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• ВЕЛИКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ — НОВИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗАВЕРШУЄ 
ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» — ПЛАНУЮТЬ ЗДАТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДО КІНЦЯ НИНІШНЬОГО РОКУ. 
ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ — ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСТА. 
• ДЕТАЛЬНО У РЕПОРТАЖІ: ПРО ЛЮДЕЙ, ЯКІ БУДУЮТЬ ШКОЛУ.
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 ДО СВЯТА СКОРО ВІДКРИТТЯ

Це свято не тільки будівельників, але й працівників 
будівельної промисловості. У незалежній Україні на 
державному рівні його вперше 
відзначили в 1993 році.
Будувати — це створювати нове, потрібне людям, 

адже будівельна галузь – показник розвитку та 
стабільності економіки регіону і країни. 
З нагоди цієї дати «Вісті» поговорили із лідером 
будівельного ринку Бориспільщини, — з тим, кому 
незмінно довіряють замовники та інвестори.

ВОЛОДИМИР ШАЛІМОВ: 
«БУДУВАТИ МИ ВМІЄМО»

 Організація 
«Агробудмеханізація» давно 
здобула беззаперечний 
авторитет на будівельному 
ринку України та входить 
до тридцятки лідерів галузі. 
Висока якість, надійність 
та дотримання норм і 
зобов’язань – це основа, на 
якій базується філософія 
компанії.

Оксана КОБЗАР

Про «Агробудмеханізацію» бага-
то розповідати не потрібно, бо ко-
жен із місцевих знає, що це надій-
ний забудовник і потужна компанія 
не лише Бориспільщини, а й Украї-
ни. Компанію як підрядника обира-
ють і закордонні інвестори, бо до-
віряють, як рівній. Кожен виконроб 
кожного із будмайданчиків підпри-
ємства переконаний, що ця вели-
ка будівельна організація є успіш-
ною і розвивається завдячуючи ке-
рівництву компанії. Сам Володимир 
Шалімов, голова правління «Агро-
будмеханізація», переконаний, що 
успіх організації залежить від пра-
цівників компанії, які професійно 
виконують свої обов’язки на усіх 
етапах будівельних робіт. Тому ке-
рівник перед святом дякує коман-
ді професіоналів-однодумців, які 
складають ядро великої компанії, і 
відзначає, що для нього важливий 
кожен спеціаліст — від водія до ви-
конроба. Також скромно зазначає 
«Вістям», що не хоче пафосу у свій 
бік, адже сфера будівництва — це 
його покликання, він лише якісно 
виконує свою роботу.

«Ми будуємо дуже різні об’єкти: 
як житлового, так і промислового 
призначення. Якщо це житло, то на-
ше правило — щоб воно було ком-
фортним для життя людей. Усе за-
лежить від замовника, головне, щоб 
він був задоволений готовим об’єк-

том, щоб усе відповідало вимогам», 
— говорить Володимир Ілліч.

Тому закономірно, що будинки від 
«Агробудмеханізації» — це висока 
якість і доступна ціна. Скажу чесно, 
коли мені довелося купувати у Бо-
рисполі квартиру, я радилася, запи-
тувала у знайомих, і найчастіше чу-
ла у відповідь: «Купуй у Шалімова. 

Не прогадаєш. Він будує, як треба». 
Послухалася — і не шкодую. 

Володимир Ілліч зізнається, що 
найбільше задоволення йому при-
носить зведення промислових 
об’єктів. «Люблю будувати заводи, 
бачити, як масштабний об’єкт ро-
сте, оживає, щоб працювати, давати 
продукцію і робочі місця. Хочу, щоб 

економіка країни нарешті підняла-
ся з колін, щоб Україна працювала 
і розвивалася», — ділиться Володи-
мир Шалімов.

Він вважає, що оцінюючи заслуги 
кожної людини — чи то будівель-
ника, чи когось іншого — слід вра-
ховувати, чи дотримуються нею у 
будь-якій роботі базові постулати: 
законність, професіоналізм, людя-
ність. «Що найважливіше у житті? 
Бути і лишатися людиною за будь-
яких обставин, не втрачати гідно-
сті, — говорить Володимир Ілліч. 
— О 7-й ранку я щодня приходжу 
на планерку. І так багато років по-
спіль. Мене питають: чим можеш 
похвалитися за ці роки? Та хоча б 
тим, кажу, що будувати ми вміємо».

• Будівельник із 37-річним стажем роботи, голова ПрАТ «Агробудмехані-
зація» із 2000-го року, депутат міської ради Володимир Шалімов — впливова 
постать в діловій та політичній площині Борисполя, хоча і позиціонує себе 
виключно як будівельник. Він завжди не дуже охочий до розмов, інтерв’ю, бо 
має щільний робочий графік і просить писати не про нього, а про людей, які 
працюють на виробництві. Господарник має власну точку зору на суспільні 
процеси і події. Він з тих, хто знає собі ціну і цінує свою справу. Послужний 
список Володимира Шалімова довгий і рясніє досягненнями, що зафіксовані у 
зведених його компанією спорудах: від житла до заводів та атомних блоків. 

• Приватне акціонерне това-
риство «Агробудмеханізація» 
будує об’єкти будь-якої склад-
ності промислового і цивіль-
ного призначення «під ключ» 
на території всієї України, 
включаючи і комплекс перед-
проектних та проектних робіт 
на будівництво (реконструк-
ція, капітальний ремонт)

• Підприємство «Агробуд-
механізація» створене у 1989 
році. За це період воно роз-
ширило свої горизонти діяль-
ності та об’єми робіт. Дочірні 
підприємства компанії — ДП 
«Агробуд», ПрАТ «ПМК-508», 
ПрАТ «Бориспільський комбі-
нат будівельних матеріалів», 
ТОВ «Енергія-плюс ЛТД».

• ПрАТ «Агробудмеханіза-
ція» і його дочірні підприєм-
ства є членами Торгово-про-
мислової палати України та 
внесені в Недержавний ре-
єстр українських підпри-
ємств; фінансовий стан під-
приємств свідчить про їх на-
дійність як партнерів у під-
приємницькій діяльності в 
Україні та за кордоном.

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА В УКРАЇНІ ЦЬОГО РОКУ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ 12 СЕРПНЯ

 37 РОКІВ НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ

Із тих об’єктів, які сьогодні будуються очолюваною Володимиром Шалі-
мовим компанією, він найбільше пишається школою. Каже, що це масш-
табний для України за нинішніми непростими часами соціальний об’єкт, 
на відкриття якого чекають бориспільці. «Не кожне місто сьогодні здатне 
фінансово і технічно подужати за два роки будівництво великої сучас-
ної школи, а Бориспіль зміг завдяки спільний роботі влади, депутатів та 
бізнесу. Я пишаюся, що ми будуємо школу, що збудували новий садочок. 
Це ознака розвитку міста», — акцентує Володимир Ілліч.

ПРИТУЛОК 
ДЛЯ ТВАРИН 
НА ЕТАПІ 
ЗАВЕРШЕННЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Завершується будівництво 
собачого притулку в Борисполі, 
який обіцяють здати в експлуа-
тацію у вересні, на День міста. 
«Вісті» побували на екскурсії.

Земельну ділянку площею 0,3 
га виділили на вул. Гоголя, 63, що 
ближче до аеропорту.

Проект будівництва притул-
ку розроблявся київським това-
риством «Водбуд-Україна» на за-
мовлення міського управління 
капітального будівництва. Ген-
підрядник — ТОВ «Трест «Бори-
спільсільбуд». Будівництво по-
чалося у третьому кварталі 2017 
року, загальна вартість складає 
понад 8 млн гривень. Притулок 
розраховано на одночасне утри-
мання 150 собак.

Площа забудови ск ладає 
325,3 м.кв.; загальна площа 
основної будівлі 217,7 м.кв, а 
службового житла — 27,0 м.кв.; 
корисна площа будівлі 161 м.кв, 
службового приміщення для 
персоналу — 17,9 м.кв. За сло-
вами Миколи Корнійчука, пер-
шого заступника міського го-
лови, опалення притулку буде 
котлове, а невелике службове 
приміщення для персоналу опа-
люватимуть електроприладами. 
За його словами, до майбутньо-
го притулку вже підвели воду 
від централізованого водогону; 
наразі досі не вирішеним питан-
ням лишається електропоста-
чання, — проект лінії на розгля-
ді в «Київобленерго». 

У притулку планується опера-
ційна для тварин та кімната для 
їхньої стерилізації. Внутрішні ре-
монтні роботи будівлі на етапі за-
вершення. 

«У заклад привозитимуть від-
ловлених на вулиці собак, підлі-
ковуватимуть їх. Після цього во-
ни зможуть певний час пожити в 
притулку, поки для них знайдеть-
ся господар», — розповідає про 
плани Микола Корнійчук.

На прилеглій території вздовж 
бетонного паркану уже будують-
ся вольєри різного розміру для 
утримання собак. Їх буде 50, у 
кожному перебуватиме по три 
тварини відповідно з такою ж 
кількістю будок. У вольєрах бе-
тонна підлога та яма з піском для 
екскрементів. Також на випадок 
хвороби вже облаштовано окре-
мий вольєр-ізолятор. 

Хто керуватиме собачим при-
тулком, поки не відомо. Микола 
Корнійчук висловив припущен-
ня, що до нового комунального 
притулку переїде громадська ор-
ганізація з захисту тварин «Арте-
мон», але наголосив, що це ще не 
остаточне рішення. ГОРДІСТЬ МІСТА

 СОЦІАЛЬНА СФЕРА
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 БЕЗ РЕМОНТУ

 КОМУНАЛКА

 ІЗ БУДМАЙДАНЧИКА

Василь ПРОТАС, виконроб. 
1 вересня буде 40 років, як він працює в будівельній галузі — в різних 

будівельних компаніях, в проектному інституті. Виконроб з 1989 року, 
четвертий рік в ПрАТ “Агробудмеханізація”.

«Ціную нинішнє місце роботи, бо керівник Володимир Шалімов — 
людина з великої літери, любить порядок, знає будівництво, тому з ним 
працювати легко. Приємно, що я причетний до будівництва школи».

Тарас ШМАТА та Андрій ТУШКАНОВ, малярі.

Григорій ВЕРНА, геодезист. Робить заміри для благоустрою території.

Наразі активно тривають оздоблювальні роботи. Кожен поверх, 
за колетивним рішенням матиме власний колір. Для молодшої школи 
кольори будуть насичені та яскраві. Для старшої обрано офісний стиль.

НОВИЙ ЛІЦЕЙ НА 
вул. РОБІТНИЧА-БАНКІВСЬКА

На об’єкті задіяно 75 людей та 7 одиниць техніки. Внутрішні роботи 
ведуться згори донизу. Зараз штукатуряться стіни першого поверху, на 
верхніх поверхах ведеться фарбування стін, майже скрізь у санвузлах 
покладено кахель.

У школі великий підвал із підсобними приміщеннями, двома тирами 
та вентиляційною (друга вентиляційна розміщена зверху будівлі). Під-
лога в підвалі — багатошарова. На бітумну мастіку покладено полісті-
рольні плити завтовшки 15 см, потім плівку, а зверху — цементну стяж-
ку завтовшки 5 см.

Триває благоустрій території школи — зони відпочинку, майданчи-
ки, доріжки, йдуть підготовчі роботи для встановлення огорожі замість 
тимчасового будівельного паркану.

За прогнозами міської влади, здача об’єкту в експлуатацію має від-
бутися до кінця року.

«ТЕРЕМОК» 
ЧЕКАЄ РІШЕННЯ 
ТЕНДЕРНОГО 
КОМІТЕТУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Дитячий садок «Теремок», що 
за переїздом на вулиці Калми-
кова, 8 кілька років очікує на 
капітальний ремонт. Роботи ще 
не розчалися через скаргу до 
Антимономольного комітету.

У 2017 році році було розро-
блено проект капітального ре-
монту «Теремку», на сесії виділе-
но майже 5 млн грн. на роботи, а 
через державну систему ProZorro 
обрано їх виконавця. Владою бу-
ло прийнято рішення дочекатися 
завершення будівництва ново-
го садочку «Віночок», що на вул. 
Привокзальній, щоб на час ре-
монту «Теремка» перевести ту-
ди вихованців. Поки чекали, че-
рез інфляцію зросла собівартість 
робіт. У 2018 році після чергових 
тендерних торгів та обраного 
переможця — ТОВ «Атіст+», йо-
го суперником ТОВ «Трест Бори-
спільсільбуд» було подано скар-
гу до Антимонопольного коміте-
ту України із вимогою скасувати 
результати. За словами Мико-
ли Корнійчука, першого заступ-
ника міського голови, 1 серпня 
скаргу в повному обсязі було за-
довольнено: Антимонопольний 
комітет у своєму рішенні реко-
мендував переглянути місцево-
му тендерному комітету доку-
ментацію «Трест Бориспільсіль-
буду» ще раз. 

У 10-денний термін тендерний 
комітет має оголосити рішення 
на користь останнього.

Нагадаємо, у 2016 році на ре-
монт покрівлі закладу депутата-
ми міської ради було виділено 
понад однин мільйон гривень. 
ДНЗ пощастило, тоді встигли від-
ремонтувати і каналізацію. Далі 
роботи зупинилися на невизна-
чений термін.

Віктор РУЖИЦЬКИЙ, майстер ПрАТ «Агробудмеханізація».

Олексій КОНДЕРЕВИЧ, машиніст бульдозера.

Юрій РОТАЙ, лицювальник-плиточник.

ДО ЗИМИ З 
БОРЖНИКАМИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

До опалювального сезону ча-
су лишається не так багато, але 
заборгованість населення за 
отримані послуги за тепло у хо-
лодний період досі не погашена. 

На апаратній нараді міського 
голови 6 серпня говорили про 
підготовку до майбутнього опа-
лювального сезону. Станом на 
початок серпня 2018 року борг 
населення за газ становить 6 
млн грн., а за спожите тепло — 
21 млн грн. Перший заступник 
міського голови Микола Корній-
чук висловив стурбованість цим 
фактом. «У першу чергу необхід-
но змінювати українське зако-
нодавство, бо через прогалини 
в законах взаємодії із виконавчи-
ми службами центральної влади 
ми не маємо», — говорить Кор-
нійчук. Насамперед йшлося про 
проблеми із нарахуванням суб-
сидій та роботу державних орга-
нів виконавчої влади вже після 
винесення рішення суду стосов-
но боржників.
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

КАТЕРИНА 
ШАБАН

КАТЕРИНА ШАБАН — ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» ТА ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. ПРАЦЮВАЛА СТАРШИМ ВИКЛАДАЧЕМ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ПОЛІТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЛЬВОВА ТА КИЄВА. РАЗОМ З ЧОЛОВІКОМ ВИХОВУЮТЬ ДВОХ ДОНЬОК.

ПРО ДЕПУТАТСТВО, СВІЙ 
ОКРУГ ТА НОВУ ОСВІТУ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

— Пані Катерино, почнімо з 
депутатської роботи. Чи не 
шкодуєте?

— Для мене це свого роду експе-
римент. Було бажання допомогти 
громаді міста. Розумію, що довіра 
і ставлення до депутатів у державі 
є різними. Дехто нічого не робить, 
лише нарікає на життя, а я прийня-
ла рішення взяти відповідальність 
та спробувати змінити на краще на-
ше місто та державу. Три роки тому 
взяла участь у виборах, щоб роз-
почати служіння громаді. Хочеться 
думати, що мені це вдається. 

Є поширена думка — депутати 
всі забезпечені, їздять на дорогих 
машинах і далекі від звичайних лю-
дей. Щодо мене, то я ходжу пішки, 
як і більшість бориспільців, купую 
продукти в «Аеромолі» та «Супут-
нику», воджу дитину до школи —  
тобто нічого надзвичайного у моє-
му депутатському житті немає. 

Вважаю себе інструментом для 
допомоги людям, передовсім меш-
канцям мого округу. Намагаюся в 
міру можливостей допомагати у 
вирішенні щоденних проблем: чи 
заливання підвалу будинку, чи не-
скошена трава у сквері, чи світло 
пропало. Найчастіше люди дзво-
нять до депутата і не важливо, чи 
це субота чи неділя. Кажуть, де-
путати не цим мають займатися, а 
затверджувати рішення, виділяти 
кошти з міського бюджету та кон-
тролювати їхнє використання. Але 
на практиці виходить, що робимо 
набагато більше.

— Ваш особистий експери-
мент з депутатством вдався?

— Давайте, пане Сергію, я вам 
дам відповідь у кінці каденції, яка 
ще триває (сміється). Назагал не 
шкодую, хоча депутатство забирає 
багато часу, який я хотіла б присвя-
тити сім’ї. Намагаюся знайти баланс 
між родиною, роботою, виборцями. 
Деколи час, який я мала б присвя-
тити дітям, я витрачаю на зустрічі з 
людьми і вирішення їхніх проблем. 

Для мене депутатство — це дос-
від і нові виклики. Багато чому тре-
ба було навчитися. Допомогли 
практичні зайняття від «Об'єднання 
«Самопоміч», які акцентували клю-
чові моменти депутатської роботи. 
Наприклад, на що звертати увагу в 
регламенті засідання ради, як має 
працювати міська влада, депутат-
ські комісії, як писати запити. У цій 
каденції важливим є те, що ми от-
римали змогу допомагати соціаль-
но незахищеним людям коштами, 
виділеними кожному депутату на 
округ. Депутат, знаючи проблемні 
точки, сам визначає, куди направи-
ти допомогу. 

— Мова йде про мільйон гри-
вень на рік. Як ви витрачаєте ці 
кошти? 

Мій округ — це вулиці Лермонто-
ва, Ватутіна, Новопрорізна, Гоголя, 
Чубинського, Калинова, Ботанічна, 
пров. Гоголя та деякі інші. З багато-
поверхівок є будинки — вул. Ватуті-
на,99, 73а і 73б, на вул. Гоголя за по-
ліклінікою два двоповерхові будин-
ки, недобудова на вул. Ватутіна,97.

Перш за все було бажання заас-
фальтувати невеличкі вулиці й про-
вулки, які розташовані в центрі мі-
ста. Уже вдалося відремонтувати 
вул. Калинову та Жовтневу, пров. 
Новопрорізний. Зроблено капі-
тальний ремонт асфальту по вул. 
Ватутіна , надана допомога у бу-
дівництві парковки на вул. Ватуті-
на, 99. У планах завершення бла-
гоустрою території і зеленої зони 
біля цих будинків. Закінчуються ро-
боти у сквері на місці старого єв-
рейського кладовища на вул. Ва-
тутіна, 73 — днями прибрали те-
риторію та посіяли траву. Наступ-
ним кроком буде встановлення там 
спортивних тренажерів. Подібна 
ситуація й на вул. Новопрорізній, 
де цього року покладено новий ас-
фальт. У двоповерхівках на вул. Го-
голя торік було замінено вікна та 
вхідні двері. Цього року я виділи-
ла кошти на асфальтування прибу-
динкової території. Провулок Гого-
ля, де рік тому стався випадок по-
грабування, тепер освітлено і це 
зробить цю частину міста безпеч-
нішою. Зроблено освітлення на вул. 
Калиновій, пров. Новопрорізному. 
Витратила кошти на два майданчи-
ки для садочків «Веселка» та №1 — 
понад 120 тис. грн., Деякі люди піс-
ля зробленого дзвонять і дякують, 
і це приємно. 

— Як вам становище в 
міськраді? 

— Вважаю, для депутатів міської 
ради інтереси міста на першому 
місці. Звичайно, людський фактор 
ніхто не відміняв, тому непорозу-
міння присутні. Всі вони нормаль-
ні люди, люблять пожартувати і по-
сміятися. Буває різне уявлення про 
одну й ту ж справу чи питання, тоді 
знайти консенсус важко.

— Минулого року в Борисполі 
говорили про ініціативу з плас-
тунським рухом.

— Ми з депутатом Іллею Луцівом 
були ініціаторами заснування плас-
тунського руху в Борисполі, була і 
підтримка заступника міського го-
лови Пасенко Л.В., зустрічались з 
директорами шкіл, говорили про 
важливість виховання в дітей здо-
рового патріотичного духу. Певні 
функції такого виховання виконує 
Бориспільський центр туризму, то-
му ми запропонували розпочати 
цей рух на їхній базі. 

Основною проблемою є вихова-
телі, щодо яких Пласт має свої вну-
трішні вимоги: це мають бути люди, 
які були в Пласті і можуть переда-
ти знання і навики іншим. У Бори-

сполі таких немає, хоча, скажімо, 
в селі Гора вже створено пластун-
ський рух. Важливим нюансом є те, 
що для хлопців та дівчат мають бу-
ти окремі вихователі. Чоловіки не 
можуть бути вихователями для ді-
вчат і навпаки. І хоча ми намага-
лись всіма своїми силами долуча-
тися до розвитку цієї мережі — од-
нак ця ідея ще потребує багато пра-
ці, щоб бути втіленою у місті. 

У пластунів гарні правила: не 
брехати, роботу виконувати до кін-
ця і відповідально. Бути патріотом, 
любити Україну і Бога. Вірність Бо-
гові пластуни виявляють справами, 
поводячись згідно з моральними 
принципами, визнають гідність лю-
дини, дбають про інших створінь, 
піклуються про природу. Навчають-
ся практичних навичок: ставити на-
мети, варити їсти, грати на гітарі, ді-
вчата шиють костюми. 

Пласт — це національна скаут-
ська організація України, мета якої 
— сприяти всебічному патріотич-
ному вихованню молоді на засадах 
християнської моралі. Нині «Пласт» 
— найбільша та найстаріша україн-
ська скаутська організація, яка діє 
у багатьох країнах світу та об'єднує 
понад 15 тисяч пластунів. 

— Як вважаєте, на якому ета-
пі побудови громадянського су-
спільства ми зараз знаходимося?

— Другий Майдан змінив сус-
пільство, наше суспільство зро-
дило багато громадських діячів. 
Є, звичайно, люди, які розчару-
валися у владі, в Україні, молодь 
виїжджає. Але є й позитивні при-
клади. Скажімо, на Ватутіна, 73а є 
невелика кількість активних мо-
лодих людей, які прагнуть пози-
тивних змін, наприклад, зробити 
капітальний ремонт будинку. Для 
цього намагаємося визначитися із 
управляючою компанією. До цьо-
го послуги надавав ЖЕК-1. Цими 
днями будемо скликати збори, 
щоб прийняти рішення: чи зали-
шити ЖЕК чи обрати іншого вико-
навця робіт. Після цього підпише-
мо угоду, і вже тоді розпочнемо 
ремонт. Місцеві мешканці гото-
ві долучитися коштами, оскільки 
згідно із новим законодавством 
частину дає міськрада, а частину 
— мешканці. Оці молоді люди да-
ють приклад старшому поколін-
ню. Мене це тішить. 

— Які ваші посадові функ-
ції як заступника начальника 
управління?

— Робота зі зверненнями, з бать-
ками, листування з міністерством 
та департаментами області, роз-
робка перспективної мережі, пла-
нування роботи директорів, пе-
ревірка готовності навчальних 
закладів і т.д.

— З чим звертаються батьки?
— Це взаємовідносини між уч-

нями і вчителями, або ж конкретні 

• «Депутат — інструмент для допомоги людям. Намагаюся в міру 
можливостей допомагати у вирішенні щоденних проблем: чи заливання 
підвалу будинку, чи нескошена трава у сквері, чи світло пропало». 
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справи вступу у 1-й чи 10-ті кла-
си. Сьогодні директори шкіл опи-
нилися заручниками ситуації, ко-
ли вони мають забезпечити висо-
кий рівень навчання й комфорт-
ний учбовий процес для тих, хто 
хоче вчитися, а з іншого боку, сьо-
годні в освіті маємо перехідний 
етап, коли постає багато питань, 
що потребують вирішення, зокре-
ма стосовно зміни нормативної 
бази й рішучої відмови від заста-
рілих понять. 

Новий закон про освіту гово-
рить: буде початкова школа (1-4 
класи), гімназія (5-9) і ліцей (10-12). 
Що в гімназію, що в ліцей перехід 
має відбуватися на конкурсних 
умовах, однак на практиці сьогод-
ні ми зобов’язані переводити до 
10-го класу без жодних вступних 
іспитів — як тоді дбати про про-
фільність навчання?

— Який перший етап впрова-
дження освітньої реформи?

— Нова українська школа, як і у 
світі, розпочинається з початкової 
освіти. Через місяць маленькі бо-
риспільці прийдуть до 1-го класу. 
Ми подбали про обладнання, го-
туємо для них новий освітній про-
стір інтелектуального та емоційно-
го розвитку, адже їх чекає 12 років 
навчання. 

— Це в 6-7 років підуть до 
школи і у 18-19 закінчать? 

— Це все пов’язано з новою 
освітньою реформою початко-
вої школи. У такий спосіб молоді 
люди, які вирішать продовжува-
ти навчання після школи у вишах, 
зможуть здобути науковий ступінь 
бакалавра за 3 роки, а не за 4, як 
сьогодні. Оцей рік і переходить до 
школи. Із цієї причини буде зро-
блене відповідне профнавчання у 
випускних класах. 

— А навчання цьогорічних 
першокласників чим буде від-
різнятися?

— Перш за все, це всебічний 
розвиток дитини, де важливи-
ми елементами будуть свобода 
самовираження, заохочення до 
творчості. Цьому допомагати-
муть нові меблі, одномісні пар-
ти з регульованою висотою, які 
можуть трансформуватись у різ-
ні форми (колом, літерою «П»), 
що дозволить учням та вчите-
лям взаємодіяти, краще сприй-
мати матеріал. Кольорові меблі, 
настільні ігри, інвентар, дитя-
ча класна бібліотечка, осередок 
вчителя — все це принципово 
відрізнятиметься від того, що бу-
ло раніше. Вчителі будуть мати 
свободу вибору у методах нав-
чання, дидактичних матеріалах 
та підручниках. Задля цього осві-
тяни брали участь у відповідних 

навчаннях і тренінгах, розділе-
них на кілька етапів. 

— Міські школи вже готові до 
прийому нових першокласників?

— У липні ми відвідали всі шко-
ли міста, тому можу сказати, що 
всі вони підготовані до навчаль-
ного процесу. Щодо нових меблів 
та парт, ми завершили тендер та 
підписали відповідні договори 
— чекаємо на замовлення. Щодо 
нових комп’ютерів для вчителів, 
планшетів, дидактичних матеріа-
лів та інтерактивних дошок — тен-
дер триває. Нові підручники уже 
закуплені. 

— Що із введенням в експлу-
атацію нової школи на вул. Ро-
бітничій?

— Юридичну особу «Бориспіль-
ський академічний ліцей» створе-
но, директора на конкурсній ос-
нові обрано, продовжується набір 
вчителів. Все залежить від завер-
шення внутрішніх будівельних ро-
біт, тоді нова школа відчинить две-
рі для навчання.

У ліцеї зможуть навчатись ді-
ти відповідно до територіально-
го принципу, закріпленого у при-
йнятому в минулому році законі 
«Про освіту». Новий заклад роз-
вантажить інші школи. За наявно-
сті вільних місць у школі зможуть 
навчитися школярі з інших терито-
ріальних округів.

— Джон Леннон казав, що 
школа навчає всього, крім то-
го, що знадобиться у реальному 
житті. Що ви думаєте про це?

— Школа має давати дитині 
вміння та компетентні навички. 
Сьогодні замало забезпечувати 
учнів знаннями, бо вони мінливі в 
сучасному світі. Маємо натомість 
допомогти учневі стати самим со-
бою, щоб він міг приймати само-
стійні рішення, робити вибір і тво-
рити свою долю. Для цього потріб-
на свобода вибору. Знання, які от-
римують сучасні учні, мають бути 
універсальними. Завданням шко-
ли є навчити дітей аналізувати та 
втілювати знання у житті. Хотіло-
ся б, щоб дітей виводили на тери-
торію школи, де вони посіють зер-
на і зможуть спостерігати за їх роз-
витком в реальності — а не лише 
на картинках, в теорії. Дитина має 
все відчути на власному досвіді, 
тоді легко сприймати знання. Як 
про це нещодавно сказала міністр 
Лілія Гриневич: «Слід перейти від 
школи, яка напихає дітей знання-
ми, до школи компетентностей. Ді-
ти повинні вміти критично осмис-
лити, як навчання відіб’ється на їх-
ньому житті».

— Як щодо реального життя? 
Наприклад, у школах є уроки сек-
суального виховання? 

— Таких уроків в Борисполі не-
має. На моє переконання, слід 
звертати увагу не на сексуаль-
ність, а більш ширше виховання 
любові — що охоплює людину, її 
інтелектуальну, емоційну, сексу-
альну і духовну сфери. Це вихо-
вання, яке включає питання сек-
суальної освіти у цілісність особо-
вого дозрівання. 

У інтелектуальній сфері ми пе-
редаємо точні знання. На сус-
пільному рівні вчимо відкрива-
тися на потреби інших. У сфері 
сексуальності маємо навчити від-
повідальності за продовження 
життя. Якщо в сексуальній осві-
ті ми дамо молоді тільки знання 
і техніки, то зведемо людину до 
рівня речі й маніпуляції інстинк-
тами. Завдяки такій освіті відділя-
ється секс від любові, життя при-
мітивізується, нищиться духовна 
сторона людини. Чи така освіта 
насправді потрібна? 

Нещодавно в Борисполі відбу-
лась конференція на тему: «Укра-
їна за сім’ю». Влада міста, освітя-
ни та батьки підтримали важли-
вість виховання сімейних цін-
ностей, яке показує дітям красу 
материнства, батьківства, поша-
ну до людини, що вчить молоду 
людину відповідальності та осо-
бистісної зрілості.

— Побудова сім’ї цікавить 
школярів пізніше, а стосунки 
між статями — раніше. Багато 
старшокласників мають досвід 
сексуальних відносин. Як щодо 
навчання їх сексуальній безпеці? 
Не всі батьки готові говорити 
про це із дитиною.

— Батьки якнайкраще знають 
рівень розвитку своєї дитини і 
можуть переказати їй інформа-
цію так, аби це було зрозумілим 
для неї. Люблячі батьки серйоз-
но сприймають проблеми дитини 
і здатні ставитися до неї делікатно 
та зрозумінням. 

Після вже згадуваної мною кон-
ференції «Україна за сім’ю» ми от-
римали листа від учасників з про-
ханням впровадити відповідний 
практичний курс на тему сімейних 
цінностей у школах. На основі та-
кого курсу розроблена державна 
програма щодо підготовки моло-
дих людей до подружнього жит-
тя. Програма дає відповіді на за-
питання, що таке любов, вірність, 
чесність, довіра. В курсі йдеться 
і про медичні аспекти. Сподіва-
юсь, що після відповідного обго-
ворення та аналізу даної програ-
ми бориспільськими фахівцями, 
ми зможемо рекомендувати цей 
спецкурс для наших шкіл в рам-
ках факультативних годин для 
старшокласників. 

 РОБОТА НА ОКРУЗІ

Сергій КРУЧИНІН

Актуальним питанням житло-
во-комунальної сфери є ство-
рення ОСББ та вибору управ-
ляючої компанії в багатоквар-
тирних будинках міста. Із цьо-
го приводу відбулися збори на 
вул. Френкеля, 1.

4 серпня мешканці бориспіль-
ської 4-поверхівки провели збо-
ри, на які запросили начальника 
ГУ ЖКГ міськради В’ячеслава Тол-
кача, представника ЖЕКу та депу-
тата округу Ігоря Шалімова.

Зібралося до 20 мешканців, 
більшість — поважного віку. Го-
лова будинкового комітету, пен-
сіонер Володимир Тріщов пояс-
нив, що метою зборів є обрання 
управляючої компанії та членів 
ініціативної групи: «Нашому бу-
динкові понад 50 років. Вирішили 
зробити ремонт, пішли в управ-
ління ЖКГ, де сказали, що слід ви-
брати управляючу компанію. Хо-
чемо обрати «ЖРЕУ», який знає 
наші проблеми. Будинок не ре-
монтувався капітально. Розуміє-
мо, що труби можуть «полетіти». 
Тому завдання: замінити труби та 
підлатати фундамент».

В’ячеслав Толкач пояснив, що 
комунального майна більше не 
існує, але держава має передати 
ОСББ відремонтовані будинки, 
що включає в себе ремонт даху, 
підвалу, під’їздів, стін. Процедура 
наступна: будинок буде обстеже-
но комісією зі спеціалістів управ-

ління і сформовано завдання на 
проект, який люди мають замо-
вити за власні кошти. Для такого 
будинку проект буде коштувати 
10—15 тис.грн. Після місто буде 
фінансувати роботи, але, згідно 
із новим законодавством, візьме 
частину витрат. «Будинку вже 51 
рік, тому люди мають зібрати 2% 
коштів, а 98% профінансує місто. 
Для прикладу, для будинків віком 
до 20 років місто й мешканці ма-
ють складатися 50 на 50%», — на-
голосив керівник.

Депутат округу Ігор Шалімов 
пояснив, що таке ОСББ, як бу-
дуть фінансуватися роботи та як 
вимагати від управляючої ком-
панії якісних послуг: «Тепер ви 
платите гроші напряму, ви го-
сподарі свого будинку, ви вирі-
шуєте, що потрібно і вимагаєте 
якісних послуг. Ніхто, крім вас, 
не буде цим займатися». Ігор 
Шалімов відзначив, що депутат 
може більше допомогти будин-
ку, в якому є активні мешканці, 
які його депутата про проблеми 
та готові докласти зусиль для їх 
вирішення.

Мешканці будинку задали де-
путату питання та отримали на 
них відповіді. Також на зборах бу-
ло обрано нового голову будин-
кового комітету — Вадима Ігна-
тенка, та його помічників. Для за-
твердження прийнятих рішень 
активу будинку необхідно зібра-
ти підписи 51% власників квар-
тир, тобто хоча б 25 квартир з іс-
нуючих 48-ми.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЕРУТЬ 
МЕШКАНЦІ БУДИНКУ

• У сквері по вулиці Старокиївській відпочивають мешканці 
навколишніх будинків.

• Вулиця Некрасова — одна з 
кількох невеликих вулиць ок-
ругу, які було нещодавно заас-
фальтовано. 

 АСФАЛЬТУВАННЯ ДОРІГ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

На одній із найбільш наванта-
жених вулиць Борисполя – вул. 
Головатого — розпочато другий 
етап капітального ремонту до-
рожнього покриття. «Вісті» про-
інспектували роботи.

Другий етап ремонту части-
ни вулиці Головатого розпочав-
ся цього року 7 серпня. Перший 
етап завершився у 2017-му році. 
Дорожні роботи виконує ПрАТ 
«ШБУ-50», яке виграло тендер че-
рез державну систему ProZorro на 
замовлення міського головного 
управління ЖКГ. 

Олександр Лесик, виконроб това-
риства, запевнив, що ремонтні ро-
боти завершаться вже до кінця на-
ступного тижня. «Працюємо у по-

силеному режимі щодня. У нас но-
ва техніка і гарні спеціалісти, що дає 
можливість якісно виконувати усі 
роботи», — наголосив виконроб і 
підкреслив, що нове асфальтне по-
криття прослужить понад 20 років.

Упродовж нинішнього тижня 
покладено перший шар дорож-
нього покриття. Окрім асфальту на 
одному боці вулиці передбачаєть-
ся і оновлення тротуару. Вздовж 
дороги встановлюється метале-
вий паркан у європейському сти-
лі — відтепер вулицю можна буде 
переходити лише у встановлених 
для цього місцях.

За словами Миколи Корнійчука, 
першого заступника міського го-
лови, загальна вартість виконання 
дорожніх робіт складає 11,5 млн 
грн. Завершення капремонту ву-
лиці планується наступного ріку. 

КАПРЕМОНТ ВУЛ. ГОЛОВАТОГО 
В РОЗПАЛІ

• Містяни чекають на оновлену територію.
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 СВАВІЛЛЯ У ЦЕНТРІ

СТИХІЙНА НЕ ВІДСТУПАЄ
 Хто продає продукти 

з землі в центрі 
Борисполя? Чим загрожує 
несанкціонована торгівля 
місту? У старих питаннях 
вкотре розбиралися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

Перефразовуючи Марка Твена, 
можна сказати: чутки про смерть 
стихійної торгівлі в Борисполі бу-
ли надто перебільшені — «пацієнт» 
живий і активно додає у вазі.

Центр міста, вулиця Київський 
Шлях. Від ринку «Центральний» 
практично до супермаркету «Сіль-
по» впевнено розташувалися торгові 
ряди. Товар розміщується прямо на 
асфальті. Із ранку до пізнього вечора 
на ящиках і газетках лежать огірки, 
помідори, яблука, молоко, сир, в'яле-
на риба, ковбаса, взуття, білизна. 

Торгаші окупували колись красиву 
частину вулиці з фонтаном, де мож-
на було прогулятися або посидіти на 
лавочках в тіні дерев. Зараз ані до ла-
вочок, ані до дерев, ані до фонтану 
містяни доступу не мають. Зупинка 
міських маршруток теж практично 
заблокована для пасажирів.

Що це? Поганий сон? Театр аб-
сурду, де глядачами зробили пере-
січних жителів міста? Хтось запев-
няє — то все бабусі, які продають 
те, що виростили на городі. Поди-
вимося уважно на невинних бабусь. 
Ось міцні молодики, не ховаючись, 
складають в штабель порожні ящи-
ки. Жінки середнього віку, біля яких 
багато мішків і ящиків з овочами, во-
чевидь, із Троєщини. Як тільки то-
вар у «бабусь» закінчується, чолові-
ки приносять із припаркованих на 
міській стоянці авто нові ящики. Чо-
му ці люди перетворили центр міста 
на циганський табір?

У декількох метрах — вхід в ри-
нок «Центральний». Прямуємо ту-
ди, де завжди були обладнані кіос-
ки та критий майданчик із прилав-
ками для овочів та фруктів зі сво-
го городу. Картина гнітюча, там 
— порожнеча. Біля кіосків із про-
довольчими товарами — жінки у 
розпачі. Помідори, огірки, перець, 
яблука, виноград, якими вони тор-
гують, в'януть в очікуванні покуп-
ців. Жінки розповідають, як несанк-
ціонована торгівля руйнує законну 
торгівлю на ринку.

«Покупці не 
доходять сюди»

Зінаїда СЕРЕДА, 
підприємець
— Ринок вмирає. Полови-

на ларьків закрита, бо сти-
хійна торгівля окупувала 
все. Ми не можемо продати 
свій товар. Покупці не дохо-
дять сюди, а купують на ву-
лиці, де торгують перекупни-
ки з Троєщини. Ми платимо 
30 гривень в день за місце, а 
на критому майданчику пла-
та за місце 10 гривень. Пла-
тимо податок, зарплату про-
давцям. Але через те, що не 
можемо підвищити платню 
через низькі продажі, люди 
від нас йдуть. На асфальті пе-
рекупники не платять, але 
торгують і мають прибуток. 
Більше того, вони відкрито 
сміються з нас, мовляв, ви 
дурні, що сидите на ринку.

«Вимагатимемо у 
мера навести лад»

Любов ПРИХОДЬКО, 
підприємець
— Ви бачите, що товар у 

нас швидко псується: фрук-
ти, виноград, овочі. Маємо 
величезні збитки, ми на межі 
закриття. Збираємося йти до 
мера з вимогою навести лад. 
Якщо не допоможе, будемо 
писати в Київ, перекривати 
трасу. Такого неподобства на 
центральній вулиці раніше 
не було. Навіщо було стіль-
ки грошей в бруківку вклада-
ти, лавки ставити? Щоб ділки 
там сиділи?

«Вісті» звернулися за комен-
тарем до начальника відділу 
контролю за благоустроєм ви-
конкому Бориспільської місь-
кради, голови ГФ «Сектор Без-
пеки» Рустама Хамракулова.

— Пане Рустаме, ще недав-
но жителі Борисполя раділи, 
що стихійну торгівлю подола-
ли. Чому ситуація знову вийшла 
з-під контролю?

— Ми задіяли всіх — ГФ «Сек-
тор Безпеки», поліцію, міську вла-
ду — і за два дні прибрали з ву-
лиці цих ділків. Але, щоб навести 
лад, там потрібно стояти цілий 
день. Ми тиждень стояли з 6 ран-
ку до 8 вечора. Але ви ж розуміє-

те, що це нереально, бо треба ки-
нути всі справи і вартувати. А як 
тільки пішов — торговці повер-
таються. Доходить до абсурду — 
в 4 години ранку займають місця, 
навіть на ящиках пишуть імена — 
Вася, Коля...

— Жителі Борисполя розді-
лилися: одні обурюються тим, 
що відбувається на централь-
ній вулиці, інші жаліють бабусь 
— мовляв, їм виживати треба.

— Обурюються тим, що бабусь 
проганяють, лише кілька людей 
в інтернеті. В основному бори-
спільці розуміють, що торгівля 
повинна відбуватися цивілізова-
но, на ринку. Але ринок порожній. 
Ділки кажуть: людям зручно, вий-
шов з автобуса і тут же купив про-
дукти. Це брехня! До ринку про-
йти 10 метрів. А на асфальті по-
над 85 % продавців — перекуп-
ники з Троєщини. Я бачив: в Києві 
черешня була 25 грн, а в Бориспо-
лі на вулиці — 40-45 грн. Перекуп-
ники наймають бабусь продавати 
товар від 50 грн в день. Це люди 
без совісті. Ставлять машини на 
парковці перед «Сільпо», звідти 
підносять товар. Поставили пару 
ящиків, бабуся продає, щоб було 

правдоподібно. У них тут  ідеаль-
ні умови: безкоштовна парковка, 
безкоштовні місця, лавки, на яких 
вони не тільки сидять, а й свої по-
мідори, огірки розкладають. Жод-
них документів, ліцензій вони не 
мають. Податки не сплачують.

— Ви плануєте боротися зі 
стихійкою?

— Звичайно. За місяць-два цю 
проблему не вирішити. Якби нам 
допомагали жителі, було б прості-
ше. Якщо не будуть купувати — 
зникне і незаконна торгівля. Лю-
ди, які купують продукти з землі, 
не поважають себе. Молоко, сир, 
кров'янка лежать день на сонці. 
Поруч траса, пил, бруд. Як мож-
на це їсти?

— Які у вас плани боротьби?
— Наше завдання — прибра-

ти з тротуару стихійну торгів-
лю. До речі, це стосується не ли-
ше центра Борисполя. На ринку 
«Зоряний» те ж саме. Підприємці 
там зробили парковку, але такі ж 
безсовісні торговці займають всі 
місця. Підприємці не можуть свої 
машини поставити. Потрібні ра-
дикальні заходи. Я можу з відпо-
відальністю сказати: стихійну тор-
гівлю ми поборемо.

«ПЕРЕКУПНИКИ НАЙМАЮТЬ ПЕНСІОНЕРІВ 
ПРОДАВАТИ ТОВАР ВІД 50 ГРН В ДЕНЬ»

 ДОВІДКА

Продавати харчові про-
дукти з землі — це право-
порушення. Відповідно до 
статті 160 Кодексу України 
про адміністративні правопо-
рушення (торгівля з рук у не-
встановлених місцях), реалі-
заторів продуктів харчування 
карають штрафом з конфіска-
цією товару або без неї.

 ДУМКИ ВГОЛОС

 ВУЛИЧНА ЇЖА

 ІНТЕРВ'Ю З ПРИВОДУ

БЕЗСИЛІ ПРОТИ ШАУРМИ
Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Ірини Костенко

У столиці зафіксовано де-
кілька випадків отруєння ша-
урмою. «Вісті» дізнавалися, чи 
перевіряють ларьки із вулич-
ною їжею у Борисполі та як діє 
Держпродслужба.

Лариса Улько, начальник відді-
лу державного нагляду за дотри-
манням санітарного законодав-
ства Бориспільського районно-
го управління Держпродспожив-
служби, розповіла, що виїздити на 

будь-які перевірки вони досі не 
мають права через недосконале 
законодавство, хоча мораторій на 
заборону на позапланові перевір-
ки уже знято.

«Перевіряти міські ларьки із 
шаурмою ми можемо тільки при 
зафіксованих отруєннях у інфек-
ційному відділенні ЦРЛ. Це малий 
бізнес і на сьогодні він не підлягає 
обов’язковим перевіркам», — по-
яснила Лариса Іванівна.

Фахівець зазначила, що при 
складенні нового плану на 2019 
рік перевірки невеликого бізнесу 
не ввійдуть до обов’язкового пе-

реліку. За її словами, спеціалісти 
Держпродспоживслужби переві-
рятимуть великий бізнес — кафе 
та ресторани. 

Стало відомо, що нещодавно 
в інфекційному відділенні Бори-
спільської ЦРЛ двоє жителів с.Во-
роньків проходили лікування від 
сальмонельозу. Чи було це отру-
єнням шаурмою чи чимось іншим, 
начальник відділу Держпродспо-
живслужби не уточнила. Є інфор-
мація, що у столиці кілька бори-
спільців днями лікувалися від 
отруєнь вуличною їжею, яку при-
дбали на Харківському масиві.

• Незаконна торгівля поставлена на потік. • Ринок «Центральний» зазнає збитків.
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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 31.12.2018 р.*з 01.07 по 31.12.2018 р.

*

нннннннннннннннннннтггенннннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

ЗНАЙОМСТВА

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 13 СЕРПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55 "Одруження наосліп"

12.50, 14.10 "Міняю жінку"

15.15 "Сімейні мелодрами"

16.15 Т/с "Моє чуже життя"

20.15 Комедія "Слуга народу"

22.20, 1.45 Х/ф "Шерлок - 2: 

собаки Баскервіля"

0.15 Драма "Життя і доля"

5.20 М/ф

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.10 Сьогодні

9.30, 3.00 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с "Черговий лікар-2" (12+)

14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар-2" 

(16+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чуже щастя" (16+)

23.30 Х/ф "Смертельні перегони 2: 

Франкенштейн живий" (18+)

1.40 Телемагазин

2.55, 3.10 "Код доступу"
4.30 "Стосується кожного"
5.15, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
5.45 М/ф
6.10, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25 Х/ф "А зорі тут тихі..."
14.15 Х/ф "Будні карного розшуку"
16.10 "Жди меня. Україна"
20.00, 2.35 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
23.35 Д/п "Острів Фіделя"
0.45 Х/ф "Пік-пік"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Дельго"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 17.00 Чотири весілля
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2
0.30 Т/с "Якось у казці"

5.35, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.15, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф "Шторму 

назустріч" (16+)
16.50 Х/ф "Захисник" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Шулер" (16+)
22.40 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

Япончика" (16+)
0.35 Т/с "Північний вітер" (16+)
2.55 Топ-5
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45 Х/ф "Казка про втрачений час"
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Карнавальна 

ніч"
9.30, 1.15 "Академія сміху"
10.20, 0.25 "Позаочи"
11.15 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
13.55 Х/ф "Смертельна помилка"
15.50 Х/ф "Невиправний брехун"
17.10 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Т/с "Королівство кривих 

дзеркал"

7.00, 19.05 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 1.35, 3.55 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.05 "Поради лікаря"
9.15, 11.05, 22.20, 1.55 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10, 3.10 "Бойові сили"
17.00, 23.45 "КИЇВ LIVE"
20.00 "ЧЄ-2018 з міні-

футболу."Україна-Словакія"
22.30 "Служба порятунку"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20, 2.45 "На часі"
4.15 "Мультляндія"

6.14, 7.09 Kids Time
6.15 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
7.10 М/ф "Мармадьюк"
9.00 М/ф "Елвін і бурундуки 3"
10.45 Х/ф "Норбіт" (16+)
12.45 Х/ф "Великі матусі: Який 

тато, такий син" (16+)
14.55 Х/ф "Дім великої матусі"
16.55 Х/ф "Дім великої матусі 2" 

(16+)
19.00 Ревізор
21.40 Х/ф "Дружина напрокат" 

(16+)
23.55 Х/ф "Брати з Гримсбі" (18+)
1.20 Т/с "Клініка" (16+)

5.15 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Довга, довга справа..."
8.10 "Свідок. Агенти"
8.45 Х/ф "Полювання за тінню"
10.45 "Україна вражає"
11.35 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.10 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.25 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.40 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф
8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
8.55, 18.15 "Спецкор"
9.35, 18.50 "ДжеДАІ"
10.10 Т/с "Команда" (16+)
14.00 Х/ф "Малавіта" (16+)
16.05 Х/ф "Чужий-3" (16+)
19.25 Т/с "Опер за викликом-3" 

(16+)
21.35 Т/с "Касл-5" (16+)
23.10 Х/ф "Кур-єр" (18+)
1.00 Т/с "Моссад-2" (16+)
1.55 Х/ф "Ва-банк"
3.40 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)
5.20 "Облом.UA."

7.30 Х/ф "Закоханi жiнки" (16+)
9.50 Х/ф "Суєта суєт"
11.25 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 Хата на тата (12+)

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Телепродаж
10.50 Д/ф "Неповторна природа"
12.00 Д/ф "Смаки Культур"
12.30 Д/ф "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
15.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 22.40 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Пліч-о-пліч"
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 Посттравматичний синдром
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Найекстремальніший"
23.40, 2.55 Світ навколо

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 14 СЕРПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55 "Одруження наосліп"

12.45, 14.05 "Міняю жінку"

15.25 "Сімейні мелодрами"

16.20 Т/с "Моє чуже життя"

20.15 Комедія "Слуга народу"

22.20, 1.40 Х/ф "Шерлок - 2: 

Рейхенбахський водоспад"

0.15 Драма "Життя і доля"

5.15 М/ф

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.20 Сьогодні

9.30, 4.10 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с "Черговий лікар-2" (12+)

14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар-2" 

(16+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чуже щастя" (16+)

23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

1.30 Телемагазин

6.00 М/ф
6.10, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Гречанка"
12.50 Х/ф "Бебі-бум" (16+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 5.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.20 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.30 Х/ф "З речами на виліт!" (16+)
3.00 "Код доступу"

6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Три горішки для 

Попелюшки"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон - 

2"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Більше ніж правда
11.05, 2.55 Не дай себе обдурити
12.05, 13.20 Х/ф "Вдруге не 

посадять" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Подорож 

Єдинорога" 1 с.
17.05 "На трьох" (16+)
17.30, 21.30 Т/с "Шулер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.45 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

Япончика" (16+)
0.25 Т/с "Північний вітер" (16+)
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон

5.45, 7.40, 8.30, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі поблизу Диканьки"
10.05 "Моя правда"
11.00 Х/ф "Чорна сукня"
12.50 Х/ф "Буркотун" (12+)
14.50 Х/ф "Шалений день"
16.05 Х/ф "Шукайте жінку"
19.00, 2.20 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Небезпечні друзі"
0.50 "Позаочи"
1.40 "Академія сміху"
3.50 Кіноляпи
4.30 Саундтреки
5.10 Телебачення

7.00, 19.25 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 2.20, 3.50 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.40 "Поради лікаря"
9.15, 11.05, 20.20, 1.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10, 3.05 "Бойові сили"
17.00, 23.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.30, 2.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.10 "Мультляндія"

3.05 Служба розшуку дітей
3.10, 2.45 Зона ночі
4.10 Абзац
5.59, 7.14 Kids Time
6.00 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
7.15 Заробітчани: Марафон
9.15 Дешево та сердито
16.40 Х/ф "Незвані гості" (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
20.55 Х/ф "Ковбої проти 

прибульців" (16+)
23.20 Варьяти
1.20 Т/с "Клініка" (16+)

5.00, 4.55 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Останній гейм"
6.55 Х/ф "34-й швидкий"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Перевертень у погонах" 

(16+)
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.15 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.30 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)

6.00 М/ф

8.00, 3.35 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.05 Х/ф "Ва-банк"

19.25 Кваліфікація ЛЧ "Динамо"-

"Славія"

21.25, 23.15 Т/с "Касл-5" (16+)

1.05 Т/с "Моссад-2" (16+)

2.00 Х/ф "Ва-банк-2"

7.05 Х/ф "Закоханi жiнки" (16+)
9.15 МастерШеф (12+)
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.50 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ф "Неповторна природа"
12.00 Д/ф "Смаки Культур"
12.30 Д/ф "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Складна розмова
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 22.40 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Найекстремальніший"
23.40, 2.55 Світ навколо
23.45, 4.05 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
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СЕРЕДА, 15 СЕРПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН
9.30 "Чотири весілля"
11.00 "Одруження наосліп"
12.30, 13.55 "Міняю жінку"
15.20 "Сімейні мелодрами"
16.20 Т/с "Моє чуже життя"
20.15 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту"
22.20, 4.10 Х/ф "Шерлок - 3: 

порожній катафалк"
0.15 Драма "Марта, Марсі Мей, 

Марлен"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.20 Сьогодні

9.30, 4.10 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с "Черговий лікар-2" (12+)

14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар-2" 

(16+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чуже щастя" (16+)

23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

1.30 Телемагазин

6.00 М/ф
6.10, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Гречанка"
12.45 Х/ф "Дочки-матері"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 5.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.30 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.25 Х/ф "Якби я тебе кохав..." 

(16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Соляна принцеса"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон - 

2"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 3.00 Не дай себе обдурити
12.05, 13.25 Х/ф "Подорож 

Єдинорога" 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф "Подорож 

Єдинорога" 2 с.
16.55 "На трьох" (16+)
17.35, 21.30 Т/с "Шулер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.45 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

Япончика" (16+)
0.45 Т/с "Північний вітер" (16+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 Мелодрама
9.30, 1.05 "Академія сміху"
10.15, 0.15 "Позаочи"
11.10 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Москаль-чарівник"
13.30 Х/ф "Шалено закоханий"
15.25 Х/ф "Час бажань"
17.20 Х/ф "Суєта суєт"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Шалений день"
3.35 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00, 19.25 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 2.20, 3.50 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.40 "Школа права"
9.15, 11.05, 20.20, 1.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15 "Найбільші танкові битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10, 3.05 "Бойові сили"
17.00, 23.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.30 "ЧЄ-2018 з міні-

футболу."Україна-Бельгія"
22.30, 2.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.10 "Мультляндія"

3.00, 2.45 Зона ночі
3.40 Абзац
5.24, 6.39 Kids Time
5.25 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
6.40 Київ днем і вночі (16+)
16.20 Х/ф "Ковбої проти 

прибульців" (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
20.55 Х/ф "Макс Стіл" (12+)
22.50 Варьяти
0.50 Т/с "Клініка" (16+)
2.40 Служба розшуку дітей

5.25 Х/ф "Прощавайте, фараони!"
6.50 Х/ф "Грішниця в масці"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Акселератка"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.20 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.30 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.50 "Випадковий свідок"
4.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.45, 17.15 "Загублений світ"

12.45 "Помста природи"

15.15 Х/ф "Ва-банк-2"

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.35, 1.55 Т/с "Касл-5" (16+)

1.00 Т/с "Моссад-2" (16+)

4.40 "Облом.UA."

6.00 За живе! (16+)
7.25 Х/ф "Закоханi жiнки" (16+)
9.35 МастерШеф (12+)
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ф "Неповторна природа"
12.00 Д/ф "Смаки Культур"
12.30 Д/ф "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
15.45 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 22.40 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешевий відпочинок"
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Найекстремальніший"
23.40, 2.55 Світ навколо
23.45, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
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ЧЕТВЕР, 16 СЕРПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55 "Одруження наосліп"

12.15, 13.45 "Міняю жінку"

15.15 "Сімейні мелодрами"

16.15 Т/с "Моє чуже життя"

20.15 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту"

22.20, 4.00 Х/ф "Шерлок - 3: 

ознаки третього"

0.15 Фантастика "Хроніка"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.15 Сьогодні

9.30, 3.00 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с "Черговий лікар-2" (12+)

14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар-2" 

(16+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чуже щастя" (16+)

23.20 Контролер

0.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

1.45 Телемагазин

6.00, 5.15 М/ф
6.10, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Гречанка"
12.50 Х/ф "Ви мені писали"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.20 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.30 Х/ф "Ніч закритих дверей" 

(16+)
2.55 "Код доступу"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Король Дроздобород"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон - 

2"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 3.00 Не дай себе обдурити
12.10, 13.25 Х/ф "Подорож 

Єдинорога" 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.20 Х/ф "Немає виходу" 

(16+)
17.25 "На трьох" (16+)
17.30, 21.30 Т/с "Шулер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.50 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

Япончика" (16+)
23.50 Т/с "Північний вітер" (16+)
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 Мелодрама
9.40 "Моя правда"
10.35 Х/ф "Поет і княжна"
12.15 Х/ф "Земля обітована"
15.25 Х/ф "Мачуха"
17.10 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Зимова вишня"
0.45 "Позаочи"
1.35 "Академія сміху"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.05 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 1.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.05 "Поради лікаря"
9.15, 11.05, 16.00, 22.20, 1.55 

"Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Найбільш завантажений у 

світі"
16.10, 3.10 "Бойові сили"
17.00, 23.45 "КИЇВ LIVE"
20.00 "ЧЄ-2018 з міні-

футболу."Україна-
Чорногорія"

22.30 "Прогулянки містом"

3.00, 2.50 Зона ночі

4.35 Абзац

6.24, 7.39 Kids Time

6.25 М/с "Хай живе король 

Джуліан"

7.40 Київ днем і вночі (16+)

17.05 Х/ф "Макс Стіл" (12+)

19.00 Хто зверху? (12+)

20.55 Х/ф "Солдат"

22.55 Варьяти

0.55 Т/с "Клініка" (16+)

2.45 Служба розшуку дітей

5.05, 4.45 "Top Shop"
5.35 Х/ф "Чорна Рада"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Без права на провал"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.20, 1.15 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.30 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 4.30 "Облом.UA."

15.05 Х/ф "Чужий-3" (16+)

19.20, 20.25 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.30, 0.25 Т/с "Касл-5" (16+)

22.25 Кваліфікація ЛЧ "Брага"-

"Зоря"

1.20 Т/с "Команда" (16+)

6.40 За живе! (16+)
9.05 МастерШеф (12+)
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ф "Неповторна природа"
12.00 Енеїда
12.30 Д/ф "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 До справи
15.45 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 22.40 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Таємниці людського 

мозку" (12+)
23.40, 2.55 Світ навколо
23.45, 4.05 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

11.00 "Одруження наосліп"

12.15, 13.45 "Міняю жінку"

15.10 "Сімейні мелодрами"

16.10 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 23.05 "Ліга сміху"

1.15 "Скрябін. Концерт пам'яті"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.00 Сьогодні
9.30, 5.20 Зірковий шлях
10.30 Спецпроект "Кузьма. 

Недосказане"
11.30, 3.45 Реальна містика
12.30 Х/ф "Будинок для двох"
14.30, 15.30 Т/с "Братні узи" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00, 0.00 Т/с "Білі троянди надії" 

(16+)
23.20 Слідами
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

6.10, 23.15 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Гречанка"
12.50 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
14.50, 15.45, 16.45, 1.05 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 "Концерт Олега Винника "Моя 

душа..."
2.45 "Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога"

6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Найкращий друг 

шпигуна"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.50 Віталька
16.00, 3.00 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.30 Країна У
21.00 М/ф "Льодовиковий період 3. 

Ера динозаврів"
22.45 М/ф "Льодовиковий період: 

Великі яєчні пригоди"
23.15 Х/ф "Твої, мої і наші"

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.15, 13.15 Х/ф "Немає виходу" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф "Взвод" (16+)
17.05, 21.30 "На трьох" (16+)
17.30 Т/с "Шулер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
1.25 Х/ф "Імперія вовків" (16+)
3.25 Факти
3.50 Стоп-5
4.55 Скарб нації

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 Мелодрама
9.55 "Академія сміху"
10.35 "Позаочи"
11.25 "Моя правда"
12.20 Х/ф "Такі красиві люди"
14.00 Х/ф "Москаль-чарівник"
15.35 Х/ф "Суєта суєт"
17.15 Х/ф "Зимова вишня"
19.00, 3.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Брати Карамазови"
4.35 Кіноляпи
5.00 Саундтреки
5.20 Телебачення

7.00, 19.05 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 1.35, 3.55, 

5.00 "Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.05 "Школа права"
9.15, 11.05, 16.00, 22.20, 1.55 

"Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15, 21.25, 4.15 "Найбільші 

танкові битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Найбільш завантажений у 

світі"
16.10, 3.10 "Бойові сили"
17.00, 23.45 "КИЇВ LIVE"
20.00 "ЧЄ-2018 з міні-футболу."1/4 

Фінала"
22.30 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"

3.00 Зона ночі
3.55 Абзац
5.34, 6.54 Kids Time
5.35 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
6.55 Х/ф "Дружина напрокат"
9.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
17.00 Х/ф "Солдат" (16+)
20.50 Х/ф "Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес" 
(16+)

23.10 Варьяти
1.10 Т/с "Клініка" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Паризька драма"
7.00 Х/ф "Дикий пляж"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Альошчине кохання"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.50 "Речовий доказ"
16.05, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.20 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.35 "Випадковий свідок"
3.40 Х/ф "Два капітани"

6.00 М/ф

8.00 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 Відеобімба

14.30 Х/ф "Дніпровський рубіж"

19.25 Т/с "Перевізник" (16+)

23.20 "Змішані єдиноборства. UFC 

№ 213"

1.40 "Цілком таємно"

3.45 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

6.55 Х/ф "П"ять років та один день" 
(12+)

8.50 Х/ф "Кардіограма кохання"
10.45 Х/ф "Коли його зовсім не 

чекаєш"
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.05 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ф "Неповторна природа"
12.00 Енеїда
12.30, 16.20 Д/ф "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
15.20 Д/ф "Смаки Культур"
16.50, 4.30 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголіки
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Концертна програма гурту 

Антитіла "Сонце"
23.25 Фільм-концерт "Рекіти"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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СУБОТА, 18 СЕРПНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.40 "Гроші"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.05 "Життя без обману"

11.25, 23.15 "Світське життя. 

Дайджест 2018"

12.20 Мелодрама "Катерина"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30, 4.50 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

0.20 "Ліга сміху"

5.35 М/ф

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.30 Зірковий шлях

9.25, 15.20 Т/с "Чуже щастя" (16+)

17.40, 19.40 Т/с "Сестра у спадок" 

(12+)

22.10 Х/ф "Будинок для двох"

0.00, 2.20 Т/с "Ключі від минулого" 

(16+)

1.50 Телемагазин

3.50 Реальна містика

5.35, 20.00, 3.05 "Подробиці"
6.10 М/ф
6.35 "Жди меня. Україна"
8.10 Д/п "Два Миронова"
9.00 Х/ф "Троє в човні, якщо не 

рахувати собаки"
11.30 Х/ф "Три плюс два"
13.15 Х/ф "Повторне весілля"
15.10 "Концерт Олега Винника "Моя 

душа..."
17.50, 20.30 Т/с "Маестро" (16+)
22.40 Д/п "Віктор Цой. Група крові"
23.40 Т/с "Я - охоронець" (16+)
3.35 Д/п "Костянтин Меладзе. Не 

тривож мені душу..."
4.15 Ток-шоу "Стосується кожного"
5.00 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф "Йосип: Володар снів"
12.45 Х/ф "Соляна принцеса"
14.00 Чотири весілля
15.00 Рятівники
19.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
21.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Готель Галіція
0.30 Т/с "Якось у казці"
1.30 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.05, 4.40 Еврика!
5.15, 4.50 Факти
5.35 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45 Вижити разом з Голтісом
11.45 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.35 Х/ф "Супер 8" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Маска Зорро"
22.55 Х/ф "Легенда Зорро"
1.35 Х/ф "Підривники" (16+)
3.30 Провокатор
4.30 Скарб нації

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 Мелодрама
9.30 "Невідома версія. Екіпаж"
10.20 Х/ф "Загублене місто"
12.15 Х/ф "Штольня" (16+)
13.55 Х/ф "Перегони" (16+)
16.10 Х/ф "Жінка в чорному" (16+)
18.00 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
21.00 Х/ф "Скринька Марії Медичі"
22.45 Х/ф "Небезпечний поворот"
2.20 "Позаочи"
3.00 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
5.05 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.05, 5.55 "Мультляндія"
13.00 "День у мегаполісі"
14.00 "ЧЄ-2018 з міні-футболу."1/2 

Фінала"
15.00, 21.00, 23.15, 1.25, 4.00 

"Столичні телевізійні 
новини"

15.10 "Українець М.Поплавський у 
Варшаві"

15.40 "Хіти Михайла Поплавського"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Вулкан у прямому ефірі"
18.10, 1.45 Х/ф "Повороти долі"
20.30 "Життєві історії"
21.25 "Найбільші танкові битви"

3.00 Зона ночі

5.54, 7.24 Kids Time

5.55 М/с "Лунтик і його друзі"

7.25 Дешево та сердито

8.45 Хто зверху? (12+)

18.45 Х/ф "Руйнівник" (16+)

21.00 Х/ф "Суддя Дредд"

22.55 Х/ф "Кінець світу" (16+)

1.15 Х/ф "Афтершок" (18+)

12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 4.00 "Речовий доказ"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Переломні 80-ты"
19.00, 3.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Весілля в Малинівці"
21.30 Х/ф "Професор у законі"
23.50 Х/ф "Небезпечний квартал" 

(16+)
1.40 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Випадковий свідок"
4.30 "Легенди бандитської Одеси"
4.55 Х/ф "Весільний подарунок"

6.00 М/ф

8.00, 2.45 "102. Поліція"

8.55, 0.55 "Угон по-нашому"

11.10 "Загублений світ"

14.15 Х/ф "Дніпровський рубіж"

17.00 Х/ф "Чужий-4: Воскресіння" 

(16+)

19.20 5 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Олександрія"

21.25 Х/ф "Безодня"

3.40 "Цілком таємно"

5.45 "Облом.UA."

8.00 Караоке на Майдані
9.00 Все буде смачно!
9.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
13.45 Х/ф "Суєта суєт"
15.25 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
17.10 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"
19.00 Х/ф "Кафе на Садовій" (12+)

6.00 Хто в домі хазяїн?
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 1.10, 

3.00 Новини
9.40 М/с "Гон"
10.05 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
12.00 Х/ф "Клара і Франциск" 1 с.
13.45, 0.45 Д/ф "Гордість світу"
14.10 Телепродаж
14.30 Д/ф "Фестивалі планети"
15.25 Д/ф "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
16.20, 1.30 Д/ф "Незвичайні 

культури"
17.45 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
19.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
21.25 Д/ф "Неповторна природа"
22.25 Д/ф "Спільноти тварин"
23.20, 2.00 Світ навколо
23.50 Д/ф "Незвідані шляхи"
2.10 Д/ф "Смаки Культур"
3.30 Світло
4.20 Війна і мир
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НЕДІЛЯ, 19 СЕРПНЯ

6.00 ТСН
6.55 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55, 11.00, 11.55, 13.00 "Світ 

навиворіт - 5: Індонезія"
13.35 Драма "Втеча з Шоушенка"
16.30 Драма "Вихід: боги та царі"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Х/ф "Геракл"
22.55 Драма "Володар морів: на 

краю світу"
1.35 "Аргумент кiно"
4.05 "Світське життя. Дайджест 

2018"

6.30 Сьогодні
7.10, 5.00 Зірковий шлях
9.35 Т/с "Білі троянди надії" (16+)
13.10 Т/с "Сестра у спадоу" (12+)
17.00, 21.00 Т/с "Я ніколи не плачу" 

(12+)
19.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 2.20 Т/с "Ключі від 

минулого" (16+)
1.50 Телемагазин
3.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
5.30 Реальна містика

5.30, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.25 Х/ф "Іноземка"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
12.10 Х/ф "Ас із асів"
14.10, 20.30 Т/с "Східні солодощі 2" 

(12+)
23.10 Х/ф "Полетта" (16+)
1.05, 2.00 "Речдок"
3.00 "уДачний проект"
4.45 "Top Shop"
5.15 Ток-шоу "Стосується кожного"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф "Барбі. Магія дельфінів"
12.25 Х/ф "Найкращий друг 

шпигуна"
14.00 Чотири весілля
15.15 Х/ф "Твої, мої і наші"
17.00 М/ф "Льодовиковий період: 

Великі яєчні пригоди"
17.30 М/ф "Льодовиковий період 3. 

Ера динозаврів"
19.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
21.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Готель Галіція
0.30 Т/с "Якось у казці"
1.30 Х/ф "Небилиці про Івана"
3.00 Віталька

5.15 Інсайдер

6.10 Т/с "Невиправні" (16+)

9.00 Т/с "Відділ 44" (16+)

10.55, 13.00 Х/ф "Супер 8" (16+)

12.45 Факти. День

13.20 Х/ф "Маска Зорро"

16.05 Х/ф "Легенда Зорро"

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф "Монстро" (16+)

20.50 Х/ф "Вулиця Монстро, 10" 

(16+)

22.50 Х/ф "Підривники" (16+)

1.05 Х/ф "Дежа вю"

3.05 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 Мелодрама
9.30 "Невідома версія. Вірні друзі"
10.20 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
12.05 Х/ф "Сім днів до весілля"
14.00 Х/ф "У тихій пристані"
15.20 Х/ф "Вірні друзі"
17.15 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
21.00 Т/с "Людина в прохідному 

дворі"
2.00 "Позаочи"
2.40 Кіноляпи
3.25 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.45 "Вулкан у прямому ефірі"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.05, 4.55 "Мультляндія"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Ректор"
15.40 "Ювілейний концерт квартету 

"Гетьман"
18.20, 2.25 Х/ф "Вимушені 

обставини"
21.00, 1.35 "СТН-тижневик"
21.30, 2.05 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Миротворці"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Доброго ранку, В’єтнам"

3.00 Т/с "Клініка"
3.50, 2.55 Зона ночі
5.50 Стендап-шоу
6.45, 8.34 Kids Time
6.50 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
8.35 М/ф "Велика втеча"
10.15 Х/ф "Кінець світу" (16+)
12.50 Х/ф "Руйнівник" (16+)
15.05 Х/ф "Суддя Дредд"
17.00 Х/ф "Кобра" (16+)
18.50 Х/ф "Танго і Кеш" (16+)
21.00 Х/ф "РЕД" (16+)
23.05 Х/ф "Останній бойскаут" 

(16+)
1.10 Т/с "Клініка" (16+)

6.10, 8.55 "Страх у твоєму домі"
8.00 "Україна вражає"
10.50 Х/ф "Весілля в Малинівці"
12.35 Х/ф "Ідеальний чоловік"
14.30 Х/ф "Апачі"
16.15 Х/ф "Рідна дитина"
19.00 Х/ф "Чорна стріла"
20.45 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
22.25 Х/ф "Джулія Х" (18+)
0.10 Х/ф "Бруклінські поліцейські" 

(16+)
2.40 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

10.30 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

14.35 Т/с "Перевізник" (16+)

18.30 Х/ф "Швидкість" (16+)

20.40 Х/ф "Швидкість-2" (16+)

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Змішані єдиноборства. UFC № 

213"

2.30 "Облом.UA."

8.10 Полювання
9.10 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майдані
11.10 Вагітна у 16 (16+)
12.10 Доньки-матері (16+)
13.05 Хата на тата (12+)
15.05 Х/ф "Кафе на Садовій" (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

6.00 Хто в домі хазяїн?
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 1.10, 

3.00 Новини
9.40 Х/ф "Клара і Франциск" 1 с.
11.30 Д/ф "Дешевий відпочинок"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 0.45 Д/ф "Китайський 

живопис"
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.20 Концертна програма гурту 

Антитіла "Сонце"
17.00, 1.30 Д/ф "Незвичайні 

культури"
17.45 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
19.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
21.25 Д/ф "Неповторна природа"
22.25 Д/ф "Спільноти тварин"
23.20, 2.00 Світ навколо
23.50 Д/ф "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
2.10 Д/ф "Смаки Культур"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Повідомлення про проведення громадських слухань щодо врахування гро-
мадських інтересів при розробці детального плану території в селі Тужилів по 

вулиці Калитянська, 29
Містобудівна документація «Детальний план території з метою будівництва і об-

слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Тужилів по 
вулиці Калитянська, 29».

Метою розробки детального плану території земельної ділянки є передача (на-
дання) земельної ділянки для містобудівних потреб — будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Ділянка розташована в в селі Тужилів по вулиці Калитянська, 29 в межах населе-
ного пункту в адміністративних межах Кулябівської сільської ради. 

Замовником даного детального плану виступає виконавчий комітет Кулябівської 
сільської ради: 07712 Київська область Яготинський район с. Кулябівка, вулиця 
Миру, 179

Розробником детального плану є архітектор Харчов Микола Олексійович (Ква-
ліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), 
пов’язаних із створенням об’єкта архітектури від 13.05.2016 серія АА № 002928).

З детальним планом можна ознайомитись на сайті Яготинської районної держав-
ної адміністрації та у приміщення Кулябівської сільської ради в термін з 10.08.2018р. 
по 10.09.2018р. Детальний план містить текстові та графічні матеріали.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій та зауважень є сільський го-
лова Владіміров Сергій Ігорович. 

Термін подання пропозицій та зауважень з 10.08.2018 р. по 10.09.2018р.

Готельний комплекс
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

Покоївку

Тел.: (099) 387-46-95

Бухгалтера

Мийницю-прибиральницю
в кафе, г/р— 2/2. 

г/р—2/2; 

д/р, 1С:підпр.8, клієнт-банк, впевнений користувач ПК

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 

цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність. Планована діяльність газонаповнювальної станції (ГНС), яка буде побудована по вул. Завокзальна, 15 
та 13-а  в м. Бориспіль, Київської області, передбачає прийом зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), що надходить залізничним 
і автомобільним транспортом, зберігання його в резервуарах-сховищах і відвантаження споживачам в автоцистерни-пропано-
вози. Зберігання ЗВГ передбачається в підземній базі зберігання (15 ємностей по 200 м3) загальним об’ємом 3000м3. Макси-
мальна річна потужність – 180000 тон/рік. Термін експлуатації об’єкту 20 років. Рік введення в експлуатацію ГНС 2019р.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності, потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання.   Товариство з обмеженою відповідальністю «Укройлхім», код ЄДРПОУ — 38418467
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, іденти-

фікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті),

Україна, 08131, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 15. Тел: 098 – 33 – 02 – 563. 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення. Департамент екології та природних ресурсів 

Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул.Басейна 1/2-А, тел.: (044) 279-01-58; факс (044) 234-96-
15; е-mail:  info@eko.koda.gov.ua; eko.koda@ukr.net;  контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна. 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 

довкілля. Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, від-
повідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466.

__________________________________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає 

його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце 

усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіцій-

ного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Про-
позиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
23 серпня 2018р. о 14-00 год, в приміщенні Бориспільської міської ради, за адресою :Київська область, м.Бориспіль, вулиця Київський 

шлях,72, кімната,305 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться- не передбачено
________________________________________________________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 

довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності. Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул.Басейна 1/2-А, тел.: (044) 279-01-58; факс (044) 234-96-15; е-mail:  info@
eko.koda.gov.ua; eko.koda@ukr.net;  контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна. 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та 

строки надання зауважень і пропозицій. Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації 
за адресою: 01004, м. Київ, вул.Басейна 1/2-А, тел.: (044) 279-01-58; факс (044) 234-96-15; е-mail:  info@eko.koda.gov.ua; eko.koda@
ukr.net;  контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 

цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності. Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 205 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 

пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укройлхім», за адресою: м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 15. Тел: 098 – 33 – 02 – 

563. Ознайомитись з Звітом можна з 10.08.2018р. з 9.00 до 17.00. Контактна особа – Гончаров Олексанр Олександрович.

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул.Ба-
сейна 1/2-А, тел.: (044) 279-01-58; факс (044) 234-96-15; е-mail:  info@eko.koda.gov.ua; eko.koda@ukr.net;  контактна особа – Кире-
єва Вікторія Станіславівна. Ознайомитись з Звітом можна в прийомні години департаменту з 10.08.2018р..

Бориспільська міська рада, за адресою :Київська область, м.Бориспіль, вулиця Київський шлях,72. Ознайомитись з Звітом 
можна в прийомні години установи з 10.08.2018р. .

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
__________________________________________________________________________________________
може ознайомитися з документами, контактна особа)
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

ГАЗель, двигун 406 (будка), 2004 р., пробіг 
99 тис.км, газ/бензин, 45000 грн. Тел.: 0 67 
3374611.

Москвич-комбі, 1986 р., на ходу. Тел.: (04595) 
50182, 0 95 5500776.

Камери ЗІЛ, КамАЗ, 5 шт. Тел.: 0 98 2030654.

Куплю
Бориспіль

Будівельна фірма купить газон, екскаватор та іншу 
спецтехніку для будівельних робіт. Тел.: 0 96 9918144.

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потре-
бують фарбування, кредитних, нерозмитнених. 
Швидкий розрахунок, оформлення за наш раху-
нок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Нижній Вал, 5 вул., 22 кв.м, 1 поверх, без балко-

на, ремонт, частково залишаються меблі та техніка, 
ціна договірна. Терміново. Тел.: 0 63 2689040, Сер-
гій, 0 63 3220210, Наталія. 

Ясна 8 вул., 1/4, 38/19/8, тепла, не кутова, поруч 
школа, дит.садок, медамбулаторія, 1 зупинка від цен-
тру, 660000 грн. Тел.: 0 96 2826489, Володимир. 

Лютнева вул., 2/5, 21/11/5, житловий стан, м/п вікна, 
без балкона, 451000 грн, є інші варіанти. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., 9/9, 63/12, центр, індивідуальне 

опалення, введено в експлуатацію, 771229 грн. Тел.: 
0 95 7395829.

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо, 
без балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 605000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Момота вул., 55 кв.м, перший поверх, мож-
ливо під комерцію, 1040000 грн. Тел: 0 96 
7590286, Тетяна.

Френкеля вул., 2/4, 45 кв.м, житловий стан, 756000 
грн. Тел.: 0 99 1024482, Надія.

центр р-н, 8/9, 49/30/7, житловий стан, 715500 грн. 
Тел.: 0 97 5806524, Світлана.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., центр, 9/9, 79/47/11, після бу-

дівельників, автономне опалення, якісний будинок, 
853891 грн. Тел.: 0 95 7395829.

Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімнати ок-
ремі, євроремонт, б/з та обшитий вагонкою, продаж 
із вбудованими меблями, 973000 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Робітнича вул., 2/9 ц., 68,1/38,3/9,1, гарний стан, все 
окремо, кухонний гарнітур, лінолеум, 2 б/з, лічильни-
ки, 2 бойлери, вільна, 1080000 грн. Тел.: 0 67 7000343.

БУДИНКИ

Бориспіль
Крашенівка вул., старий будинок, колонка, погріб, 

10 соток. Тел.: 0 66 4094765.
центр р-н, 2 поверхи, 189/98/37, 2 с/в, вбудований 

теплий гараж, 8,5 соток, 1404000 грн, торг. Тел.: 0 97 
5806524, Світлана. 

Кийлів с., дача, 6 соток, невеликий будинок, сверд-
ловина, сад, с/в на вулиці, 236000 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Сошників с., 64 кв.м, 30 соток, газ по вулиці, коло-
дязь у дворі, близько ліс і річка, ціна договірна. Тел.: 
0 97 1708272, Ольга.

Оголошення та реклама

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

Тел.: 067-720-07-10

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

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

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

Тел.: 0 67 887C85C38, 0 95 568C77C44, 
0 63 809C60C08, 0 67 99C911C78

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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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
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, га-

раж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під 
забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

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

140000 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

гараж, цільнометалевий, на вивіз, 5х3,5х1,9.
Ціна 14000грн. Тел.: 0 66 7793781.

Гаражі металеві, теплиці, альтанки, розбірні. 
Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 
97 4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua

кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля прохідної, 6х6, ог-
лядова яма, погріб, ворота 2,65х2,15, господар, ціна 
за домовленістю, або обмін на мікроавтобус. Тел.: 0 
67 7436513.

кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, ціна до-
говірна. Тел.: 0 67 5056064.

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капітальний, 
оглядова яма, підвал на весь гараж, ціна договір-
на. Терміново. Тел.: 0 63 6148927. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, поруч 

озеро, ліс, електричка, ціна договірна. Тел.: 0 50 
4111649, 0 63 7841279.

Бориспіль
10 соток, 20х50, початок вулиці, кутова, комуні-

кації поруч, 270000 грн, торг, є варіанти. Тел.: 0 97 
5806524, Світлана.

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

Голосіївська вул., 10 соток, приватизована, 
комунікації поруч, всі документи, ціна дого-
вірна, господар. Тел.: 0 98 3258840.

Городня 54 вул., 10 соток, погріб, сарай, господар, 
ціна договірна. Тел.: 0 97 5255130, 0 97 2924339. 

Котляревського вул., кінець вулиці, 10 соток, світло, 
газ, кутова, 432000 грн. Тел.: 0 99 1024482, Надія. 

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під забу-

дову, комунікації поруч, держакт, приватизова-
на, господар. Тел.: 0 95 8292052.

Тополева вул., 10 соток, приватизована, по-
руч новобудови, комунікації по вулиці, госпо-
дар, недорого. Тел.: 0 66 7793781. 

Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66 4094765.
Городище с., 21 сотка, світло поруч, право 

власності, посаджений молодий сад, власник. 
Тел.: 0 93 0863649, 0 66 3515240.

Іванків с., 42 сотки (25 соток під забудову та 17 
соток для ведення ОСГ). Терміново! Тел.: 0 50 
7432806, 0 67 2872059. 

Мартусівка с., 10 соток під забудову, дер-
жакт, господар, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7404540.

Куплю
Бориспіль

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з ко-
мунікаціями або зі старим будинком, у господаря, роз-
гляну пропозиції, посередникам не турбувати, викуп за 
2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 95 7395679.

Здам
Бориспіль

1-к кв., гостинка, р-н Соцмістечко, житловий 
стан, частково меблі, 3800+ комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673.

1-к.кв., К.Шлях вул., «стріловські будинки», 6/9, 
євроремонт, меблі, побутова техніка, для пари без 
дітей та тварин, 7000 грн+комунальні. Тел.: 0 99 
1024482, Надія. 

2 кімнати для пари, є пральна машина, гаряча вода, 
все в будинку, без компослуг. Тел.: 0 66 7701019.

3-к.кв., Мічуріна вул., кімнати окремо, гарний ре-
монт, меблі, техніка, 8000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Будинок, 1 кімната, всі зручності в будинку, меблі, 
пральна машина, холодильник, 3800 грн + комуналь-
ні. Тел.: 0 95 7395679.

будинок, 1 кімната, зручності на вулиці, 1500+кому-
нальні. Тел.: 0 95 7395679.

врем’янку на тривалий термін, зручності на вулиці, 
гаряча вода, свердловина. Тел.: 0 99 1357806, 0 73 
1590155.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

РЕМОНТНІ РОБОТИ 
від фундаменту до даху
Тел.: 099�017�35�76, 
093�785�77�03

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 

ВОДІЇ кат. «С», «С1», 
з/п 15000 грн
МИЙНИК АВТО, 
з/п 7000 грн

0674112487, 0674112500

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

За довідками звертатися за телефоном (04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

МУЛЯРИ   БЕТОНЯРІ   АРМАТУРНИКИ
ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ   ОХОРОНЦІ

СЕЗОННА РОБОТА
Для роботи на складі ПОТРІБНІ

ВАНТАЖНИКИ та
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ

Г/р позмінно
Місце розташування: м.Бровари

Щоденно є розвозка

0675000076

Для роботи на складі ПОТРІБНІ

КОМІРНИКИ
Д/р в галузі складського господарства буде перевагою

Г/р: 5-денний робочий тиждень 
з 9.00 до 18.00, сб-нд — вихідні. 

Стабільна виплата з/п • Молодий і дружній колектив
Броварський р-н., с. Красилівка • Розвозка

067-500-00-76, Анастасія
067-329-27-57, Ольга

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ВОДІЯ кат. «В», «С»
на авто компанії

Пропонуємо офіційне працевлаштування, 
з/п + премії, оплачувані відрядження, 

відпустка — 24 к.д.
Місце роботи: м. Бориспіль

067-509-42-75, 050-324-40-61, Ірина

В ресторан KIDEV 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

Прибиральниці
Посудомийниці
Кухар у ресторан 
(гарячий цех)
Двірник
Вантажник
Машиніст котельні
Садівник

Ми надаємо 2-х разове 
харчування та проживання. 

Знаходимось у Бориспільському р-ні

095-50-45-781, Наталія (з 10.00 до 18.00), 

050-369-79-07, Едуард Володимирович 
                               (з 10.00 до 18.00)
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здається торгово-офісне приміщення, 69 кв.м, за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 89/27, ціна 
договірна. Тел.: 0 50 1666893, 0 68 4457485.

Здам в оренду офісне приміщення центр міста, 
10 кв.м, 1500 грн + комунальні послуги. Тел: 0 67 
9856883, (4595) 66243.

здаються в оренду приміщення 30 кв.м та 125 кв.м, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 2340932.

кімнату в будинку, пральна машина, меблі, 1000 
грн. Тел.: 0 95 7395679.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.

Запрошуємо на постійну роботу адміністратора, з/п від 
12000 грн; офіціанта, з/п від 8000 грн; бариста, з/п від 
9000 грн; повара, з/п від 12000 грн; кухонного робітника, 
з/п від 7000 грн; робітника лінії роздач, з/п від 9000 грн; 
водія, з/п від 10000 грн. Тел.: 0 50 4037701, Юлія. 

Запрошуємо на постійну роботу продавця у 
продуктовий магазин, позмінно, з/п висока. 
Тел.: 0 67 3374611.

Запрошуємо на роботу в таксі водіїв кат. «В». Тел.: 
0 93 5391515.

На постійну роботу в м. Бориспіль потрібні оператор 
прального обладнання, оператор сушильного обладнан-
ня, оператор гладильного обладнання, технік з обслуго-
вування прального обладнання. Гідну та стабільну опла-
ту гарантуємо. Тел.: 0 99 5223000, 0 98 5123000, Юлія. 

На постійну роботу в продуктовий магазин 
потрібен продавець, зручний г/р, бажання 
працювати, поряднісь, з/п достойна. Тел.: 0 
66 9712171.

На постійну роботу в стоматологічну кліні-
ку «Вегас» потрібен асистент стоматолога, 
освіта медична середня, офіційно, 5-денний 
робочий тиждень, з/п 3000 грн чистими. Тел.: 
0 66 1348542.

На постійну роботу в супермаркет у м. Бориспіль 
потрібен охоронець, бажано з д/р, офіційне працев-
лаштування, г/р 2/2 (по 12 годин), з/п при співбесіді. 
Тел.: 0 96 9425425, Віталій Григорович. 

На постійну роботу потрібен охоронник, г/р 
1/3, офіційне працевлаштування. Тел.: 0 99 
5223000, 0 98 5123000.

На постійну роботу потрібен пакувальник-во-
дій, наявність водійського посвідчення кат. 
«В», «С». Тел.: 0 97 8889856, 0 99 4317433.

Оголошення та реклама

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СУХА СТОЛЯРНА ДОШКАСТОЛЯРНА ДОШКА
09097 99 44 594    7 99 44 594    063 99 44 667063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Міняю
Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В ресторан KIDEV терміново потрібні: прибираль-
ниці, посудомийниці, кухар у ресторан (гарячий цех), 
двірник, вантажник, машиніст котельні, садівник. Ми 
надаємо 2-х разове харчування та проживання. Бо-
риспільський р-н. Тел.: 0 95 5045781, Наталія, 0 50 
3697907, Едуард Володимирович (з 10.00 до 18.00). 

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру, перукаря, майстра по нарощуванню вій 
в центрі краси «Вероніка». З/п+премія, постійний 
потік клієнтів, офіційне оформлення за рахунок 
фірми, матеріал для роботи надаємо, зручне 
місцезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Водії кат «С». Робота по Україні, з/п договір-
на, д/р обов`язковий. Телефонувати з 09.00 до 
17.00. Тел.: 0 98 1517788, 0 98 1517798, Сергій.

Готель «Old Port» терміново запрошує на 
роботу адміністратора та покоївку. Офіційне 
працевлаштування. З/п + премія. Тел.: 0 63 
1301513, (044) 2817957.

Готельний комплекс запрошує на роботу 
бухгалтера, з д/р, 1С:8, клієнт-банк, впевнений 
користувач ПК; покоївку,г/р 2/2; мийницю-при-
биральницю в кафе, г/р 2/2. Тел.: 0 99 3874695. 

Для роботи на складі потрібні вантажники та комп-
лектувальники, г/р позмінно. Місце розташування: 
м.Бровари. Щоденно є розвозка. Тел.: 0 67 5000076. 

Тел.: 067-209-55-51, Олексій
067-402-41-49, Олег

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

Г/р 8.30-16.30, офіційне працевлаштування 
Робота у с. Щасливе, Бориспільський р-н.

Для мешканців м. Київ від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт 

Кімнату, пральна машина, меблі, бойлер, поруч 
автобусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + комунальні. 
Тел.: 0 95 7395679.

півбудинку, р-н розвилки, поруч К. Шлях вул., котел 
газовий та твердопаливний, холодильник, пральна ма-
шина, меблі, 5000 грн + комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на ва-

ших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
житло у господаря, порядність гарантуємо. Тел.: 0 

95 7395679.
Молода сім’я найме будинок або півбудинку зі зруч-

ностями в центрі м. Бориспіль. Порядність та своє-
часну оплату гарантуємо. Тел.: 0 95 7395679.

Порядний чоловік старшого віку найме кімнату 
у м. Бориспіль, недорого. Тел.: (044) 2219510.

На постійну роботу 
в супермаркет у м. Бориспіль 

ПОТРІБЕН 

Охоронній фірмі 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН 

ОХОРОННИК
Досвід роботи бажано

Офіційне працевлаштування, г/р 2/2 
(по 12 годин) 

З/п при співбесіді

Тел.: 096-942-54-25, 
Віталій Григорович

ТЕХНІК-МОНТАЖНИК 
ОПС (ВІДЕОНАГЛЯД)

Вимоги: технічна освіта, можна без д/р
Умови роботи: пн-пт з 9.00 до 18.00, 

офіційне працевлаштування, з/п при співбесіді

Тел.: 067-325-75-55

Центр м. Бориспіль 
2 поверхи, 150 кв.м, 

цегляний, усі комунікації, 
гараж, ділянка 0,085 га. 
Тел.: 067-896-12-41

ПРОДАЄТЬСЯ 

БУДИНОК

ПОТРІБНІ ГРОШІ?
Куплю монети (СРСР та ін.),
паперові гроші, нагороди,

автомоделі, поштові листівки,
давні іграшки, статуетки,

годинники, старовинні речі і т.і.
Можливий викуп колекції.

Досить тримати вдома те,
що може принести Вам гроші!

Тел.: 097-626-57-79



16 №31 (940), 10 серпня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» Оголошення та реклама

На постійну роботу потрібні водії кат. «С», 
«С1», з/п 15000 грн; мийник авто, з/п 7000 грн. 
Тел.: 0 67 4112487, 0 67 4112500. 

На постійну роботу у с. Проліски потрібен ін-
женер; електрик; начальник котельні. Тел.: 0 95 
4119089.

На роботу потрібен водій на асенізаційну 
машину. Тел.: 0 68 8372020.

На роботу потрібен робітник продовольчого 
складу. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п висока. Тел.: 0 
97 4453306.

На роботу потрібен сантехнік, с. Щасливе, роз-
возка з м. Бориспіль з 8.30 до 17.30, з/п 6000 грн. 
Тел.: 0 93 3563410.

На роботу потрібні муляри (каменярі) та бе-
тонярі, з/п висока, від 20000 грн. Робота в Ки-
ївській області, житло надається безкоштов-
но. Тел.: 0 50 3100753.

На роботу потрібні охоронці, вахтовий метод 
роботи, з/п від 8000 грн, харчування, проживан-
ня та проїзд за рахунок підприємства. Тел.: 0 98 
9919378, 0 96 9838108.

На роботу терміново потрібен продавець та пекар. 
Тел.: 0 67 2340932.

На роботу у м. Київ потрібні двірники, прибираль-
ниці, оператори підлогомийної машини, висока з/п, 
надаємо житло. Тел.: 0 67 3417292.

На роботу у магазин взуття (центр) потрібен 
продавець, г/р та з/п договірна, при співбесіді. 
Тел.: 0 50 2334535, Максим Вікторович. 

На СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка, потрібен 
майстр-приймальник, спеціаліст по запчастинах, 
офіційне працевлаштування, з/п договірна, вчас-
но, 2 рази/міс. Тел.: 0 50 3518084.

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-
КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, 
УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА 
РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 
5005888.5005888.

Охоронній фірмі потрібен електромонтер 
охоронно-пожежної сигналізації, можливо 
без д/р (молоді спеціалісти, студенти останніх 
курсів технічних вузів), впевнений користувач 
ПК, відповідальність, старанність, комуніка-
бельність.Обов’язки: проведення регламент-
них робіт, обслуговування та ремонт систем 
ОПС. Тел.: 0 67 1056720, 0 67 3257555. 

Охоронній фірмі терміново потрібен технік-мон-
тажник ОПС (відеонагляд). Вимоги: технічна освіта, 
можна без д/р. Умови роботи: пн-пт з 9.00 до 18.00, 
офіційне працевлаштування, з/п при співбесіді. Тел.: 
0 67 3257555. 

Підприємству з виробництва сувенірної про-
дукції потрібні працівники в цех, повний робочий 
день, навчання, офіційне оформлення, з/п 10000 
грн. Тел.: 0 67 5382982.

Підприємству на меблеве виробництво потрібні 
столяр, складальник меблів, можливо без д/р. Тел.: 
0 93 8571247, 0 50 4136303.

Підприємству у м. Бориспіль на постійну 
роботу потрібні водії зі своїм авто (типу ГА-
Зель), г/р пн-пт, з/п 12000 грн+бензин. Тел.: 0 
96 9627542.

ПІДПРИЄМСТВУ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПО-ПІДПРИЄМСТВУ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ВОДІЙ ВАНТАЖ-СТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ВОДІЙ ВАНТАЖ-
НОГО АВТО, З/П 12000 ГРН; ВОДІЙ ЛЕГКО-НОГО АВТО, З/П 12000 ГРН; ВОДІЙ ЛЕГКО-
ВОГО АВТО, Г/Р ПН-ПТ, З/П 8000 ГРН. ТЕЛ.: 0 ВОГО АВТО, Г/Р ПН-ПТ, З/П 8000 ГРН. ТЕЛ.: 0 
96 3435767, НАТАЛІЯ.96 3435767, НАТАЛІЯ.

Порядна сім’я шукає няню-помічницю на тривалий 
термін, графік роботи по 2 неділі, приватний будинок, 
м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4425760.

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

Потрібна хатня робітниця у с. Чубинське, з/п 500 
грн/день. Тел.: 0 50 3806786, Любов Феодосівна.

Потрібні офіціанти, з/п 10000 грн; повари, 9900 грн; 
бармен, з/п 7000/15 змін, аеропорт «Бориспіль», мо-
лода команда, перспектива кар’єрного росту, офі-
ційне працевлаштування, безкоштовне харчування, 
розвозка до місця роботи. Тел.: 0 67 8239262. 

РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗАПРОШУЄ НА РО-РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗАПРОШУЄ НА РО-
БОТУ БАРМЕНА, ОФІЦІАНТА, МАНГАЛЬЩИ-БОТУ БАРМЕНА, ОФІЦІАНТА, МАНГАЛЬЩИ-
КА. ТЕЛ.: 0 99 4318520. КА. ТЕЛ.: 0 99 4318520. 

Робітник (двірник-садівник) у с. Щасливе, 
розвозка з м. Бориспіль, з/п 6000 грн. Тел.: 0 93 
3563410.

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, охоронник, 
електромеханік, вантажники, складальники-па-
кувальники, засипальники сировини, з/п висока, 
стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Робота у м. Бориспіль. Потрібні: гідравлік, слю-
сар-ремонтник, штабелер, різноробочий, офі-
ційне працевлаштування, соцпакет, з/п від 10000 
грн+премії+бонуси. Тел.: 0 50 5166920.

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п від 8600 грн; продавці-консуль-
танти, г/р 4/4, з/п 8100 грн; приймальник то-
варів, з/п від 9750 грн; нічний адміністратор 
залу, з/п 9900 грн. Тел.: 0 50 4137236.

Таксі. Запрошуємо до співпраці, взаємовигід-
ні умови, щоденний розрахунок, надаємо жит-
ло, авто та смартфони для роботи. Тел.: 0 98 
6912619, 0 93 4607821. 

Терміново на роботу потрібні кухонний працівник, 
оплата щоденно — 450 грн, бармен, прибиральниця, 
офіціант. Тел.: 0 99 5444797, 0 63 6363608. 

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

Терміново! Потрібні охоронці! Робота у м. Київ, 
г/р 1/2, 1/3, 2/4, з/п 350-600 грн/доба (аванс та 
зарплата). Тел.: 0 67 6428317, 0 93 0097879, 0 50 
6947122.

Терміново. В новий магазин потрібен прода-
вець м’ясних та ковбасних виробів, г/р 2/1, з/п від 
6000 грн. Тел.: 0 98 6208815. 

ТОВ «Роял Кейтерінг» запрошує на робо-
ту кондитера, укладальника–пакувальника, 
прибиральника виробничих приміщень та 
кухонного робітника. Тел.: 0 67 4451659, Іри-
на.

У спортивно-оздоровчий комплекс потрібен 
адміністратор критого тенісного корту. Тел.: 0 
66 3655114.

Увага! ДП «Міжнародний аеропорт «Бори-
спіль» терміново запрошує на роботу ВАНТАЖ-
НИКІВ у службу наземного обслуговування 
(робота з завантаження/розвантаження багажу, 
вантажу та пошти). Посадовий оклад від 8500 
грн. Тел.: (044) 2817058, Наталія.

Ірпінь

Зварювальники з д/р. З/п від 10 000 грн. Ро-
бота в м.Ірпінь. Тел.: 0 67 8040467.

Київ
Працівники для облаштування цегляної кладки 

(380 см) по ціні 600-650 грн/куб м., та перегородок по 
ціні 150 грн/кв.м., на багатоповерхових будинках у м. 
Києві. Офіційне працевлаштування. Оплату гаранту-
ємо. Тел.: 0 96 5453888.

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

Тел.: (098) 674-44-12Тел.: (098) 674-44-12

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п,
безкоштовне харчування, уніформа,

при необхідності забезпечуємо житлом.

050-403-77-01, Юлія

АДМІНІСТРАТОРА, 
з/п від 12000 грн

ОФІЦІАНТА, 
з/п від 8000 грн

БАРИСТА, з/п від 9000 грн

ПОВАРА, з/п від 12000 грн

КУХОННОГО РОБІТНИКА, 
з/п від 7000 грн

РОБІТНИКА ЛІНІЇ РОЗДАЧІ, 
з/п від 9000 грн

ВОДІЯ, з/п від 10000 грн

м. Київ, ст. метро «Видубичі»
з/п вчасно

ПОТРІБНІ

(098) 815-98-76, (098) 454-01-11

ОХОРОНЦІ
житлового комплексу
ОХОРОНЦІ
житлового комплексу

Підприємству з виробництва
сувенірної продукції потрібні

ПРАЦІВНИКИ В ЦЕХ
Повний робочий день, навчання, 

офіційне оформлення. 
З/п до 10000 грн.

м Бориспіль вул. Привокзальна
Тел.: 067-538-29-82

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.

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
КОМІРНИККОМІРНИК
ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРАМАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА

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; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по ціні 6 

грн/м, ціна за 1 тонну — 12500 грн. Склад у м. Бо-
риспіль, доставка від 150 грн. Тел.: 0 98 9342408.

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

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

Шифер б/в, хвильовий. Тел.: 0 98 2030654.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з шух-

лядою. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 
Продаю дитячу коляску (трость) прогулянкову Ін-

струкція в наявності. Фірма TILLY BT SB 0009 Синього 
кольору, легко складається, зручно переносити, внизу 
коляски корзина для речей. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, б/в, гарний стан. Тел.: (04595) 71821, 0 66 

4764015, 0 66 6019173.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Холодильна камера, б/в на 400 л, холодильник 

«Снайге» під скло 1-й, холодильник «Руть», 2-й 
під скло, ціна договірна. Тел.: 0 50 1666893, 0 68 
4457485.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Ноутбук портативний Asus X751SJ, 17,3 дюйми, ОЗУ 

4 Гб, жорсткий диск 1 терабайт, 4-ядерний процесор 
інтелкор 2.4 гегагерц, + мишка+зарядний пристрій та 
сумка-чохол, 8700 грн. Тел.: 0 98 4413471, 0 95 4343217.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Корова на 3 теля спарована, чорноряба, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 98 0079352.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Плита газова 2 конфорки; холодильник 2-камер-
ний; двері міжкімнатні; килими; труби оцинковані; 
багажник на авто; ящики меблеві. Тел.: 0 98 4555582.

Ритуальна огорожа на кладовище, нержавіюча, 
3,20х2,90 см. Тел.: 0 67 1956205.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

Будівництво приватних будинків, котеджів і дач під 
ключ з доставкою і закупкою матеріалів. (Ліц. АВ 
№479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищення, 
планування та озеленення ділянок. Демонтажні робо-
ти. Земельні роботи: виконуємо копання траншей та 
ям. Тел.: 0 96 9918144.

Послуги автокрана КамАЗ. Тел.: 0 50 6813425

Ремонт карбюраторів вітчизняних та іно-
земних автомобілів. Тел.:0 66 7250013.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам в гарні руки кішечку, 2 міс., від вислову-
хої кішки. Тел.: (04595) 71821, 0 66 4764015, 0 66 
6019173. 

Віддам цуценят у добрі руки. Тел.: 0 99 0872692, 
Тетяна. 

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯЙ №944916, виданий на ім’я Ко-
ропа Сергія Юрійовича Управлінням Держкомзему у 
Бориспільському р-ні 29.12.2012 р., вважати недійсним. 

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Самотній чоловік без шкідливих звичок познайо-
миться з жінкою від 20 до 40 років для створення 
сім’ї. Тел.: 0 68 6875624.

Корова червоноряба, тільна 4-м телям, клі-
нічно здорова. Тел.: 0 96 1552094.

Корова, тільна 8 міс., червоно-ряба; телиця чор-
но-ряба, парувального віку, с. Іванків. Тел.: 0 97 
5015500, 0 93 1010855.

Корови: порода гоуситинка, 9 міс. тільності; 
чорноряба, порода джерсейка, 8 міс.тільності, 
чорна, 25000 грн, торг; теличка чорно-ряба по-
рода гоуситинка, 3 міс. тільності, 15000 грн, торг. 
Переяславський-Хм. р-н, с. Пологи Вергуни Тел.: 
0 97 3914294, 0 97 1496008.

Продам високоудійних кіз, перший та дру-
гий окіт. Тел.: 0 63 8221805.

РІЗНЕ

Бориспіль

Битовку-кунг для будівельників, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 67 4029471.

На постійну роботу
в м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ
Оператор прального 
обладнання
Оператор сушильного 
обладнання
Оператор гладильного 
обладнання
Технік з обслуговування 
прального обладнання

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, 
098-512-30-00, Юлія 

Виробничій компанії 

ПОТРІБНІ
Лаборант без д/р 
(з/п від 9000 грн)

Оператор виробничої лінії 
(з/п від 15000 грн)

Водій навантажувача 
(з/п від 17000 грн)

Вантажник (з/п від 14300 грн)

Сортувальник (з/п від 9000 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

3 день, 3 ніч, 3 дома по 12 годин

м.Київ, вул.Бориспільське шосе, 41в 
(біля с. Проліски)

Тел.: (067) 620-56-21, (063) 367-70-76

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

Тел.: 099-544-47-97, 063-636-36-08
З/п щоденно

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
(ОПЛАТА ЩОДЕННО — 450 ГРН)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ   БАРМЕН
(не студент) (не студент)
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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
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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Кухаря-універсала, 
г/р день/ніч 2 дома
Повар гарячого, холодного 
процесу
Адміністратора ресторану 
Швейцара в ресторан, г/р 2/2
Техніка-доглядача, г/р 2/2
З/п при співбесіді, іногороднім 

надається гуртожиток 

СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Автослюсаря з ремонту 
ходової частини 
Автослюсаря-моториста
Автоелектрика-діагноста 
Охоронник, г/р доба/три 
Водій кат. «В», «С», «D», «Е»
Шиномонтажник
Інженер-електрик 
по збірці електроприладів

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86
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 ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ

Тетяна СОЛОВЙОВА

Розмова із завідувачкою невро-
логічного відділення Березанської 
ЦРЛ Жанною Троян про враження 
від поїздки і колосальну різницю у 
медицині двох Європейських кра-
їн: Німеччини і України.

— Жанно Миколаївно, неко-
ректно порівнювати березан-
ську лікарню із німецькою кліні-
кою. І все ж, що вразило? 

— Було відчуття, що я потрапи-
ла на іншу планету, в інший світ, на-
стільки різниться рівень надання 
медичної допомоги у нас та у Ні-
меччині. Вразив теплий прийом ад-
міністрації клініки, асистент голов-
ного лікаря питала у нас, що б ми 
хотіли побачити, що цікавить. Кліні-
ка Пассау розташована у східній Ба-
варії. Медзаклад обслуговує 60 ти-
сяч населення міста, а також сусідні 
райони Німеччини та Австрії, адже 
місто Пассау розташоване непода-
лік австрійського кордону. Клініка 
розрахована на 375 ліжок, має 29 
відділень, в тому числі неврологіч-
не, гастроентерологічне, офтальмо-
нологічне, нейрохірургічне, онко-
логії, ортопедії. У кожному відділен-
ні — 36 ліжок. У разі виникнення 
надзвичайних ситуацій тут можуть 
оперативно розгорнути ще 23 ліж-
ка. У закладі працює 1200 лікарів. 
Це — сучасна клініка, з широкими 
світлими коридорами, просторими 
палатами. У німців така тенденція: 
якщо приміщення старше 15 років, 
і його потрібно розширяти, то його 
зносять і будуть нове. Цікаве пла-
нування відділень — віялоподібне, 
коли з центрального холу «розхо-
дяться» коридори. Загалом, будів-
ля лікарні 6-поверхова, працюють 
ліфти. Хворих із міста доставляють 
до клініки «швидкою», з гірських ра-
йонів — гелікоптерами. На даху об-
ладнаний вертолітний майданчик. 
У лікарні виконують всі маніпуля-
ції, лише в екстрених випадках хво-

рих доправляють до Мюнхенського 
госпіталю. Гордість клініки — від-
ділення паліативної терапії, де пе-
ребувають невиліковні хворі. Йо-
го відкрили півтори роки тому. Там 
створені найкращі умови для тяж-
кохворих пацієнтів. У клініці є за-
гальний операційний блок, де ро-
блять операції. Найбільше врази-
ло, що це звичайна міська лікарня, 
але вона оснащена краще, аніж на-
ша обласна лікарня. У клініці ро-
блять тромбоектомію — опера-
цію з видалення тромбів. В Україні 
про це тільки говорять, а Німеччи-
на використовує цей метод. Я ба-
чила, як привезли хворого, обсте-
ження показало, що в нього тромб. 
Тут же розгортається мікроопера-
ційна, тромб видаляють і направ-
ляють хворого на подальше ліку-
вання. У Київській обласній лікар-
ні третій рік роблять тромболізис 
(розсмоктування тромбів за допо-
могою медичних препаратів), а в Ні-
меччині відмовилися від цього ме-
тоду, як малоефективного. 

— Звісно, обладнання в клініці 
найсучасніше. 

— Саме так. Клініка фінансується 
з державного бюджету (60 %), реш-
ту 40 % покриває медична страхов-
ка. До речі, в Німеччині всі громадя-
ни мають медстрахування. Оскільки 
фінансування достатнє, тому й облад-
нання найсучасніше. У клініці є три 
комп’ютерні томографи, два МРТ, два 
ангіографа (апарати, які обстежують 
судини), і це не рахуючи УЗД-апара-
тів. Вперше там побачила спеціальні 
датчики, розміром 3 см, за допомо-
гою яких робиться УЗД нерва. В Укра-
їні таких приладів немає, бо вони до-
рогі — коштують 30 тисяч євро. Якщо 
обладнання в німецьких клініках від-
працювало 10 років, то його заміню-
ють на сучасніше. 

— Ви відвідували й неврологіч-
не відділення?

— Було цікаво подивитися, як во-
но працює. У відділенні невідклад-
ної медицини є судинний блок, ку-

ди надходять хворі з інсультом. 
Ми про такий можемо лише мрія-
ти. Хворі перебувають у відділенні 
максимум сім діб, у клініці лікують 
лише гострі стани. Далі хворого на-
правляють або до реабілітаційно-
го центру, або на консультацію до 
невролога. Якщо у хворого немає 
родичів, викликають соціального 
працівника, який вирішує, куди йо-
го направити. На території клініки я 
не побачила жодного аптечного за-
кладу. Та й у місті їх лише два, і во-
ни схожі швидше на музеї, бо роз-
ташовані у старовинних будівлях. 
У клініці всі відділення забезпече-
ні медикаментами та витратними 
матеріалами. Родичам не потрібно 
бігати в аптеки у пошуках необхід-
них ліків та сидіти біля хворого — 
для цього є медперсонал. Медич-
ні сестри не лише виконують мед-
маніпуляції, але й годують хворих, 
слідкують за їхнім функціональним 
станом. До речі, в клініці всі молод-
ші медсестри мають дипломи, во-
ни доглядають за хворими, миють 
їх, перестеляють ліжка. Їм допома-
гають доглядачі — молоді чолові-
ки, які за потреби можуть підняти 
хворого. На одного лікаря припа-
дає від 6 до 8 хворих, медсестра 
опікується чотирма хворими. Тоб-
то в кожній палаті своя медсестра. 

— Чи відрізняються методи-
ки лікування хворих в Україні та 
Німеччині?

— Німецькі лікарі працюють 
строго за протоколом. Будь-яке 
відхилення не допускається. Як я 
вже казала, лікування хворих по-
кривається за рахунок медичної 
страховки. У клініці запроваджені 
електронні картки хворих, де є вся 
інформація, починаючи від народ-
ження: які обстеження проходив 
той чи інший пацієнт, до яких ліка-
рів звертався, які має супутні хво-
роби тощо. Всю цю інформацію лі-
кар має у комп’ютері. І коли мене 
запитали: «У вас так само?», було 
ніяково відповідати, що у нас вся 

медична документація на паперо-
вих носіях. Німецькі лікарі здиву-
валися, бо переконані, що лікар 
має лікувати, а не заповнювати па-
пери. Мені розповідали, що в май-
бутньому планується запровадити 
єдину електронну картку пацієнта, 
яка діятиме у всіх німецьких клі-
ніках. У клініці Пассау відпрацьо-
ваний механізм прийому хворого. 
Його привозить «швидка», протя-
гом двох годин — обстеження, че-
рез 15 хв інформація з’являється 
на комп’ютері лікаря, який і визна-
чає діагноз та лікування. Кожного 
дня у радіологічному відділенні, де 
проводяться обстеження, прохо-
дять так звані «п’ятихвилинки» за 
участю всіх лікарів. На екрані по-
казують результати обстежень хво-
рого, який поступив у лікарю, його 
стан тощо. Лікарі радяться, як кра-
ще його лікувати.

— В Україні молодшає судин-
на патологія. А який середній вік 
хворих у Німеччині?

— Вік пацієнтів, які лікувалися у 
неврологічному відділенні, від 70 
до 95 років. Лише двоє були мо-
лодшого віку. У Німеччині широко 
впроваджена система профілакти-
ки, бо страхова компанія вимагає, 
щоб пацієнт регулярно проходив 
обстеження, аби виявляти хвороби 
на ранніх стадіях, та мав щеплен-
ня від небезпечних хвороб. Інак-
ше йому не виплатять страховки в 
разі хвороби, до того ж, німець ще 
й сплатить штраф за те, що не був 
вакцинований. Приміром, у Бава-
рії є обов’язкове щеплення від ен-
цефаліту, адже там лісова зона і ви-

стачає кліщів. Ми відвідували пала-
ту, в якій лікувалася вихователька 
дитячого садочка, що розташова-
ний у лісі. Лікарі діагностували в 
неї енцефаліт. І перше запитання 
лікаря було: чи щеплена вона від 
цієї хвороби? Почувши заперечну 
відповідь, він повідомив, що у жін-
ки можуть бути проблеми зі стра-
ховою компанією. 

— Нині українські лікарі виїжд-
жають працювати за кордон. 
Чи цінуються наші фахівці?

— Рівень знань у наших лікарів 
достатній, у нас немає можливо-
сті проводити додаткові обстежен-
ня. У Німеччині цінують висококва-
ліфікованих лікарів із України, бе-
руть їх на роботу. У клініці в Пассау 
працюють не лише німці, але й лі-
карі з Греції, Казахстану. І нам каза-
ли, що в клініці є вакансії лікарів, 
тож бажаючі можуть там працю-
вати, треба лише знати німецьку 
мову. Там лікарі поєднують роботу 
в лікарні з приватною медичною 
практикою. Тому в лікарнях бракує 
фахівців, а середнього медперсо-
налу достатньо. 

— Ви цікавилися, скільки от-
римує німецький лікар?

— Я розповіла, що в Україні лі-
кар вищої категорії з більш ніж 
20-річним стажем отримує 130 єв-
ро на місяць. Німецький колега 
довго дивився на мене, а тоді за-
питав: «130 євро за годину?». Ко-
ли я відповіла, що це місячна зарп-
латня, лікар дуже здивувався: «А як 
можна жити на ці гроші?!» Адже у 
Німеччині зарплата лікаря в серед-
ньому становить 6-7 тисяч євро. 

ЖАННА 
ТРОЯН

БЕРЕЗАНСЬКІ ЛІКАРІ ЖАННА ТРОЯН ТА ЗОЯ КОЗИНЕЦЬ СТАЖУВАЛИСЯ У НІМЕЦЬКІЙ КЛІНІЦІ, ЩО У МІСТІ ПАССАУ (СХІДНА 
БАВАРІЯ). ПРОТЯГОМ ТИЖНЯ ВОНИ ОЗНАЙОМЛЮВАЛИСЯ З РОБОТОЮ НІМЕЦЬКИХ КОЛЕГ, МЕТОДИКАМИ ЇХНЬОГО 
ЛІКУВАННЯ ТА НОВІТНІМ МЕДОБЛАДНАННЯМ, ЯКОГО ЩЕ НЕМАЄ В УКРАЇНІ. 

«У НІМЕЧЧИНІ ЦІНУЮТЬ ЛІКАРІВ ІЗ 
УКРАЇНИ І ПЛАТЯТЬ 7 ТИС. ЄВРО»

• Клініка Пассау — один з кращих медзакладів Німеччини. Завідувачка неврологічним відділенням Березанської міської лікарні Жанна Троян разом з колегою травматологом Павлом 
Ковригою під час стажування. Цю клініку часто обирають для лікування багатії з України та Росії.

• Медичний проект «Підвищення кваліфікації, рівня знань і практич-
них навиків вузькопрофільних лікарів Баришівської ЦРЛ та Березанської 
міської лікарні та обмін досвідом в роботі з німецькими фахівцями» за-
початкований за підтримки сервісної служби «Громади в єдиному світі» 
(SKEW) німецького некомерційного товариства «Engagement Global» в 
рамках патнерства «Баришівка-Березань-Пуллах». Учасники проекту — 
лікарі Березанської міської та Баришівської районної лікарень — мають 
змогу стажуватися в провідних клініках Німеччини. 

 ДЛЯ ДОВІДКИ
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 РЕФОРМА В ДІЇ

ОБЕРИ СВОГО ЛІКАРЯ:

НАСТІЙЛИВА РЕКОМЕНДАЦІЯ 
ПІДПИСУВАТИ ДЕКЛАРАЦІЇ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Нарада міського голови Анатолія Федорчука 6 серпня розпочалась 
із обговорення ситуації із підписанням декларацій із міським цен-
тром первинки. Чиновники занепокоєні проблемою малої кількості 
договорів з лікарями, підписаних містянами.

Анатолій Федорчук наголосив, що усі міські комунальні служби та управ-
ління освіти мають щотижня звітувати про динаміку підписання деклара-
цій із лікарями міського первинного центру. Традицію розпочали зі звіту 
освітянської галузі: станом на 6 серпня декларації з лікарями підписали 
лише 449 освітян із 1 275 працюючих. 

Статистика підписання декларацій працівниками КП «ВУКГ» також неве-
лика: 25 договорів із 120 осіб працюючих. 

КП «Бориспільтепломережа» прозвітували про 35 підписаних догово-
рів із 169 працівників. 

Наголошувалося, що інші комунальні підприємства мають підготувати 
звітність на наступну планову нараду. Мер міста наголосив, що керівниц-
тво може відпускати підлеглих на кілька годин із робочого місця задля під-
писання декларацій. 

«Питання підписання договорів із лікарями має більш політичний харак-
тер, аніж фінансовий, — сказав Анатолій Федорчук, — місту необхідно під-
тримати свою медичну галузь». 

 У Борисполі триває приписна кампанія «Обери свого 
лікаря». Про принципи формування медичного колективу 
Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної 
допомоги і перспективи розвитку дізнавалися «Вісті».

Ірина КОСТЕНКО 

• Скільки лікарів? Директор міської 
первинки Євгеній Черенок зазначає, 
що є формули, за якими розрахову-
ється потреба у медиках залежно від 
кількості населення. За його словами, 
нині працює 12 лікарів: чотири в ам-
булаторії на Київському Шляху, 24, чо-
тири на вул. Київському Шляху, 11, один 
лікар на вул. Гагаріна, 1 і троє у амбулато-
рії на вул. Глибоцькій, 81 – усі справляються 
із нинішнім напливом пацієнтів, якщо виявить-
ся, що спеціалістів замало, набиратимуть додаткових, кількість лікарів є 
динамічною. У згаданих амбулаторіях діє денний стаціонар. 

• Молоді спеціалісти. Євгеній Черенок наголошує, що молоді спеціаліс-
ти бориспільської первинки — це висококваліфіковані фахівці, вони після 
інтернатури, де вчилися у досвідчених лікарів, під час навчання здобува-
ли спеціальність «Сімейний лікар».

«Молодий лікар готовий розвиватися професійно, навчатися новому — 
таким співробітникам немає ціни», — каже керівник.

• Плани на перспективу. У амбулаторіях міської первинки працювати-
муть не лише лікарі загальної практики та сімейної медицини. За словами 
Євгенія Черенка, будуть хірург, гінеколог, офтальмолог, отоларинголог, спе-
ціаліст з УЗД діагностики, рентгенолог. На ці посади уже є кандидати, їхній 
прийом залежатиме від облаштування робочих місць. «Коли запрацюють 
усі амбулаторії, медична комп’ютерна система покаже, де який вузькопро-
фільний спеціаліст буде затребуваним. Можливо, лікар виїжджатиме на 
прийом до інших амбулаторій за графіком чи записом. Покаже час», — пе-
реконаний співрозмовник.

Консультацію щодо графіку роботи лікарів та запису на при-
йом можна отримати за телефоном: 

+380 67 936-11-99 (вартість дзвінків залежить від оператора)

У кожній амбулаторії встановлено стаціонарний телефон:
Амбулаторія №2 (Київський Шлях, 24) — 6-63-32 (8.00-19.00)
Амбулаторія №3 (Глибоцька, 81) — 6-13-32 (8.00-19.00)
Амбулаторія №4 (Київський Шлях, 11) — 5-40-58 (8.00-19.00)
Амбулаторія №5 (Гагаріна, 1) — 7-14-94 (8.00-16.30)

«Вісті» пропонують знайомство з лікарями КНП «БМЦПМСД», 
які розпочали прийом громадян.

Ірина Юріївна ЖАНА

Нар. 12 серпня 1982 року. 
Освіта вища медична — Запорізький державний медичний університет. 
Лікар загальної практики — сімейної медицини. Додаткова лікарська 

спеціальність — педіатрія. 
Стаж роботи 13 років.

Лікар проходила тематичні вдосконалення у більш вузьких напрям-
ках педіатрії: муковісцидоз, алергічні та автоімунні стани дітей, терапія 
психоневрологічних порушень, медико–соціальні послуги підліткам та 
молоді, граничні стани в педіатрії та дитячій отоларингології

Арзи Енверівна БЕКІРОВА 

Нар. 1 березня 
1993 року.
Освіта: вища медична — 

Львівський національний ме-
дичний університет ім. Дани-
ла Галицького.

Лікар загальної практики та 
сімейної медицини.

Додаткова лікарська спеці-
альність — педіатрія.

Стаж роботи — 3 роки.
Працює у медамбулаторії на 

вул. Київський Шлях, 24.

Народилася в Криму, у Ялті. 
Інтернатуру проходила в Оде-
сі, потім у Миколаївській об-
ласті. Арзи мешкає з чоловіком 
у Києві. Обоє кримські татари.

«Коли дізналася, що у Бори-
сполі відкривається центр пер-
винної медико-санітарної до-
помоги, — розповідає лікар, 
— захотіла стати частиною ко-
манди, хочу показати себе. Моя 
мама — лікар-педіатр — була 
прикладом для мене. Хочеть-
ся змінити ставлення людей до 
свого здоров’я. Українці звикла 
йти до лікаря, коли припекло».

Юлія Василівна ТІШЕНКО

Нар. 21 лютого 
1975 року.
Освіта вища медична — Запо-

різький державний медичний 
університет.

Лікар загальної практики та сі-
мейної медицини.

Додаткова лікарська спеці-
альність — кардіологія.

Стаж роботи — 17 років.

ВНЗ закінчила у 2001 році за 
спеціальністю «Сімейна медици-
на». Отримала кваліфікацію «Лі-
карська справа». З 2001 по 2003 
роки на базі Київської медака-
демії післядипломної освіти от-
римала спеціалізацію із сімейної 
медицини. У 2003-2005 роках 
навчалася в клінічній ординату-
рі на кафедрі сімейної медицини 
Київської медичної академії піс-

лядипломної освіти. Працювала 
сімейним лікарем, вивчала кар-
діологію. Спеціалізується з кар-
діології та ехокардіографії. 

«Робота сімейного лікаря по-
винна бути комплексною — це 
ведення пацієнта в ракурсі ве-
дення сім’ї. Знаючи захворювання 
старшого покоління, можна попе-
редити їх у молодших членів сім’ї. 
Знаючи анамнез родини, знаю-
чи їхні захворювання, коригуючи 
спосіб життя, можна не дозволи-
ти захворюванням розвинутися».

Юлія Тішенко раніше працю-
вала сімейним лікарем у Киє-
во-Святошинському районі та 
за сумісництвом — кардіологом 
у обласному кардіодиспансері. 

Як оселилася в Борисполі, при-
ймала пацієнтів у приватній клініці 
як сімейний лікар та кардіолог. На 
запитання, чому проміняла роботу 
у приватній клініці на місце лікаря 
у первинній ланці Борисполя, від-
повідає: «Є можливість реалізува-
ти себе, у тому числі як лікаря-кар-
діолога, бо важливі повторні огля-
ди. Наприклад, гіпертоніку, щоб 
підібрати ліки та їх дозування, по-
трібно приходити до лікаря що-
тижня. А тут і кардіограф на міс-
ці, і препарати за програмою «До-
ступні ліки» маємо право випису-
вати. Зворотній зв'язок для лікаря 
важливий — щоб бачити резуль-
тати лікування, коригувати тера-
пію. Маємо право з первинної лан-
ки направляти у кардіодиспансер 
(третинна ланка), якщо на місцевій 
вторинній ланці немає відповідно-
го обладнання».

Станіслав Іванович ЖАНА

Нар. 24 липня 
1979 року.
Освіта вища медична — Наці-

ональний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця.

Лікарська спеціальність: лікар 
загальної практики — сімейної 
медицини.

Додаткова лікарська спеці-
альність — педіатрія.

Стаж роботи — 13 років.

Його, як фахівця, добре зна-
ють у Борисполі, запис до цьо-
го лікаря завжди на кілька днів 
уперед.

АМБУЛАТОРІЯ №2, КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 24

3000 декларацій 
підписано із сімейними 
лікарями міста станом 
на 6 серпня.

Якщо лікар змінює робоче місце у межах одного центру пер-
винної допомоги, пацієнтам не обов’язково повторно підпису-
вати декларації, хіба що нове місце роботи лікаря є незручним 

для людини. Тоді можна підписати декларацію з іншим фахівцем, яка 
автоматично анулює попередню.

Коли медик пере-
ходить з одного 
центру первинної 

допомоги до іншого (на-
приклад, з районного до 
міського), то всі декла-
рації з пацієнтами йому 
необхідно підписувати 
заново.

!

!

 МІСТО



21№31 (940), 10 серпня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»Медицина

ЗНАЙОМСТВО
АМБУЛАТОРІЯ №3 (ГЛИБОЦЬКА, 81)

АМБУЛАТОРІЯ №5 (ГАГАРІНА, 1)

АМБУЛАТОРІЯ №4 (К. ШЛЯХ, 11)

Руслан Іванович КОВАЛЕНКО 

Нар. 3 жовтня 1992 року. 
Освіта вища медична — Україн-

ська медична стоматологічна ака-
демія, місто Полтава. 

Лікар загальної практики — сі-
мейної медицини. Додаткова лі-
карська спеціальність — терапія. 

Стаж роботи 3 роки.

Марія Миколаївна 
КОЛОМІЄЦЬ

Нар. 3 березня 
1993 року. 
Освіта вища медична — Наці-

ональний медичний університет 
імені О.О. Богомольця. 

Лікар загальної практики — сі-
мейної медицини. Додаткова лі-
карська спеціальність — педіатрія. 

Стаж роботи 3 роки.

Народилася в селі Кірове Бориспільського району. У 2016-2018 ро-
ках проходила інтернатуру в Національній медичній академії післяди-
пломної освіти ім. П.Л. Шупика за спеціальністю «Загальна практика-сі-
мейна медицина» та працювала в КМЗ БРР БЦПМСД (в народі-дитяча 
поліклініка). З відкриттям медамбулаторії на Глибоцькій, 81 перейшла 
працювати до міської первинки.

Наталія Андріївна СЕКЕЛИК

Нар. 26 липня 
1993 року. 
Освіта вища медична. — Львів-

ський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького. 

Лікар загальної практики — сі-
мейної медицини. Додаткова лікар-
ська спеціальність — педіатрія. 

Стаж роботи 3 роки.

Родом із Львівської області. Пра-
цювала в відділенні реанімації но-
вонароджених у Львівській ди-
тячій обласній клінічній лікарні 
«ОХМАТДИТ». У 2016-2018 роках 
проходила інтернатуру за спеці-
альністю «Загальна практика — сі-
мейна медицина» в Національній 
медичній академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика.

Іван Іванович ГЕЦКО

Нар. 15 березня 1970 року.  
Освіта вища медична — Наці-

ональний медичний університет 
імені О.О. Богомольця. 

Лікар загальної практики — 
сімейної медицини. Додаткова 
лікарська спеціальність — ор-
ганізація і управління охороною 
здоров’я. 

Стаж роботи 18 років.

15 років працював лікарем на 
невідкладній допомозі, 3 роки 
лікарем на екстреній (швидкій) 
медичній допомозі. 9 років ліка-
рем-ординатором. 15 років пра-
цює дільничним лікарем.

Лариса Петрівна 
АНДРІЇШИНА

Нар. 1 травня 1947 року.
Освіта вища медична — 
Київський медичний інститут. 
Лікарська спеціальність — 
лікар педіатр. 
Стаж роботи 44 роки.

Лікар-педіатр вищої кваліфіка-
ційної категорії. Досвід роботи в 
дитячому, інфекційному, полого-
вому віддаленнях. Проходила ста-
жування на робочому місці по ди-
тячій реанімації, пульмонології.

Працювала у амбулаторії на Київському Шляху, 11, коли вона ще бу-
ла у підпорядкуванні району, і залишилася зі своїми маленькими па-
цієнтами, коли заклад перейшов до Бориспільського міського центру 
первинної допомоги.

Олена Іванівна 
ЗАДОРОЖНЯ

Нар. 26 серпня 1951 року.
Освіта вища медична. — 
Дніпропетровський медичний 
інститут. 
Лікарська спеціальність — 
лікар педіатр. 
Стаж роботи 44 роки.

Лікар не залишила маленьких 
пацієнтів, коли амбулаторія з ра-
йонної стала міською. Досвід ро-
боти педіатра з таким стажем ви-
соко цінують батьки.

Оксана Володимирівна 
ГЕРАСИМЕНКО

Нар. 15 травня 1992 року.
Освіта вища медична — Націо-

нальний медичний університет іме-
ні О.О. Богомольця.

Лікар загальної практики — 
сімейної медицини.
Додаткова лікарська 
спеціальність — терапія.
Стаж роботи — 3 роки. 

Закінчила університет у 2015 ро-
ці. До 2017 року проходила інтер-
натуру за спеціальністю «Загальна 
практика сімейної медицини». 

 Оксана народилася у родині медиків, мама — медсестра, а тато — 
анестезіолог. Коли 16-річна дівчина вибирала спеціальність, батько за-
гинув. Це і стало вирішальним у виборі професії. Нині вона себе у ін-
шій професії не уявляє. 

«Сімейний лікар володіє знаннями в терапії, педіатрії, офтальмології, 
неврології. Його завдання — знайти підхід до пацієнта. Хочу допомага-
ти людям. У амбулаторіях є все необхідне. Також ми маємо можливість 
консультуватися із профільними спеціалістами, навіть в режимі он-лайн».

Олена Іванівна ЖУК

Народилась 22 березня 
1980 року 
Освіта вища медична — 
Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця. 
Лікар загальної практики — 
сімейної медицини. Додаткова 
лікарська спеціальність — терапія. 
Стаж роботи 13 років.

Сімейний лікар першої кваліфі-
каційної категорії. Проходила тема-
тичні удосконалення з клінічної кар-
діології та кардіографії, цукрово-
го діабету, пульмонології, хворобах 
опорно-рухової системи. Коли амбу-
латорія перейшла до міської первин-
ки, залишилася працювати із пацієн-
тами на своєму робочому місці. 

ПЕРВИНКА 
РАЙОНУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Під час старту другої хвилі 
підписання декларацій із ліка-
рями КНП Бориспільської ра-
йонної ради Київської області 
«БРЦПМСД» закладом подано 
документи на заключення до-
говору про співпрацю із Наці-
ональною службою здоров’я 
України. 

Нині районна первинка має по-
зитивну відповідь про відсутність 
недоліків у поданій документації 
та очікує на договір в електронній 
черзі згідно законодавства. 

«Ситуація із швидкістю заклю-
чення договору із службою здо-
ров’я у нас відстає від міської 
первинки, але це можна поясни-
ти надмірним навантаженням на 
наш заклад. Ми водночас і при-
ймаємо пацієнтів з усього району 
та міста, і реорганізовуємося», — 
пояснила «Вістям» Світлана Ко-
пан, заступник директора КНП 
«БРЦПМСД».

Як пояснила Світлана Олексан-
дрівна, підписані декларації із па-
цієнтами районної первинки є  за-
конними, хоча більшість з них рані-
ше підписувалася на папері. Тепер 
лікарі вводять дані до єдиної елек-
тронної бази реєстру пацієнтів. 

Наразі у приміщенні амбула-
торії загальної практики-сімей-
ної медицини Бориспільської 
районної ради на вул. Котля-
ревського, 12 відбуваються змі-
ни: вузькі спеціалісти, які рані-
ше приймали тут дітей, тепер 
працюватимуть у ЦРЛ. У амбу-
латорії починають вести при-
йом лікарі загальної практики 
сімейної медицини — терапе-
вти, педіатри та сімейні лікарі. 
Всього — 22 спеціалісти.

Лікарі загальної практики-сі-
мейної медицини району, які 
мають вищу категорією:

Капущак Степан Іванович — 33 
роки медичного стажу; Стадник 
Володимир Якович — 28 років 
стажу; Бичковська Тетяна Іванівна 
— стаж 47 років; Капущак Людми-
ла Іванівна — 25 років; Трохимчук 
Любов Миколаївна — 13 років.

Лікарі I та ІІ категорії:
Щава Галина Олександрівна 

— 27 років стажу; Паламарчук 
Антоніна Іванівна — стаж 38 ро-
ків; Шульга Валентина Адамівна 
— 40 років стажу; Малиш Олек-
сандр Іванович — 26 років; Ки-
ричок Світлана Миколаївна — 
25 років стажу; Полубок Людми-
ла Василівна — стаж 9 років; Ка-
цан Ірина Генадіївна — 23 роки 
стажу; Копан Світлана Олексан-
дрівна — 21 рік стажу; Вербиць-
ка Олена Василівна — 31 рік ста-
жу, лікар ІІ категорії. 

Лікарі-спеціалісти:
Осічна Олександра Яківна — 

стаж 3 роки; Грона Світлана Ві-
кторавна — 24 роки стажу; Скри-
паль Людмила Григорівна — 43 
роки; Грішина Світлана Сергіївна 
— 3 роки; Хурса Денис Микола-
йович — терапевт, стаж 9 років.

Лікарі-педіатри:
Тилко Софія Павлівна — 44 ро-

ки стажу; Усманова Тетяна Сер-
гіївна — стаж 44 роки; Денисюк 
Анна Юріївна — 2 роки стажу.

30000 договорів 
заключено населенням із 
лікарями району станом 
на 6 серпня.

 РАЙОН
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 МОЛОДІ ТА ТАЛАНОВИТІ

ЇЇ ЗАХОПЛЕННЯ: ЯПОНСЬКЕ АНІМЕ, 
3D ГРАФІКА ТА ГЕЙМ-ДИЗАЙН

 Ким мріють стати 
сучасні старшокласники? 
Є серед них оригінали, 
мрії яких незвичні, і вони 
хочуть обрати рідкісні 
професії, однак важко 
знайти заклад, де готують 
непопулярних спеціалістів. 
Знайомтеся, одна із таких: 
Катерина Чайковська, яка  
мріє стати аніматором 
мультиплікаційних фільмів.

Наталія ТОКАРЧУК

Каті — 15 років, вона перейшла 
в 10-й клас БСШ №5 «Школа лінгві-
стики» і уже визначилася із май-
бутньою професією. Дівчина ви-
вчила усю інформацію в інтерне-
ті про обраний напрямок. Вона у 
захваті від японських коміксів, ре-
жисерів та олівця «фудепен» і са-
ма хоче творити мультиплікаційні 
шедеври українською у 3D фор-
маті та бути авторкою комп’ютер-
них ігор.

— Чому такий дивний вибір? 
Що надихнуло тебе?

— Коли мені було 5 чи 6 років, 
побачила по телевізору анімацій-
ний фільм японського режисера 
Хаяо Міядзакі. Він настільки мене 
вразив, що я зрозуміла — хочу ма-
лювати так і хочу навчитися ство-
рювати таку ж, без перебільшен-
ня, красу. Я передивилася всі його 
фільми, деякі багато разів, знаю їх 
напам’ять, кожну деталь. Вважаю, 
що Хаяо Міядзакі — геній анімації, 
і тішуся з того, що він досі продов-
жує творити. 

— Ти давно малюєш? Чи навча-
лася десь цьому?

— Ні, ніде. Хист до малювання 
у мене від дідуся. Взагалі-то він 
лікар, але перед тим, як вступи-
ти на медичний, встиг закінчити 
художнє училище. Скільки себе 
пам’ятаю, завжди малювала — 
фарбами, олівцями, фломастера-
ми чи спеціальними маркерами, 
але зараз надаю перевагу япон-
ському олівцю «фудепен» — його 
ще називають «пензлик-ручка», 
такими малюють мангу (японські 
комікси). Перший мій фудепен 
подарував мангака (художник з 
манги) з Японії. Взимку до Киє-
ва приїздили майстри з Японії і 
проводили майстер-клас з ман-
ги. Приємно було почути слова 
похвали та підтримки від справж-
нього мангаки, бо тут, певно, не-
має майстрів такого рівня. Олі-
вець та  «скетч бук» завжди зі 
мною, навіть на уроках, бо ніко-
ли не знаєш, коли прийде натх-
нення. Ще малюю на графічному 
планшеті, створюю графічні мо-
делі в 3D.

— Певно, тебе і на шкіль-
ні олімпіади з малювання 
відправляють?

— Оце якраз ні. Інколи образли-
во: якщо треба намалювати плакат 

до якоїсь події — то звертаються 
до мене, а якщо олімпіада з малю-
вання — хтось інший. Дивувалася, 
чому так, адже оцінки з малювання 
у мене найвищі, та й малювати я ні-
коли не відмовляюся, однокласни-
ки інколи просять намалювати їх, 
хоч я й малюю  незвично. Думаю, 
через це мене й не беруть на олім-
піаду, вчитель відбирає учнів, що 
малюють в традиційному класич-
ному стилі. Хоча я теж могла б, хоч 
і не люблю такий стиль. 

— Ти сказала, що займаєшся 
3D графікою, що це таке?

— Ви бачили сучасні муль-
тфільми, наприклад, «Історію 
іграшок» — він був найпершим 
анімаційним фільмом, де засто-
совувалась 3D графіка, яка доз-
воляє дати об’ємне зображен-
ня. До цього кіностудії випуска-
ли мультфільми, зроблені в 2D 
графіці — як, наприклад, відомі 
«діснеєвські» чи радянські муль-
тфільми. Чомусь більшість людей 
вважають, що мультфільми в 3D 
робити просто: мовляв, все ро-
бить комп’ютер, не треба вима-
льовувати кожну деталь. Але на-
справді роботи для графічних 
художників вистачає — модель 
одного персонажа може створю-
ватися більше місяця, треба від-
творити якнайменші деталі, мі-
міку, текстуру, фарби. Далі в мо-
дель додаються «кості» та «ске-
лет», за допомогою яких модель 
буде рухатися. Потім додається 
т.зв. фізика — мають рухатися 
деталі одягу при русі, волосся, 
тобто робиться все для того, щоб 
персонаж виглядав реалістич-
ним. Це якщо коротко, бо про-
цес займає багато часу: на ство-

рення одного анімаційного філь-
му іде від 3-х до 5-ти років. 

— 3D графіку ти вивчала 
на комп’ютерних курсах чи 
самостійно? 

— Біля 2-х років вивчала само-
стійно, створила 4 повноцінні мо-
делі. Цим літом захотіла вдоско-
налити вміння та отримати пора-
ди від професіоналів. Знайшла в 
інтернеті курси для підлітків в Ки-
єві, які, крім програм із обробки 
та створення зображень, обіця-
ли і основи 3D графіки. Сказати, 
що я була розчарована — нічого 
не сказати. Враження, що вчитель 
вивчив напам’ять текст уроку та 
призначення комбінацій клавіш, 
бо крім цього не розповідав ні-
чого та не зміг відповісти на жод-
не запитання. Діти на курсах ме-
не теж трохи вразили — хлопчик, 
що займався поруч зі мною, щи-
ро дивувався кожного разу, ко-
ли картинка на екрані змінюва-
ла свій колір (сміється). Тому для 
себе я зробила висновок: більше 
на курси для дітей та підлітків я 
ні ногою. 

— Крім малювання та 3D гра-
фіки, займаєшся ще чимось? 
Якісь інші хобі?

— Так, граючи в комп’ютерні 
ігри, захотілося спробувати себе і в 
цій сфері. Думала про те, що було б 
цікаво попрацювати над створен-
ням гри, тобто опанувати профе-
сію гейм-дизайнера чи гейм-гра-
фіка: вони будують гру, вигадують 
зав’язку, сюжет, героїв, вимальову-
ють їх. У мене багато ідей. 

— Куди плануєш вступати на 
навчання? Дізнавалася вже, де 
в Україні готують художників-
аніматорів?

— Дізнавалася, але засмутила-
ся. Країна із однією з найкращих 
шкіл анімації в минулому — бо 
навіть Уолт Дісней захоплював-
ся радянською анімацією, а та-
кі мультфільми, як «Ну, постри-
вай!» та «Їжачок в тумані» демон-
струються в музеї студії Гіблі (од-
на з найвідоміших та найбільших 
в світі анімаційних студій, що 
знаходиться в Японії) як шедев-
ри анімації — зараз майже не го-
тує спеціалістів в цій сфері. Бу-
ли часи, коли і в Україні створю-
валися мультфільми — згадаймо 
Петрика П’яточкіна, що рахував 
слоників, чи Капітошку, які були 
зроблені українською, а «Коза-
ки», «Енеїда», а «Острів Скарбів» 
та «Пригоди Капітана Врунгеля» 
— гордість вітчизняної мульти-
плікації.  Зараз факультет з під-
готовки художників-аніматорів 
є лише в Київському університе-
ті театру, кіно та телебачення ім. 
Карпенка-Карого, ще є курси при 
Одеській кіностудії, а приватний 
університет ім. Сальвадора Далі 
в Києві почав готувати гейм-ди-
зайнерів. Але рівень викладання, 
кажуть, в цих закладах низький, 
знаючі люди рекомендують їхати 
навчатися за кордон. Маю надію, 
що поки я закінчу школу, щось 
зміниться, і у мене буде більше 
варіантів для вибору. 

Слово «анімація» (походить від латинського anima — «душа») значить 
«одушевління» або «оживлення». Ті, хто займається процесом «оживлен-
ня», звуться аніматорами. Перші спроби відтворити рух в малюнках (а по 
суті, це і є мультфільм) відносять до печерних малюнків часів палеоліту. 
Кошлаті «аніматори», виряджені в шкури забитих каменями тварин, 
зображали цих тварин із безліччю ніг — натяк на рух.

• Школярка Катерина Чайковська створює 3D графічні моделі та мріє про мультиплікацію.

• Художниця виставляє свої 
роботи в інтернеті, на 
спеціальному сайті Deviant 
Art, там же і дивиться 
роботи інших (https://www.
deviantart.com/nakokohari). 
Є роботи і в інстаграмі: 
@nakokohari.
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 А ЯК У НИХ? 

 СМАЧНОГО!

 НА КОЖЕН ДЕНЬ

 КРОСВОРД

 АНЕКДОТИ

За горизонталлю:
1. Радянська спортсменка, заслу-

жений майстер спорту СРСР, яка 
представляла художню гімнасти-
ку в індивідуальних та командних 
вправах. Перша чемпіонка світу з 
художньої гімнастики. 8. Хватання 
яких-небудь живих істот із певною 
метою. 9. «... тато — герой» (фран-
цузька кінокомедія 1991 року за 
участю Жерара Депардьє). 10. Авто-
мат Калашникова. 11. Вигук, що ви-
ражає подив, здогад, пригадування. 
13. Одна зі складових назв звуків, що 
відповідає латинському буквеному 
C або c. 14. Прізвище гітариста гурту 
Def Leppard. 16. Настояна на дере-
ні горілка. 19. Дев'ятнадцята літера 
грецької абетки. 20. Завідуючий. 21. 
Назва крамниці, в якій продається 
гастрономія. 24. Південна трав'яни-
ста, рідше кущова рослина з велики-
ми зубчастими листками. 25. Шостий 
звук музичної гами, а також нота, 
що позначає цей звук. 27. «Циганка 
...». 28. Міська телестудія. 29. Інді-
анський народ, що існував на край-
ньому півдні Південної Америки. 31. 
Місто в Швейцарії, в кантоні Берн, 
окружний центр. 32. Доторкання до 
кого-, чого-небудь.

За вертикаллю:
1. Фотографічний позитивний знімок на 

склі або плівці, що розглядається на просвіт 
або проектується на екран. 2. Австрійський 
олімпійський комітет. 3. Воплі Відоплясова. 4. 
Револьвер особливої системи з обертовим 
барабаном. 5. Міжнародна одиниця елек-
тричного опору. 6. Ріка в Німеччині, протікає в 
землі Рейнланд-Пфальц, права притока Рейну. 
7. Штат на середньому заході США. 11. Пред-
ставниця корінного населення Алеутських ос-
тровів. 12. Штат у США. 14. Властивість, якість 
гарного, прекрасного. 15. Найменша кількість 
певної енергії. 17. Сьома літера грецької абет-
ки. 18. Статус-.... 21. Гостре відчуття потреби в 
їжі, сильне бажання їсти. 22. Нанизані на нитку, 
мотузку, дротину і т. ін. однорідні предмети. 23. 
Середня частина невода у вигляді вузького, 
довгого мішка, куди потрапляє риба під час 
ловлення. 26. ... Кьоко (японська футболістка, 
олімпійська медалістка). 28. Пан Гі ... (8-й Гене-
ральний секретар ООН). 30. Акціонерне това-
риство. 31. Торговельна надбавка.

За горизонталлю:
1. Савінкова. 8. Лов. 9. Мій. 10. Ак. 11. Ага. 13. До. 

14. Кларк. 16. Деренівка. 19. Тау. 20. Зав. 21. Гастро-
ном. 24. Акант. 25. Ля. 27. Аза. 28. Мт. 29. Она. 31. Тун. 

32. Дотикання.

За вертикаллю:
1. Слайд. 2. Аок. 3. Вв. 4. Наган. 5. Ом. 6. Від. 7. 

Айова. 11. Алеутка. 12. Арізона. 14. Краса. 15. Квант. 
17. Ета. 18. Кво. 21. Голод. 22. Разок. 23. Матня. 26. Яно. 

28. Мун. 30. Ат. 31. Тн.
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 РОЗУМНА ФРАЗА

Інгредієнти: сир кисломолоч-
ний — 400–500 г; персики, ягоди 
свіжі— 400–500 г; згущене молоко 
— 1 банка; желатин — 25 г

Приготування: підготувати же-
латин — залити його склянкою хо-
лодної кип’яченої води та підігрі-
ти на водяній бані до розчинення. 
Якщо желатин швидкорозчинний, 

достатньо залити його окропом, 
інтенсивно помішуючи.

Кисломолочний сир розтерти зі 
згущеним молоком і збити у блен-
дері. Ввести желатин та добре ви-
мішати масу. Викласти її у форму 
та залишити сирний кекс застига-
ти у холодильнику мінімум на 5-8 
годин. Перед подачею прикрасити 
персиками чи ягодами за смаком.

ПРОСТИЙ СИРНИЙ КЕКС 

Життя як електрика: із на-
пругою прокидаєшся, із опо-
ром ідеш на роботу, ввесь 
день іскриш, наелектризова-
ний приходиш додому, а по-
тім вирубуєшся.

• • •
— Одружився, а тепер кури-

ти не можна, пити не можна, на 
жінок дивитися не можна! 

— Шкодуєш? 
— Шкодувати теж не

 можна...
• • •

Чоловік послав до чортової 
матері. Зібралася. Іду в гості 
до свекрухи.

• • •
Уявіть собі, яка була б тиша, 

коли б люди говорили тільки 
те, що знають.

• • •
Якщо час — це гроші, то 

банкомати — машини часу.
• • •

Махнути на курорт прості-
ше за все рукою.

• • •
Позичив другу $ 500 на 

пластичну операцію і тепер 
не можу його знайти.

• • •
— Тепер, як справжній чо-

ловік, ти просто зобов’язаний 
на мені одружитися.

— Мила, як справжній чо-
ловік, я уже одружений!

• • •
Прочитав, що більшість та-

лановитих людей ліниві. Геть 
сумніви, я — талант!

• • •
А ви знали, що дружина із 

чорним поясом по карате — 
це міцна сім’я, виховані діти, 
ввічлива свекруха та любля-
чий і вірний чоловік?

• • •
Ніколи, чуєте, ніколи, не 

приходьте із повною таріл-
кою лушпиння від насіння ми-
мо включеного вентилятора!

• • •
— Коханий, ми ж колись 

одружимося?
— Та кому ми з тобою 

потрібні?
• • •

Якщо надовго лишити жінку 
саму, у неї заводяться думки і 
вона їх думає. Зважаючи на жі-
ночі особливості, це ні до чого 
доброго не приводить.

• • •
Вважаєте, що ви нікому 

не потрібні? Тоді спробуйте 
лягти спати вдень і вам по-
дзвонять навіть ті, кого ви 
не знаєте.

• • •
Відношення до оточуючих 

дуже залежить від того, наві-
що вони вас оточили.

• • •
Мама сказала, якщо я зро-

блю тату, то можу звалити із 
дому. Тато подумав, що така 
можливість випадає не часто 
... і зробив тату собі...

• • •
Стюардесам дуже легко — 

всі чоловіки уже відсортовані 
за класами. 

• • •
Ніщо у шафі не зберігається 

так трепетно, як хлам під наз-
вою: «а може знадобиться». 

ЕСТОНІЯ ЗРОБИЛА БЕЗКОШТОВНИМ 
ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Відповідну постанову підписала 
міністр економіки та інфраструкту-
ри Кадрі Сімсон, скасувавши плату 
на квитки повітових автобусних лі-
ній (сполучення між містом і сіль-
ською місцевістю). «Наша країна 
має можливості для вдосконален-
ня даної сфери. Час зробити крок 
вперед, щоб люди, які живуть у 
сільській місцевості, віддавали 
перевагу використанню громад-

ського транспорту, а не особистих 
автомобілів, щоб заощаджувати. 
За вибір місця проживання в сіль-
ській місцевості треба заохочува-
ти, а не карати», — сказала міністр.

Варто зазначити, що з січня 2013 
року Таллінн став першою євро-
пейською столицею, де було ска-
совано плату за проїзд для жителів 
міста. Головною причиною рішен-
ня стало бажання розвантажити 
дороги від особистих авто і змен-
шити пробки в місті. При цьому бу-
ли обладнані парковки біля кінце-
вих зупинок громадського тран-
спорту, де кожен міг залишити ав-
томобіль і пересуватися містом на 
громадському транспорті, парку-
вання ж на центральних вулицях 

міста є платним і коштує близько 
1,5 євро на годину.

У Естонії частина податків іде до 
держбюджету, а частина залиша-
ється в місцевому самоврядуван-
ні, то Таллінн виграв від нововве-
дення, дозволивши мешканцям 
економити на проїзді і збільшив-
ши свій бюджет.

Слідом за столицею інші міста 
Естонії також ввели безкоштов-
ний громадський транспорт, отже, 
ініціатива міністра була наступним 
кроком на шляху до повного ска-
сування плати за проїзд на всій те-
риторії Естонії. Ініціатива обгово-
рювалася в суспільстві, а в трав-
ні у Таллінні відбулася міжнародна 
конференція "Безкоштовний гро-
мадський транспорт для всіх: мрії 
та дійсність", присвячена п'ятиріч-
чю введення безкоштовного про-
їзду в місті.

На конференції виступили ме-
ри європейських міст. Зокрема, 
віце-мер Парижа, мер Дюнкер-
ка, мери німецьких міст Темплін і 
Тюбінгена, мер шведського Аве-
ста, представники литовських, 
італійських, польських і навіть 
бразильських міст. Більшість під-
тримали ідею.

За матеріалами 
www.eurointegration.com.ua

 Естонія стала 
першою країною ЄС 
із безкоштовним 
громадським транспортом.

Щоб щоденне спілкування із 
людьми приносило задоволен-
ня, було результативним і не 
дратували недоліки в людях, слід 
не забувати прості правила.

 

Поради від 
Дейла Карнегі 

«Принцип суниці з 
вершками»: Особисто 
я люблю суницю 
з вершками, але 

риба чомусь надає перевагу 
черв’якам. Ось чому, йдучи на 
рибалку, я думаю не про те, 
що люблю я, а про те, що 
любить риба.

Пам’ятайте, ваш 
співбесідник може 
бути повністю не 
правим. Але ж він так 

не думає. Не осуджуйте його. 
По-іншому може вчинити кожен 
дурень. Спробуйте зрозуміти 
його. Тільки мудрі, терпимі, 
непересічні люди намагаються 
це зробити. 

У світі існує тільки 
один спосіб отримати 
перемогу у суперечці 
— це ухилитися від неї.

 Критика подібна до 
поштового голуба: вона 
завжди повертається 
назад.

1

2

3

4

«Вірю, що більше єлею має 
в своїх гладеньких словах 
улесник, аніж батько, коли 
карає, і що фальшива позолота 
блищить краще від самого 
золота... Але згадай приказку: 
«Вихвалявся гриб гарною 
шапкою, та що з того, коли під 
нею голови нема».

Григорій Сковорода

(американський психолог)
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ОВЕН. Непогано було 
б знизити навантажен-
ня і робочий ритм. Од-

нак завжди будьте напоготові. 
Постарайтесь не посваритися з 
друзями та колегами. 

ТЕЛЕЦЬ. Тиждень змін 
— розшириться коло 
обов'язків та спілкування, 

комусь доведеться витратити час і 
гроші, щоб допомогти друзям. 

БЛИЗНЮКИ. Зможе-
те вирішити кілька різ-
них справ одним махом. 

У вихідні ваша наполегливість 
принесе позитивні зрушення, 
прибуток і успіх. 

РАК. Не переоцінюйте 
своє «я», щоб не пору-
шити баланс з навколи-

шнім світом. Будьте уважні, тур-
ботливі, постарайтесь слухати 
інших на роботі та вдома. 

ЛЕВ. Ваші добрі справи 
й допомога іншим людям 
перевершать усі споді-

вання. Вихідні — для прибирання 
та впорядкування справ і думок.

ДІВА. Не переванта-
жуйте себе понаднор-
мовою роботою, вона 

все одно не втече від вас. Субо-
ту й неділю бажано провести в 
колі близьких людей. 

ТЕРЕЗИ. Від надмірної 
уваги навколишніх захо-
чете сховатися. Женіть 

геть від себе непевність і сумні-
ви, бо настав ваш час конкрет-
них дій.

СКОРПІОН. Час хао-
тичності й плутанини 
добігає кінця. Якщо по-

вірите в себе, вдасться здійснити 
свої бажання та мрії.

СТРІЛЕЦЬ. Заради до-
сягнення мети вар-
то пожертвувати віль-
ним часом і особисти-

ми планами. Справи краще ве-
сти чесно та відкрито.

К О З Е Р І Г.  С п о к і й -
ний період, коли кра-
ще плисти за течією й 

не шукати для себе додатково-
го навантаження. Не приймайте 
несподіваних рішень.

ВОДОЛІЙ. Можливі не-
стандартні ситуації, але 
ви впораєтеся з ними 

завдяки спритності та рішучості. 
Уникайте будь-яких суперечок з 
керівництвом та ріднею.

РИБИ. Постарайтесь 
не обіцяти того, чого не 
зможете зробити. Ду-

майте про наслідки своїх дій. Зо-
середьтеся на найголовнішому.
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