ ЗНАННЯ ПРО-
ГРАМ: 3DS MAX, VRAY, PHOTOSHOP. ТЕЛ.: 0 67 ГРАМ: 3DS MAX, VRAY, PHOTOSHOP. ТЕЛ.: 0 67 
3622228,ОЛЕКСАНДР. EKZYPERI@GMAIL.COM3622228,ОЛЕКСАНДР. EKZYPERI@GMAIL.COM

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура металева для будівельних робіт: d8 

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

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

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

Оренда електроінструменту: шуруповерти, бол-
гарки, відбійники, перфоратори, м. Бориспіль, вул. 
Січнева, 1. Тел.: 0 96 6150550, 0 66 4274050.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для ванної 

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

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ТВАРИНИ

Бориспіль
Корову із 3 телям, 3 міс. тільності, чорної масті, не-

великої породи, 10-12 літрів молока/день, 13500 грн. 
Тел.: 0 97 6758167, 0 73 0957974, Леся. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

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

РІЗНЕ

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

робництва, ціна договірна; балія алюмінієва на 100 
л, відчизняного виробництва. Тел.: (4595) 69244.

Дрова садові; скляні банки . Тел.: 0 66 6442411. 
Дублянка жіноча, чорна, 46-48 розмір, в-во Туреч-

чина, 7000 грн (еквівалентно 250 у.о.), торг. Тел.: 0 
99 3054352.

Продається вугілля. Тел.: 0 63 2968874.
Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 1,5х1 м, гнуте скло; 

1,5х1 м — пряме скло, вивіска «міні-маркет», 
3,5х0,60 м з підсвіткою, нова. Тел.: 0 67 2696836.

Плуг 3-корпусний; культиватор. Тел.: 0 66 9121103.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги се-
рії «Литературные памятники» та видавництва 
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

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

Тел.: 0 67 656�72�01

в м. Бориспіль
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

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

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

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ

Підприємству на постійну роботу ПОТРІБНІ

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ
СЛЮСАРІ-МАЛЯРИ 
МОНТАЖНИКИ 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

З/п від 10000 грн
Офіційне працевлаштування

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

Професійні будівельні матеріали, найвища євро-
пейська якість, м. Бориспіль, вул. Січнева, 1. Тел.: 0 
96 6150550, 0 66 4274050.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресування, від 
виробника («Старе місто», «кірпичик»). Доставка. 
Укладка. Акція з 11.08.2017 р. по 11.09.2017 р. Тел.: 
0 67 9619812. 

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван+крісла, гарний стан, ціна договірна. 

Тел.: 0 97 7408820.
Стіл кухонний, диван, крісло розкладне, газова 

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

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Зварювальний апарат «Деко», заводський, кори-

стувались мало, в домашніх умовах, недорого, торг. 
Тел.: 0 98 3534499.

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 3393634.
Фотоапарат періоду СРСР та аксесуари. Тел.: 0 67 

9687787, Валерій.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

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

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №427075, виданий на 
ім’я Лук’янець Сергія В’ячеславовича, Лук’янець 
Олени В’ячеславівни управлінням земельних ресур-
сів у Обухівському р-ні 9 червня 2010 року, вважати 
недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №427076, виданий на 
ім’я Лук’янець Сергія В’ячеславовича, Лук’янець 
Олени В’ячеславівни управлінням земельних ресур-
сів у Обухівському р-ні 9 червня 2010 року, вважати 
недійсним.

Втрачений студентський квиток, серія КВ 
№11362728, виданий на ім’я Фещенко Каріни Сер-
гіївни Національним технічним університетом «КПІ» 
1 вересня 2016 р., вважати недійсним.

Втрачену залікову книжку студента 1-го курсу 
НАВС, №17-121, видану на ім’я Прожейка Євгенія 
Григоровича НАВС 2017 року, вважати недійсною.
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Історичний кросворд

Вивчи вірш

Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. 1. 27 юнаків, які потрапили в 27 юнаків, які потрапили в 
полон більшовиків під Крутами полон більшовиків під Крутами 
і були страчені, поховали на і були страчені, поховали на 
Аскольдовій … у Києві.Аскольдовій … у Києві.

2. 2.  На чолі студентського куреня  На чолі студентського куреня 
Січових стрільців у Києві 1918 Січових стрільців у Києві 1918 
року поставили студента Україн-року поставили студента Україн-
ського народного університету ського народного університету 
Андрія …. Андрія …. 

3. 3. В якому Універсалі уряд УНР В якому Універсалі уряд УНР 
закликав до захисту столиці закликав до захисту столиці 
студентів і було ухвалено ство-студентів і було ухвалено ство-
рення студентського куреня рення студентського куреня 
Січових стрільців?Січових стрільців?

4. 4. Прізвище есера, який коман-Прізвище есера, який коман-
дував 4-тисячною армією, яку дував 4-тисячною армією, яку 
Герої Крут зупинили неподалік Герої Крут зупинили неподалік 
Києва.Києва.

5. 5. Найкраще ситуацію в Україні Найкраще ситуацію в Україні 
1918 року, яка призвела  до 1918 року, яка призвела  до 
подій під Крутами, описав подій під Крутами, описав 
В. Винниченко у книзі В. Винниченко у книзі 
«Відродження …»«Відродження …»

1

5

2

3

4

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
НАГОДУЙ ПТАШИНУ ВЗИМКУ

Меню пернатихМеню пернатих
Хліб у вигляді крихт їсть більшість Хліб у вигляді крихт їсть більшість 

птахів. Варто використовувати по-птахів. Варто використовувати по-
дрібнений черствий хліб. Свіжий на дрібнений черствий хліб. Свіжий на 
холоді замерзає, і птахи не зможуть холоді замерзає, і птахи не зможуть 
його вдовбати. Не варто класти хліб його вдовбати. Не варто класти хліб 
великими шматками — окрім во-великими шматками — окрім во-
рон, пернаті з ним не впораються.рон, пернаті з ним не впораються.

Пшениця, ячмінь, просо, овес, Пшениця, ячмінь, просо, овес, 
рис — найулюбленіший корм біль-рис — найулюбленіший корм біль-
шості видів пташок. З круп найкра-шості видів пташок. З круп найкра-
ще вони їдять вівсяну та перлову.ще вони їдять вівсяну та перлову.

Зернята соняшника - універсаль-Зернята соняшника - універсаль-
ний корм для зимуючих птахів. Ве-ний корм для зимуючих птахів. Ве-
лика кількість рослинних жирів лика кількість рослинних жирів 
у насінні соняшнику робить його у насінні соняшнику робить його 
важливим джерелом енергії в умо-важливим джерелом енергії в умо-
вах зимових холодів.вах зимових холодів.

Сало, м'ясо, маргарин дуже лю-Сало, м'ясо, маргарин дуже лю-
блять синиці, повзики і деякі інші блять синиці, повзики і деякі інші 
види птахів. Але варто пам'ятати, види птахів. Але варто пам'ятати, 
що пернатим можна пропонува-що пернатим можна пропонува-
ти тільки несолоне сало або м'ясо. ти тільки несолоне сало або м'ясо. 
Шматочки сала нанизують на мо-Шматочки сала нанизують на мо-
тузку, яку вішають на гіллі. Слід ро-тузку, яку вішають на гіллі. Слід ро-
бити це у густій кроні, щоб ласощі бити це у густій кроні, щоб ласощі 

не дісталися воронам та сорокам, а не дісталися воронам та сорокам, а 
також котам і собакам.також котам і собакам.

Горобина, бузина, калина та глід Горобина, бузина, калина та глід 
приваблюють найкрасивіших зимо-приваблюють найкрасивіших зимо-
вих відвідувачів годівниць — дроз-вих відвідувачів годівниць — дроз-
дів і омелюхів. Охоче ласують ними дів і омелюхів. Охоче ласують ними 
і снігурі, але вони їдять не ягоди, а і снігурі, але вони їдять не ягоди, а 
кісточки. Плоди потрібно заготови-кісточки. Плоди потрібно заготови-
ти і висушити заздалегідь, з осені.ти і висушити заздалегідь, з осені.

Шишки, жолуді, горіхи приваблю-Шишки, жолуді, горіхи приваблю-
ють дятлів і шишкарів. Сойки з осені ють дятлів і шишкарів. Сойки з осені 
роблять запаси жолудів, ховаючи їх роблять запаси жолудів, ховаючи їх 
у затишних місцях. Пернаті радо по-у затишних місцях. Пернаті радо по-
ласують такими гостинцями.ласують такими гостинцями.

Зерно кукурудзи, насіння каву-Зерно кукурудзи, насіння каву-
на, дині, гарбуза та кабачків взимку  на, дині, гарбуза та кабачків взимку  
будуть із задоволенням їсти синиці. будуть із задоволенням їсти синиці. 
Важливо, щоб насіння гарбуза було Важливо, щоб насіння гарбуза було 
не смаженим.не смаженим.

Люблять птахи різноманітні сма-Люблять птахи різноманітні сма-
колики: сухофрукти та гриби. А ще колики: сухофрукти та гриби. А ще 
більший сюрприз для птахів, якщо більший сюрприз для птахів, якщо 
вони будуть червивими. У травні — вони будуть червивими. У травні — 
червні можна наловити травневих, червні можна наловити травневих, 
червневих хрущів, які масово літа-червневих хрущів, які масово літа-
ють у вечірні години або інших ко-ють у вечірні години або інших ко-
мах. Сухі комахи взимку — це свя-мах. Сухі комахи взимку — це свя-

то для багатьох пернатих. Підійдуть то для багатьох пернатих. Підійдуть 
також зварене круто і натерте на також зварене круто і натерте на 
тертці яйце, шматочки сирої яло-тертці яйце, шматочки сирої яло-
вичини, сир, порізане на скибочки вичини, сир, порізане на скибочки 
яблуко, ягоди з компоту тощо. яблуко, ягоди з компоту тощо. 

Обережно!Обережно!
Не можна підгодовувати перна-Не можна підгодовувати перна-

тих смаженою, гострою, жирною, тих смаженою, гострою, жирною, 
кислою або зіпсованою їжею. Птахи кислою або зіпсованою їжею. Птахи 
рідко гинуть саме через отруєння, рідко гинуть саме через отруєння, 
але воно призводить до ослаблен-але воно призводить до ослаблен-
ня організму.ня організму.

Чорний свіжий хліб викликає Чорний свіжий хліб викликає 
бродіння і заворот кишок, що при-бродіння і заворот кишок, що при-
зводить до подальшої смерті птахів.  зводить до подальшої смерті птахів.  

Солона їжа — сухарики, насіння, Солона їжа — сухарики, насіння, 
солоне сало — сприяє накопичен-солоне сало — сприяє накопичен-
ня солі в організмі птахів, викликає ня солі в організмі птахів, викликає 
отруєння та подальшу загибель.отруєння та подальшу загибель.

Пшоно також не рекомендується Пшоно також не рекомендується 
птахам. На відміну від проса, пшо-птахам. На відміну від проса, пшо-
но позбавлене оболонки, що при-но позбавлене оболонки, що при-
зводить до окислення жирів на йо-зводить до окислення жирів на йо-
го поверхні, появи токсичних ре-го поверхні, появи токсичних ре-
човин, хвороботворних організмів.човин, хвороботворних організмів.

 Коли настають холоди, 
птахи гинуть не від морозу, 
а від голоду. Щоб підтриму-
вати достатню температуру 
тіла, вони витрачають значно 
більше енергії, ніж зазвичай. 
А їжу знаходити все важче, 
адже харчі замітає снігом.  
Врятувати птахів від голод-
ної смерті  просто: розвісь 
годівнички і не забувай по-
повнювати їх кормом.

«Мамо, іде вже зима,«Мамо, іде вже зима,
Снігом травицю вкриває,Снігом травицю вкриває,
В гаю пташок вже нема…В гаю пташок вже нема…
Мамо, чи кожна пташинаМамо, чи кожна пташина
В вирій на зиму літає?» —В вирій на зиму літає?» —
В неньки спитала дитина.В неньки спитала дитина.
«Ні, не кожна, — одказує мати, —«Ні, не кожна, — одказує мати, —
Онде, бачиш, пташина сивенькаОнде, бачиш, пташина сивенька
Скаче швидко отам біля хати, —Скаче швидко отам біля хати, —
Ще зосталась пташина маленька».Ще зосталась пташина маленька».
«Чом же вона не втіка?«Чом же вона не втіка?
Нащо морозу чека?»Нащо морозу чека?»
«Не боїться морозу вона,«Не боїться морозу вона,
Не покине країни рідної,Не покине країни рідної,
Не боїться зими навісної.Не боїться зими навісної.
Жде, що знову прилине весна».Жде, що знову прилине весна».
«Мамо, ті сиві пташки«Мамо, ті сиві пташки

Сміливі, певно, ще й дуже,Сміливі, певно, ще й дуже,
Чи то безпечні такі, —Чи то безпечні такі, —
Чуєш, цвірінькають так,Чуєш, цвірінькають так,
Мов їм про зиму байдуже!Мов їм про зиму байдуже!
Бач — розспівалися як !»Бач — розспівалися як !»
«Не байдуже тій пташці, мій синку,«Не байдуже тій пташці, мій синку,
Мусить пташка малесенька дбати,Мусить пташка малесенька дбати,
Де б водиці дістати краплинку,Де б водиці дістати краплинку,
Де під снігом поживку шукати».Де під снігом поживку шукати».
«Нащо ж співає? Чудна!«Нащо ж співає? Чудна!
Краще шукала б зерна!»Краще шукала б зерна!»
«Спів пташині потіха одна, —«Спів пташині потіха одна, —
Хоч голодна, співа веселенько,Хоч голодна, співа веселенько,
Розважає пташине серденько,Розважає пташине серденько,
Жде, що знову прилине весна».Жде, що знову прилине весна».

Леся УкраїнкаЛеся Українка

29 січня — 
День памяті 
Героїв Крут

«Мамо, іде вже зима…»«Мамо, іде вже зима…»

ЛабіринтЛабіринт
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 ЗНАЙ НАШИХ!

Юлія ГАМАН

Дівчина на мільйон — це не про 
троянди. І не про зелені купюри. Це 
про юну дівчину, але із внутрішнім 
стержнем, яка на мільйон запитань 
має стільки ж відповідей і мільйон 
разів підбирає риму…

Бориспілька Ольга Кацан у дитин-
стві перепробувала все, щоб знайти 
заняття для душі: вокал у музичній 
школі, малювання, шиття, вишивку 
бісером та хрестиком, виготовлен-
ня іграшок та ляльок-мотанок, ак-
торську майстерність, режисуру. У 
школі скрізь перша — участь у кон-
курсах, поетичних фестивалях тощо. 
Сьогодні вона студентка II курсу ін-
ституту журналістики КиМУ, лауреат 
премії ім. П.Чубинського Бориспіль-
ської міської ради, член Асоціації по-
етів-ронделістів України, журналіст 
«Вістей», керівник гуртка «Літератур-
не краєзнавство» при міському Цен-
трі туризму та краєзнавства учнів-
ської молоді.

Серйозний список, як для 18-річ-
ної дівчини. Ще Оля під завісу 2017-
го під ялинкою знайшла чергову 
збірку своїх віршів…

Перша справжня
Одного сонячного осіннього дня 

Оля побачила крізь гілки дерева 
обриси сонця, а охарактеризувала 
побачене, як «заплуталось сонце». 
Така назва її сьомої збірки поезій — 
«У вітті заплуталось сонце».

Збірка сьома, але перша справ-
жня, стверджує. Тому що в ній — 
такі нюанси, як ISBN — міжнарод-
ний номер, УДК, а ще видавни-
цтво «Український письменник». У 
книжці — доросла серйозна ліри-
ка. Процес видання тривав 2 роки 
— не було часу, щоб довести усе 
до ладу. Каже, морока була з обкла-
динкою: вибором зображення. 

Оля запевняє, що видатися ни-
ні реально, якщо є певні кошти і 

резюмує: «Якщо людина знайома 
із версткою, то може збити собі 
книжку від початку до кінця (щоб 
зекономити на послугах дизайне-
ра), а потім її роздрукувати у видав-
ництві. Зробити модну книжку — 
не проблема». 

Кожна збірка — 
набутий досвід

Згадуючи попередні збірки, Оля 
з трепетом розповідає історію утво-
рення кожної. До виходу в світ шостої 
збірки, вони випускалися, щоб твори 
були вкупці. Перші чотири збірки, на-
приклад, видавалися для участі у літе-
ратурних конкурсах «Таланти твої, Бо-
риспільщино» та «Зерна доброти», ко-
ли авторка навчалася в школі.

«Перші дві із них, — розпові-
ла поетеса, — простенькі. Третя 
теж далека до ідеалу. А от четвер-
та збірка — серйозніша річ. Згада-
ла п’яту: як її батьки подарували на 

день народження. І шоста — єдина 
із цих збірок-початківців, якою ді-
вчина пишається. Вона була осно-
вою для створення сьомої збірки.

Несподівана проза
Коли тривала підготовка сьомої 

збірки, Оля не римувала, почала 
писала прозу. Вона ходить на гур-
ток журналістики до її університет-
ського викладача. На журналістській 
майстерності студенти писали есе 
про вікно, старі черевики, про те, як-
би вони, журналістки, стали чолові-
ками тощо. Відтак прози назбирало-
ся чимало. Оля каже, що збірка про-
зи може вийти, коли вона зрозуміє, 
що ця проза варта уваги.

Про критику поетеса говорить 
легко: «Якщо критика конструктив-
на — це нормально, це можливість 
удосконалитися. А якщо ж людина, 
критикуючи мої твори, хоче мені 
дошкулити, то я на це болісно ре-
агую і захищаюся».

ДІВЧИНА НА МІЛЬЙОН
 Наша колега — журна-

лістка «Вістей» Ольга Кацан 
— дивує багатогранністю на-
тури, широтою світогляду та 
своєрідним тлумаченням по-
баченого і відчутого нею. Ще 
б пак! Адже вона — поетеса!

Октава
Дощ падає тихо на землю,
Реприза знову лунає.
Між нами, мабуть, даремно
Фантазія душі єднає.
Сольфеджіо щирих емоцій
Лягає пелюстками квітів,
Сіяє промінням у світі 
Довершених самоцвітів.  

More pochyttiv
Вже чайки квилять по-осінньому, 
А море шаленіє не на жарт. 
І кроком ніжним, мріяно-весільним 
Ступає урочисто листопад. 
І босі ноги ніжно-білуваті 
Торкаються холодного піску. 
І ці думки такі приземкуваті
З часу котушки змотують ліску. 

А серце, ніби найгарнішу мушлю, 
Вмива солона хвиля прохолоди. 
І ця миттєвість тихо-непорушна 
Влива у душу чашу насолоди. 
І ти тремтиш від холоду й блаженства, 
Вдихаючи цей моря ніжний ладан. 
За цю хвилину щирого шаленства 
Усі скарби душі віддати ладен. 
Й волосся, ніби порване вітрило, 
Спокійно віддається в руки вітру, 
І спогади щасливістю незримо
Гортають аркуші на нотному пюпітрі. 

• • •
Паралельні світи,
Вимір інший.
Ми з тобою на «ти»...
Кращий? Гірший?
Ми з тобою удвох
Віч-на-віч…
Тут  уламки епох

Навсебіч...
Тут між нами нема
Гравітації,
Тільки  тихо дріма
Імітація..
Хоча інші ми є
І несхожі,
Кожне слово твоє
Насторожі…
Паралельні думки
Не пускають,
А словесні струмки
Не вщухають.

• • •
Пані осінь 
У фаетоні
Вирушала на зоряний бал.
Пані осінь
Волосся червоне
Загортала у сонячну шаль.

Пані осінь
 шлейф дощовий 
Накидала на воскові плечі.
Пані осінь 
чекала зими
І потроху збирала речі.
Пані осінь
Трохи втомилась
Убиратись щодень, мов на свято.
Пані осінь
Туманом умилась
Й задивилась удаль винувато.
Пані осінь
Чекала відпустки
І не вірила більше в дива.
Пані осінь
Заплакала в хустку,
Бо душа її тендітно-жива.
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 НА ЧАСІ

МОЗ рекомендує українцям пе-
реглянути у своїх та дитячих ам-
булаторних картках відомості 
про усі щеплення й, попередньо 
проконсультувавшись з лікарем, 
зробити ті, яких не вистачає, від-
повідно до графіку. У зв’язку з 
низьким рівнем «покриття» 
населення України щодо 
вакцинування, можли-
вий спалах будь-якої не-
дуги, проти якої існує 
щеплення. Наступ ко-
ру уже налякав, на чер-
зі, прогнозують, дифтерія.

Під час епідемії дифтерії в 
Україні з 1991-го до 1998-го ро-
ку, спричиненої низьким охоплен-
ням дітей вакцинацією та відсут-
ністю ревакцинації дорослих, на 
дифтерію захворіли близько 20 ти-
сяч людей, 696 з них померли.

В Україні щеплення від дифте-
рії дітям можна зробити безо-
платно цільноклітинною вак-
циною проти кашлюку, дифте-
рії та правця АКДП, яка забез-
печує найкращий захист. Також 
наявна безкоштовна вакци-
на для профілактики дифтерії 
та правця АДП та вакцина для 
профілактики дифтерії та прав-
ця із зменшеним вмістом анти-
гена АДП-М, яку застосовують 
для дорослих.

Як і будь-який лікарський пре-
парат, вакцини можуть викликати 
реакції, проте ризик померти від 
дифтерії набагато вищий, ніж ри-
зик серйозної реакції на вакцину. 
Серйозні реакції на вакцини вкрай 
рідкісні. Побічні ефекти, такі як бо-
лісні відчуття і припухлість у міс-
ці ін’єкції або невелике підвищен-

ня температури, це звичайне 
явище.
— На 1 січня 2018 в Україні на-

явні 2,7 млн доз вакцини АКДП, 700 
тис. доз АДП та 6,1 млн доз АДП-М.

— За 11 місяців 2017 року 45,4% 
дітей віком до 18 місяців отримали 
три дози вакцини АКДП, 38,7% до-
рослих захищені від дифтерії вак-
циною АДП-М.

— Для лікування дифтерії в 
Україні достатньо доз протидифте-
рійної сироватки. Препарати ма-
ють сертифікат якості GMP, що га-
рантує, що продукція постійно 
виробляється і контролюється за 

стандартами якості, які відповіда-
ють її призначенню, та відповідно 
до вимог реєстраційного досьє. 

— На 2018 рік МОЗ заклав у бю-
джет 40,2 млн грн для закупівлі си-
роваток та імуноглобулінів для лі-
кування хворих на небезпечні ін-
фекційні захворювання, що су-
проводжуються високим рівнем 
смертності, серед яких і дифтерія. 
Препарати будуть придбані через 
міжнародні організації і відповід-
ним чином зареєстровані, наразі 
йде планування закупівель.

Про захворювання
— Дифтерія небезпечна тим, що 

без негайного введення сироват-
ки близько 50% хворих можуть по-
мерти, навіть із сироваткою зали-
шається ризик смерті до 20%.

— Інфекція передається пові-
тряно-крапельним шляхом. Коли 

дифтерійна бактерія потрапляє у 
дихальну систему, вона виробляє 
токсин, що руйнує тканини дихаль-
ної системи. Захворювання про-
являється у вигляді ангіни, коли 
у горлі утворюються плівки, що 
можуть ускладнювати дихання та 
ковтання. Токсин може спричини-
ти слабкість, біль у горлі, лихоман-
ку, набряк залоз у шиї. 

Токсин також може потрапи-
ти у кров і вразити серце, нирки і 
нервову систему.

За інформацією МОЗ України

ОБЕРЕЖНО: ДИФТЕРІЯ! 
МОЗ ЗАКЛИКАЄ ВАКЦИНУВАТИСЯ

 У зв’язку з небезпеч-
ністю хвороби та низьким 
рівнем охоплення щеплен-
нями в Україні, МОЗ ре-
комендує вакцинацію для 
дітей і ревакцинацію для 
дорослих. І це стосуєть-
ся не лише щеплень проти 
кору, йдеться про увесь ка-
лендар щеплень. 

Бориспільщина: 
вакцина проти 
дифтерії скінчилася

Тетяна ХОДЧЕНКО

У Бориспільській амбулато-
рії загальної практики сімей-
ної медицини №1 запевняють, 
що ажіотаж на щеплення про-
ти кору спав. Лікарі кажуть, 
процес вакцинування не вар-
то припиняти.

Бориспільщина має усі не-
обхідні на сьогодні для графі-
ку щеплень вакцини у достатній 
кількості. Про це «Вістям» роз-
повіла Світлана Грона, завіду-
вач амбулаторії. 

«Вакцини проти гепатиту В, 
туберкульозу, кашлюку, полі-
омієліту та хіб-інфекції достат-
ньо. На жаль, немає сироватки 
проти кору, паротиту та красну-
хи (КПК). Департамент охорони 
здоров’я Київської області обі-
цяє надати її найближчим часом. 
Станом на 23 січня вакцина про-
ти дифтерії (ДПМ) вже закінчу-
ється», — говорить завідуюча.

Ажіотаж серед охочих вакци-
нуватися скінчився. Черги до 
кабінету щеплень у амбулаторії 
немає, хоча вакцини є. 

Медики закликають убезпечи-
ти себе та своїх дітей шляхом ще-
плення. Адже це є чи не єдиним 
способом вберегтися від небез-
печних хвороб. Усю інформацію, 
кажуть в амбулаторії, щодо вакци-
ни, вакцинування можна дізнати-
ся у свого педіатра чи терапевта. 

СВІТЛАНА, у декреті: 

— Роботу лікарні оцінюю низьким 
балом, тому що є не дуже доброзичли-
ві лікарі. Покращити роботу ЦРЛ мо-
же платне лікування, більш молоді та 
кваліфіковані лікарі можуть надава-
ти якісні медпослуги. Слід вирішити 
проблему з чергами, бо інколи паці-
єнти не можуть потрапити на прийом, 
просидівши годинами під кабінетом.

ВАСИЛЬ, пенсіонер: 

— Не був у нашій лікарні вже 
п’ять років, лікуюся в Києві. Проти 
Бориспільської лікарні та лікарів 
нічого не маю, але у закладі слід 
міняти підходи, осучаснювати їх, іс-
тотно покращувати рівень обслу-
говування. Найперше — запрова-
дити електронні черги, як у при-
ватних медзакладах. 

АНАСТАСІЯ, в.о голови 
Молодіжного парламенту: 

— До ЦРЛ не ходжу, не влашто-
вують великі черги та ставлення 
медперсоналу до пацієнтів. По-
трібні попередній запис чи елек-
тронні черги, а ще маленькі ам-
булаторії сімейної медицини, ку-
ди бориспільці могли б звертатися 
до терапевтів.

ОЛЕНА, у декреті:

— Різні відділення ЦРЛ працю-
ють по-різному. Наприклад, з мого 
досвіду, безкоштовні аналізи ро-
бляться не зовсім якісно. Потрібно 
підвищити зарплатню медперсо-
налу та лікарям, мотивуючи людей. 
Напружують черги та відсутність 
ремонту на першому та другому 
поверхах поліклініки.

ЛІДІЯ, пенсіонер: 

— 30 років живу без лікарень, 
без лікарів та без ліків, бо лікую-
ся травами, підтримую власне здо-
ров’я. Як покращити роботу ЦРЛ? 
Потрібне сучасне медобладнання, 
діагностична апаратура, забезпе-
чення вакцинами та медпрепара-
тами, що передбачені державою 
як безкоштовні.

— Як оцінюєте роботу Бориспільської ЦРЛ та що 
потрібно, щоб її покращити? — «Вісті» запитали у містин.

Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«ПОТРІБНІ ЕЛЕКТРОННІ ЧЕРГИ»

ЯК У НАС?

Ускладнення від дифтерії можуть включати:
 • блокування дихальних шляхів,
 • пошкодження серцевого м’яза (міокардит),
 • ушкодження нерва (поліневропатія),
 • легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).
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Варто знати! 
Для лікування дифтерії в Україні наявна 

протидифтерійна сироватка. Єдиний спосіб 
захиститися від дифтерії і попередити розвиток 

небезпечних ускладнень — вакцинація для 
дітей і ревакцинація для дорослих 

(кожні 10 років).
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Олександра ОСІЧКА, 
лікар загальної практики 

сімейної медицини 
Бориспільської амбулаторії №1

 ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ

ПИЙТЕ, ДІТИ, МОЛОКО 
І БУДЕТЕ ЗДОРОВІ

 Для розвитку дитини важливим є збалансоване харчу-
вання. Кальцій — чи не найголовніша складова раціону. 
Педіатри закликають батьків контролювати те, що їдять 
їхні діти. «Вісті» цікавилися раціоном бориспільських ді-
тей у садочках та школах міста та запитали лікарів, чи зу-
стрічається дефіцит кальцію.

Як лікар прописав
У молоці найбільше кальцію, 

який так потрібен кісткам люди-
ни. Якщо організм матиме його де-
фіцит, це може призвести до низки 
захворювань, у тому числі цукро-
вого діабету чи серцево-судин-
них. Небезпечний низький рівень 
кальцію для дітей, людей похило-
го віку й вагітних.

«Кальцій є в усіх органах, ткани-
нах та  крові. Якщо кількість каль-
цію та вітаміну D3 буде низькою, 
розпочнеться порушення з боку 
опорно-рухового апарату, а у ді-
тей першого року життя деформа-
ція черепа, ніг та затримка психо-
моторного розвитку», — пояснює 
Олександра Осічка, лікар загаль-
ної практики сімейної медицини 
Бориспільської амбулаторії №1. 

Виявляється, діти до року, які 
на штучному вигодовуванні, мо-
жуть мати дефіцит кальцію. Спів-
розмовниця говорить, що ни-
ні дітей із низьким рівнем каль-
цію чимало, але до лікарів їх-

ні батьки звертаються із іншими 
проблемами, що спричинені цим 
дефіцитом. 

«Брак кальцію та вітаміну D за-
грожує ламкістю кісток: навіть ко-
ли дитина падає із висоти власно-
го росту, то ламає руку чи ногу. Та-
кож діти до семи років все частіше 
бувають у стоматолога через карі-
єс. Часта слабкість, головний біль, 
кровотечі з носа чи запаморочення 
— все це може бути через низький 
рівень кальцію та мікроелементів в 
організмі», — розповідає Олексан-
дра Сергіївна.

За її словами, коли дитина  на-
відріз відмовляється від моло-
ка — потрібно шукати причину. 
«Буває неприйняття організмом 
молочної кислоти через неста-
чу ферменту лактози, яка розще-
плює молоко. Це може бути спад-
кова недостатність чи набута. Бу-
вають випадки, коли на молоко є 
алергія. Тоді слід приймати препа-
рати із вмістом Са, збільшити у ра-
ціоні кількість страв з риби, м’я-
са, сухофруктів. Наприклад,  два 
з’їдені фініки в день своїм вміс-
том Са прирівнюються до склянки 
молока», — каже лікар і додає, що 
надмірне вживання молока забо-
ронено людям, які мають анемію, 
бо воно зменшує всмоктування 
заліза в кишечнику.

Аналізи показують
У розвинених країнах, як 

наприклад, Швеція чи Ан-
глія, діти обов’язково п’ють 
молоко не лише вдома, а й у 
школі, де встановлено спе-
ціальні автомати. Українські 
лікарі та журналісти прове-
ли експеримент. Взяли ана-
лізи на вміст кальцію у дітей 
однієї із львівських шкіл і до-
слідили їх. Висновок шоку-
вав: 80% обстежених учнів 
мали наднизький показник 
вітаміну D та Са. 

Після щоденного вживання 
молока упродовж одного мі-
сяця аналіз зробили повтор-
но. Рівень необхідних мікро-
елементів, зокрема кальцію, 
збільшився удвічі. 

«Надлишок молока 
у міських школах»

Ще за радянських часів іс-
нувала настанова для школя-
рів: «Обов’язково в день ви-
пити склянку молока». Тому 
в освітніх закладах кожно-
го дня дітлахам давали теп-
ле молоко, какао чи молочні 
страви. Чи правило актуаль-
не сьогодні, «Вісті» дізнавали-
ся у Бориспільському місько-
му управлінні освіти та науки. 

«Міські діти отримують мо-
локо та молочні продукти від-
повідно до державних вимог та 
стандартів, — пояснила Наталія 
Стрільник, головний спеціаліст 
управління. — Відповідно до По-
станови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 2004 року «Про затвер-
дження норм харчування у на-
вчальних та оздоровчих закла-
дах» додатку №2 та №7, норма 
вживання молока за добу для ді-
тей різного віку відрізняється. 
Так, малеча віком від 1 до 3 ро-
ків при триразовому харчуван-
ні у садочку має вжити 350 г мо-
лока, тоді як школярі молодших 
класів віком від 6 до 10 років по-
требують лише 180 г за добу. 

Згідно з аналізом виконання 
норм харчування у бориспіль-
ських школах за 2017 рік вжи-
вання дітьми молока та молоч-
них продуктів навіть перевище-
но. Наприклад, молока школярі 
випили 113%. А кисломолоч-
ного сиру з’їли на 116%, тобто 
більше встановленого. У порів-
нянні із цими показниками ви-
хованці садочків вжили молока 
97,7%, а сиру — 98,5%». 

Як стало відомо, молоко у 
міські заклади освіти постача-
ється згідно з конкурсним від-
бором постачальників через 
систему ProZorro. Більше чоти-
рьох років це робить фірма із 
Переяслава. 

Бориспільський район: корів меншає
Ситуація із кількістю та якістю молочних продуктів в Україні на-

ближається до катастрофічної червоної позначки, констатують екс-
перти. Так, у Бориспільському районі молочних фермерських гос-
подарств фактично немає.

В управлінні агропромислового розвитку Бориспільської рай-
держадміністрації «Вістям» повідомили про діюче господарство 
сімейного типу «Парубоче», що у Воронькові. За словами фахівців 
управління, у селах району корів можна на пальцях порахувати, 
тому і маємо проблему із молоком на місцях. 

«Селяни все рідше тримають корів. Люди району не цікавлять-
ся господарством, а переходять працювати до столиці. Так, напри-
клад, через брак молока в районі бориспільське молочне підпри-
ємство ТОВ «Промінь-Фуд» завозить продукцію аж із Черкаської 
області», — кажуть спеціалісти.   

Споживачі розраховують на 
якісне молоко із села, яке прода-
ється на ринках з рук. 

Жителька Сошникова пані 
Ольга, яка реалізовує у Бориспо-
лі молоко від своєї корови, гово-
рить, що не вижити їй лише на 
одну пенсію, тому підробляє. 

«Витрати на дорогу до міста, 
тяжка праця біля корови, дорогі 
корми — селянам, власникам ко-
рів, нелегко доводиться», — жа-
ліється Ольга Іванівна.

За літр домашнього молока во-
на просить 17 грн. У магазинах ціна 
за цей же об’єм стартує від 25 грн.  

Надія на ринок

Підготувала Тетяна ХОДЧЕНКО

ОФІЦІЙНО

ДУМКА АГРАРІЇВ

СТИХІЙНА ТОРГІВЛЯ
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 ВІДВЕРТА РОЗМОВА

 Гість номера

Ольга КАЦАН, фото автора

— Тетяно Георгіївно, розка-
жіть, як у ваше життя увійшов 
туризм. 

— Прив’язаність до нього я від-
чула, коли навчалася у ЗОШ № 1. 
У молодших класах відвідувала ту-
ристичний гурток, яким опікувався 
Григорій Матлак. Коли добудували 
гімназію (тодішню 4-ту школу), нас 
перевели навчатися туди. Виступа-
ла за збірну команду закладу, а зго-
дом потрапила до збірної міста. Бу-
ла достойна команда: спортсмени 
із 4-ї, 5-ї та 8-ї шкіл. 

Після навчання у виші прийшла 
влаштовуватися на роботу в місь-
ке управління освіти до Миколи Бо-
ровка. Пам’ятаю довжелезну чер-
гу в коридорі. Я остання. Тримаю 
диплом вчителя початкових кла-
сів. Казали, візьмуть мене на групу 
продовженого дня, бо класів було 
мало. Тут прямісінько перед моїм 
носом відчиняються двері. Воло-
димир Петрович Письменний з па-
пірцем. «О, ти!», — взяв за руку і по-
вів через усю чергу в кабінет Мико-
ли Маркіяновича. «Я її пам’ятаю, во-
на туризмом займалася, на зльоти 
їздила!» Виявляється «згори» при-
йшов лист, що потрібно відродити 
туристсько-краєзнавчу роботу в мі-
сті. Раніше в Борисполі існувала по-
сада методиста по туризму. Ії відно-
вили у «Евріці», і я її посіла. 

— Оцініть розвиток туризму 
в Борисполі. Чи це актуальний 
напрямок для молоді?

— Можемо назвати себе найкра-
щим закладом у Київській облас-
ті. Нашу роботу оцінюють батьки. 
Хтось дякує вголос, хтось у соцме-
режах. Попит на туризм є. Раніше 
бігали по школах, переконували, 
розказували, зараз до нас прихо-
дять. Набір у гуртки відкритий про-
тягом року. «Скелет», як правило, 
стабільний. Всі свої: одні прийшли 
за компанію з братом, інші побу-
вали з нами в поході, і їм сподоба-
лося. Залишають гурток або через 
хворобу, або якщо дитина не ви-
тримує навантаження (школа, кур-
си, інші гуртки). Нині у ЦТ близько 
375 дітей. Кажу батькам: «Будьте го-
тові, що дитину за вуха звідси не ві-
дірвете або не заженете». А якось 
зателефонувала мені мама: «Моє 
дитя знов на Говерлу збирається! 
Вона ж уже на ній 5 разів була!» 

— А скільки разів ви підкорили 
Говерлу? 

— Більше 30 разів. Рахувала до ці-
єї цифри, а потім перестала. Я лю-
блю Говерлу, говорю з нею, перед 
сходженням рукою торкаюся, по-
клонюся їй. Це мої особисті почуття. 
Говерла для мене рідна. Вона весь 
час різна і красива. Рятувальники, 
які супроводжують групу, порівню-
вали гору з жінкою. За гуцульською 
прикметою, вона захоче — пустить 
на верхів’я, не захоче — не пустить. 
Характерна гора! Буває піднімаєш-
ся, а так завіяло, затягло, що нічо-
го не видно. Йдеш думаючи: стіль-
ки разів тут була, хочеться показати 
людям, які піднімаються з тобою, все 
море гір, але як? Згадуються слова 

рятувальника: хтось у групі є такий, 
кого вона не хоче бачити. 

Одна з екстремальних ситуацій: 
зненацька налетіла хмара і упері-
щила гроза. Ми моніторимо пого-
ду перед сходження, а тут сюрп-
риз: град, блискавки. Якщо ви хоч 
раз піднімалися на Говерлу, бачи-
ли стовпці, які залишилися від ста-
рого польсько-чехословацького 
кордону, що проходив через хре-
бет. А в траві там лежить протитан-
кова сітка, вона вросла в землю. 
Коли в неї влучала блискавка, все 
розходилося вздовж території, де 
є цей метал. Від страху всі молит-
ви позгадували, які знали. Блайзер 
рятувальника, який навпомацки 
шукав нам правильну стежку, від-
чув на собі черкання блискавки по 
металевій кнопочці. Коли чоловік 

зняв головний убір, його волосся 
стирчало дибки.

— Ділите добу для родини і 
кар’єри? 

— У позашкіллі чіткого графі-
ка «робота — дім» побудувати не 
можна. Крім посади, веду гурток 
водного туризму. Маю один вихід-
ний у тиждень — суботу. Якщо в 
цей день відбуваються, скажімо, 
міські заходи, працюю сім днів на 
тиждень без перерв. Не завжди, 
коли приходжу додому, «відклю-
чаюся» від роботи: доводиться ви-
рішувати певні нюанси з керівни-
ками гуртків, писати. Виходить, що 
моя робота — моя сім’я, моя сім’я 
— моя робота. Для чоловіка й ді-
тей слово «туризм» звичне. Вони 
зі мною подорожують. У туризмі, 
якщо чоловік чи дружина не під-

тримує свою 2-гу половинку, сім’я 
розпадається, бо туристи свобо-
долюбиві, їм  потрібно рухатися. 
Навіть під час декретної відпустки 
чоловік мене насилу рік втримав 
удома, розумів, що я — як пташ-
ка в клітці: дихати важко, треба ку-
дись поїхати. Коли була вагітна Со-
фійкою, десь на 6-му місяці про-
вела 5 днів у наметі у лісі з дітьми, 
хвилювалася за змагання, а на ран-
ньому терміні на лижах їздила. 

— У  чому секрет того, що ви 
гарна мама,  керівник і людина, 
про яку тепло відгукуються й 
поважають?

— Секрету нема. Треба жити, 
немов тебе за вітром несе. Відчу-
ти, мов ти листочок: упав на воду 
— я пливу. Приплив до берега — 
спілкуюся з травичкою. Якщо сиді-

ти і нічого не робити, нічого не бу-
де. Хочеш жити, необхідно встига-
ти все. Треба боротися з лінню, з 
депресіями, які охоплюють людей 
у випадку чи то нестачі коштів, чи 
то особистих проблем. Слід ото-
чувати себе хорошими людьми. У 
туристів це виходить. У дитинстві 
почула вислів, що туристи — най-
кращі люди на землі. Перевірила: 
більшість туристів — хороші люди. 
Вони не прив’язані до грошей, ма-
теріальних благ, жаги до збагачень. 
Вони радіють бутерброду на траві, 
вранішній росі, співу пташок, від-
криваючи блискавку намету. І во-
ни щасливі. Треба вчитися жити так, 
бо життя швидкоплинне, варто ра-
діти кожному дню і проживати йо-
го як останній. Треба викреслюва-
ти з життя людей, які образили чи 
заважають жити, як ти хочеш, мен-
ше з ними спілкуватися. Я підтри-
мую здоровий спосіб життя, пропа-
гую це серед дітей і колег. Йдеться 
не тільки про довголіття, а й гаран-
тію зовнішнього вигляду, духовної 
краси: як кажуть, не болить — то й 
не важко. 

Важливо вірити у прекрасне май-
бутнє: своє, дітей і держави. Не лю-
блю, коли нарікають: «Така-то дер-
жава, така ж влада, керівники…» 
Не люблю людей, які критикують. 

Вірю, що думки матеріальні. Діти 
чують, коли старші говорять: «От у 
нас така-от держава!» Як ми може-
мо виховати достойне покоління і 
змінити щось, якщо діти ростуть на 
негативному віянні? Треба говори-
ти, що держава успішна, що стане на 
ноги. Все починається із сніжечки. 
Зліпили її, поклали на сніг і качає-
мо, поки не вийде куля. І вже є сніго-
вик! Потрібно не одразу братися за 
грандіозні цілі, а починати з малого.

— Які сімейні традиції у вашо-
му родинному колі?

— Активний відпочинок, пов'я-
заний з сезонами. Коли взимку лю-
ди їдуть на море, дивуємося. Маємо 
загальносімейну позицію: зима — 
лижі, весна — сплав, літо — різно-
бічне: море, гори, річка. Непорушна 
традиція: експедиція на Говерлу під 
час осінніх канікул. Вона і сімейна, і 
загальноміська водночас. 

— Ще не розвіявся шлейф від 
«Міс». Як воно, бути мамою най-
красивішої дівчини в Борисполі?

— Бути мамою такої дитини — 
задоволення. Це результат власної 
роботи, праці тата, бабусь, дідусів і 
людей, які оточують доньку, вкла-
дають у неї. Катя достойно йде шля-
хом, який обрала, і мені радісно.

У нас Софія  — туристка. Катя тан-
цює. Софійка теж. Молодша більш 
азартна за старшу: по скелях лазить, 
хоче співати, піти на бісер і теніс.

— Не мрієте про хлопчика 
в сім’ї?

— Можливо. Як Бог дасть.
— З вами в похід вирушають 

люди з міської влади, наприклад, 
заступник міського голови Люд-
мила Пасенко. Як бути з ними в 
польових умовах? 

— Хочеш перевірити людину — 
візьми її в похід. Людина, потрапля-
ючи у важкі умови, відкриває істин-

«35 РАЗІВ ЗІЙШЛА НА ГОВЕРЛУ»

ТЕТЯНА 
РАХУБА

З НАГОДИ ТЕТЯНИНОГО ДНЯ «ВІСТІ» ПОГОВОРИЛИ З ВІДОМОЮ У БОРИСПОЛІ ТЕТЯНОЮ — 
ДИРЕКТОРОМ БОРИСПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ — ПРО  ЇЇ СЕКРЕТИ МОЛОДОСТІ Й ЖИТТЄВОЇ РІВНОВАГИ: «СІМ’Я — КАР’ЄРА», ПРО ТЕ, ЯК 
СТАЛА КУМОЮ ЯРОСЛАВА ГОДУНКА ТА ЧИ МРІЄ НАРОДИТИ ХЛОПЧИКА.

• Під час святкування 10-річчя центру туризму. Керівник гуртка О.Кравчун, друзі ЦТ Я. Годунок, М. Бровко 
і Т. Рахуба з гуртківцями.

• Відкриття скеледрому в приміщенні гімназії «Перспектива» — квітень 2017 року.
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Події

ну натуру, показує ставлення до 
інших. Людмила Василівна зміни-
ла підбори на кросівки й прояви-
ла себе як боєць. Ми цього не очі-
кували, думали, їй буде важкува-
то. Першим під час підйому йшов 
інструктор Олег Коломієць. Вона 
йшла за ним крок у крок і жодно-
го разу не відстала. Може, їй фізич-
но було важко, але вона показа-
ла вимогливість до себе, що гарно 
виконує не лише основну роботу, 
а й переключаючись на дозвілля, 
залишається «відмінницею».

— У походах можна побачи-
ти і Ярослава Годунка. Подей-
кують, що ви куми… 

— З Ярославом Миколайови-
чем наш колектив познайомився, 
коли в країні був період жорсткої 
економії, і з вищих щаблів пішла 
політика ущільнення й реоргані-
зації позашкільних закладів.  Ми 
10 років працювали при «Евріці», 
потім стали окремим закладом і 
знали, на що йдемо, тому висту-
пали проти приєднань. Ярослав 
Миколайович допомагав відстою-
вати цю позицію і став другом ЦТ. 
Потім попросився у похід. Як відо-
мо, в поході всі рівні: без вікових 
градацій і розподілу за статтю, си-
лою, статусом тощо. Я казала йо-
му: «Не керуй, тут не ти головний! 
І буде не як ти хочеш, а як треба, 
бо так правильно». Якщо всі зби-
рають дрова — то всі, так само всі 
ховаються від негоди тощо. Отак 
здружилися. У  наступні подоро-
жі вирушили його діти, дружина. 
Вони, до речі, частіше мандрува-
ли за нього. І моя дружба з сім’єю 
Годунків пов’язана з жінкою Ярос-
лава Надією. Коли вона сказала, 
що вагітна, ми збиралися в Карпа-
ти, я її загітувала їхати з нами. Тоді 
дізналася, що Надія народжувати-
ме в Борисполі, і їй запропонували 
партнерські пологи. Чоловік не міг 
бути присутній, до того ж, боявся, 
запропонувала мені. Це було но-
винкою. Така вже я екстремалка. 
Після всього отримала запрошен-
ня стати кумою. 

Хочу сказати, що Ярослав —  
гарна людина. Бачили б ви, коли 
народилася Соломійка, його вираз 
обличчя, трепетні руки, які одяга-
ли шапочку. Було так щиро й ми-
ло, по-іншому дивилася на людину.

— Ви жінка в спортивному 
костюмі чи вдягаєте сукні? 

—Коли вдягаю сукню, роблю 
зачіску, це помічають всі. Якби 
весь час ходила на підборах, в 
сукні не отримувала б стількох 
компліментів. Тож будемо вважа-
ти, що це моя фішка. 

— Для Вас 25 січня — свято?
— Ще й яке! Відзначаємо завж-

ди. Почала святкувати із студент-
ських років. Маю симбіоз: моє 
ім’я, все, що з ним пов’язано, ро-
бота, пристрасті, знак гороскопу 
і рік народження коригують усе 
моє життя. День Тетяни і день сту-
дента стоять поруч недарма. Всі 
мої вихованці, які стали студен-
тами, поповнюють лави ЦТ, допо-
магають у походах, кличуть на ве-
сілля. На ФБ якось друзі-лижники 
виставили фото. Коментую: «Хто 
б міг подумати, що це мої колиш-
ні учні!» Відповідь: «Не могли по-
думати, бо вони на вигляд вдві-
чі старші за вас». Спілкуючись з 
дітьми, молоддю, не звертаю ува-
ги на час, не замислююсь, скільки 
мені років. • І депутат, і скульптор.

Олександр МАТВІЄНКО, 
фото автора

У Переяславі-Хмельницькому жи-
ве і продовжується давня щорічна 
традиція виготовлення містянами 
снігових скульптур. 

Так, цього року, після снігопаду 18 — 
19 січня, жителька мікрорайону Солон-
ці, депутат міської ради Жанна Федо-
рук разом із чоловіком виготовили сні-
гову фігуру святого Миколая та символу 
2018 року — Собаки. До речі, Жанна Во-
лодимирівна виставляє скульптури біля 
обійстя уже восьмий рік, радуючи і до-
рослих, і малих земляків.

Вирішили не відставати від депута-
та й співробітники Переяславського 
музею трипільської культури. Так, му-

зейники на вул. Шевченка, 10 зліпили 
фігурки знаменитих трипільських баб. 

Нагадаємо, ідею виготовлення зимо-
вих скульптур у Переяславі започатку-
вав кілька десятиліть тому Михайло Га-
лактіонович Литвиненко — неоднора-
зовий чемпіон світу та Європи з легкої 
атлетики серед ветеранів, Почесний 
громадянин міста, сповідувач здорово-
го способу життя. Прославився Галакті-
онович і льодяними скульптурами Діда 
Мороза та Снігуроньки, які понад 30 ро-
ків виставляв спочатку біля свого двору 
неподалік річки Трубіж, а пізніше — на 
центральній площі Переяслава. Ентузі-
аста нині вже немає, але його ідея от-
римала продовження. Можливо, неза-
баром і в центрі міста з’являться сніго-
во-льодяні фігури, які перевершать ви-
роби знаменитого Галактіоновича.

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ТА ТРИПІЛЬСЬКІ БАБИ 

«РОСИНЦІ» — 40!

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

Педколектив підготував сюрпризи 
для шефа: відеоряд, пісню-присвяту 
«Спасибі вам, наш керівник», солод-
ке «серце» й квіти. Завітав на ювілей  
чоловік завідуючої Олександр Мико-
лайович. «Цей садочок рідний і для 
мене. Я брав посильну участь в його 
роботі. Я тут жив почуттями, пережи-
ваннями», — говорив гість.

Програма заходу довела: «Ро-
синка» — місце, де народжуються 
шанувальники Її Величності Музи-
ки. Пісню «Наш садок» виконали 
найкращі вокалісти дитячого сад-
ка, співочий презент до ювілею 
«Дитинство не кінчається» подару-
вав педколектив, а слова «У мене 
ж є милий Бориспіль» пролунали з 
вуст випускника закладу Геннадія, 
яким нині пишаються в «Росинці», 
адже він — переможець числен-
них вокальних конкурсів, в тому 
числі й Всеукраїнських.

На святі говорили, що діти в са-
док йдуть із задоволенням не тіль-
ки тому, що їх розуміють вихова-
телі. Тут можна посмакувати каз-
ковими стравами: апельсиновою 
кашею (так називають гарбузову), 
«бабусиним супом» з галушками 
і «солодким пловом». А ще в «Ро-
синці» обожнюють легоконструю-
вання і примудряються використо-
вувати його навіть на фізкультурі. 
Приміром, діти конструюють до-
ріжку, яку будуть проходити.

 Крапку в урочистій частині з на-

годи 40-річчя дитячого садка по-
ставив «вогняний феєрверк» на 
святковому торті. 

Лідія Савченко: 
«Вдячна, що мене 
розуміли з півслова»

40 років з єдиним записом у тру-
довій книжці. Лідія Савченко пра-
цювала в «Росинці» з першого дня. 

«Я малою не ходила в дитсадо-
чок. Коли навчалася у старших кла-
сах, приходила на роботу до ро-
дички, яка працювала в дитсадку. 
Мені було цікаво. На посаді дирек-
тора з 1992-го», — розповідає Лідія 
Савченко. Пригадує: перейшла на 
посаду методиста з садка № 1, де 

розпочала кар’єру. «Під ключ» тоді 
не будували, майже 2 місяці разом 
з колегами мили, чистили, готува-
ли садок до прийому дітей.

Каже, всі 40 років працювали в 
«Росинці» без плинності кадрів. Ни-
ні колектив укомплектований, ва-
кансія одна — помічник виховате-
ля пішла шукати більшої зарплати. 

Виросли в «Росинці» і троє ону-
ків Лідії Михайлівни. Чоловік Олек-
сандр Миколайович (за фахом пе-
дагог, колишній директор ве-
чірньої школи) їх і приводив до 
дитсадка, і забирав. А на свята, які 
відзначали колективом, долучав-
ся до підготовки номерів, сценок, 
за що й став рідним для «Росинки». 

«Вирішила піти на заслужений 
відпочинок через сімейні обстави-
ни. Обом батькам за дев’яносто, не-

щодавно народила донька. Робо-
та на керівній посаді вимагає сили, 
енергії. Вже не можу працювати з 
таким натиском, як колись, — роз-
повідає «Вістям» Лідія Савченко. — 
Щаслива, що провела професійне 
життя в творчому колективі, які ро-
зуміють мене з півслова. Не брала 
участь у підготовці ювілейного свя-
та, тому спитала у музичного керів-
ника, хто ж склав всі ті нові пісні, які 
розчулювали. Виявляється, весь ко-
лектив: хтось слово, хтось — два. 
Так народжуються шедеври.

Діти тепер  стали розумніші, але 
більш балувані, хапають на льоту 
інформацію і розуміються на всьо-
му, що їх оточує. Тож тримають у то-
нусі педагогів. З такими вихованця-
ми старіти не можна», — говорить 
пані Лідія.

 19 січня для ДНЗ «Ро-
синка» стало особливим: 
окрім ювілею, 40 років про-
фесійної діяльності відзна-
чила завідувач Лідія Сав-
ченко, для неї свято стало 
прощальним акордом: жін-
ка вирішила піти на заслу-
жений відпочинок.  

• Подарунки, вітальні слова і нагороди працівники дитячого садка отримали від міського голови, 
представників депутатського корпусу, управління освіти та науки, гостей свята. «40 років — це епоха, 
історія, що має традиції. «Росинка» — один з найкращих дитячих садочків у місті. Тут впроваджується багато 
цікавих, інноваційних підходів. Мені лише не імпонує, що в закладі «обманюють» дітей, називаючи гарбузову 
кашу апельсиновою», — жартома зауважив Анатолій Федорчук, міський голова.
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ОВНИ. Зверніть ува-
гу на дрібниці, які інші 
часто ігнорують. Поста-

райтеся менше прискіпуватися 
до близьких людей та колег на 
роботі.

ТЕЛЬЦІ. Спробуйте 
зосередитися на поточ-
них нагальних справах. 

Саме від цього залежатиме ваша 
успішність у найближчі тижні.

БЛИЗНЯТА. Дове-
деться постаратися, 
щоб успіх міцно закрі-

пився на вашому боці. У вихід-
ні додайте романтики, займіться 
особистим життям.

РАКИ. Дехто з близь-
кого оточення нарешті 
покаже своє справжнє 

обличчя, що дозволить вам врешті 
розібратися, хто вам друг, а хто ні.

ЛЕВИ. Варто прислу-
хатися до думки навко-
лишніх і не сперечатися 

зі старшими за віком та посадою. 
У суботу можна зайнятися домом 
та побутом.

ДІВИ. Цього тижня 
постарайтеся не мету-
шитись, інакше важли-

ві справи можуть піти не так, як 
планували. У вихідні покажіть се-
бе в усій красі.

ТЕРЕЗИ. Розраховуйте 
на свої сили, але й від до-
помоги колег і друзів не 

відмовляйтеся. Можуть відбути-
ся цікаві події в особистому житті.

СКОРПІОНИ. Ви на 
гребені успіху. Навко-
лишні оцінять ваше 

творче мислення, працелюб-
ність, терпіння, тактовність і
цілеспрямованість.

СТРІЛЬЦІ. Поки що 
не міняйте звичний 
плин життя і сферу ді-

яльності. У суботу добре мири-
тися й відновлювати втрачені 
зв'язки.

КОЗОРОГИ. Не доз-
воляйте зловживати 
вашою сумлінністю та 

принциповістю. У вихідні поста-
райтесь реалізувати все, що ви 
намітили.

ВОДОЛІЇ. Не бійтеся 
нових починань, однак 
добре розраховуйте свої 

сили. Поринаючи в роботу, не за-
бувайте про інші життєві сфери.

Р И Б И .  Спри ятли-
вий тиждень для нелі-
нивих і небоязких, нові 

обов'язки чи додаткова робота 
розширять можливості у фінан-
совому плані.

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33
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В КЛЯРІ
Використовується кляр з тіста чи сиру. 

Ця страва — «візитна картка» цвітного 
овоча. Щоб знизити калорійність, 

варто викласти на паперову 
серветку після обсмажен-

ня, щоб стекла олія. 
Цвітна капуста в 
клярі має гарний 

смак, подається до 
столу в гарячому ви-

гляді і як закуска.

ЇЖТЕ ЦВІТНУ КАПУСТУ
 ДО СТОЛУ

овоча. Щобо
варто вв

сер

Чому цвітна капуста не завоювала такої популярнос-
ті, як білокачанна? Вона більш корисна, ніж звичайна, й 
містить у 1,5 раза більше білків; має чудовий склад віта-
мінів (А, С, РР, групи В), багата на мікроелементи. До-
ведена її здатність поліпшувати роботу ШКТ, тому 
вона стала одним із компонентів дієтичного 
харчування.

Цвітну капусту можна смажити, туш-
кувати, варити, запікати або їсти си-
рою. Робити салати з цвітної капусти 
з майонезом, олією, різними соусами й 
заправками. Вона не потребує особли-
вих умов зберігання і її товарний вигляд за-
лишається незмінним тривалий час.

СУП-ПЮРЕ 
Капуста середнього роз-

міру; картопля — 3-5 шт.; 
цибулина (можна вико-
ристовувати порей) — 1 
шт.; вершки — 200 гр; мор-
ква — 1 шт.; сіль, спеції і зе-
лень за смаком. 

Овочі почистити і порізати: карто-
плю і цибулю — кубиками, моркву півкільцями. Головку 
розібрати на суцвіття. На дно каструлі налити трохи олії, 
обсмажити моркву і цибулю. Після додати картоплю, ка-
пусту і залити все теплою водою. Посолити і зварити до 
готовності.

Овочі вийняти і подрібнити у блендері. Для більш ніжної 
консистенції бажано додати трохи води з відвару. Додати спе-
ції і часник. Отриману кремоподібну суміш налити в каструлю, 
додати вершки і трохи підігріти, не кип’ятити. Прикрасити зе-
ленню і подавати з  грінками.


