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ГУРТ «ЛЯПИС-98»
ЗІБРАВ АНШЛАГ У БОРИСПОЛІ

«ЛЕВАДА» «ЛЕВАДА» 
НАЙБІЛЬШИЙ ЖИТЛОВИЙ НАЙБІЛЬШИЙ ЖИТЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС БОРИСПОЛЯКОМПЛЕКС БОРИСПОЛЯ

У концерт-холі клубу «Бархат» відбувся концерт легендарного 
білоруського панк-рок гурту «Ляпис-98». 

Музиканти виконували золоті хіти «Ляписа Трубецкого» 1990-х 
і початку 2000-х років. Звісно, не обійшлося і без більш сучасних.

Через Інтернет та в касі клубу розкупили більше 800 квитків.
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Ганьба горе-«асенізаторам»
Заступник начальника Бориспільського відді-

лу поліції Сергій Григоренко повідомив, що по-
рушено кримінальну справу по ситуації на Олес-
ницькому озері. Із бази ДАІ вже надійшли доку-
менти на власників автомобілів, які вилили в озе-
ро нечистоти.  Бориспільський міський голова 
Анатолій Федорчук наголосив із цього приводу: 
«Я хочу, щоб уся громада знала в обличчя тих го-
ре-«асенізаторів». Там же діти влітку купаються. 
Тому бориспільцям буде надана вся інформація, 
з портретами та повними відомостями про них. 
Бориспіль має знати своїх «героїв».

Розпочалася операція «Мігрант»
У рамках цієї операції виявляються особи, 

які незаконно проживають у нашій державі. 
Тож громаду Борисполя і Бориспільщини про-
сять допомагати з виявленням осіб, які пору-
шують міграційне законодавство.

Таємно випити не вдалося
Повідомляючи про події тижня, начальник 

патрульної поліції Майя Бреславська розпо-
віла про неприємний випадок у Бориспіль-
ській ЦРЛ: у нічний час поліція виявила у лі-
карні двох медичних працівників у стані алко-
гольного сп’яніння при виконанні службових 
обов’язків. На них було складено адмінпрото-
коли. Бреславська просила керівників підпри-
ємств не допускати, щоб у них траплялися по-
дібні випадки. Головний лікар Бориспільської 
ЦРЛ Олександр Щур зазначив, що ці медичні 
працівники уже подали заяви на звільнення.

Район готовий до посівної
Михайло Пензай, начальник управління агро-

промислового розвитку Бориспільського райо-
ну, повідомив, що перезимували озимі культу-
ри добре. Господарства повністю забезпечені 
кондиційним насінням ярих культур. Для прове-
дення комплексу весняно-польових робіт сіль-
ськогосподарські підприємства повністю відре-
монтували наявну техніку та закупили необхід-
ну кількість паливо-мастильних матеріалів. Про-
блемними питаннями для сільгоспвиробників 
району є відновлення доступного кредитуван-
ня для аграріїв, відновлення державних цільових 
програм підтримки аграрного сектору, покра-
щення умов лізингу для придбання сучасної сіль-
ськогосподарської техніки.
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Проблема 
туберкульозу

Головний лікар Бориспіль-
ської ЦРЛ Олександр Щур по-
відомив, що у Бориспільському 
районі за минулий рік та пер-
ший квартал 2017 року, у порів-
нянні з попередніми роками, 
погіршилася епідеміологічна 
ситуація з туберкульозу. Збіль-
шилася кількість захворюва-
ність на активний туберкульоз 
та кількість рецидивів. Він за-
пропонував придбати пере-
сувний флюорограф для вчас-
ного виявлення туберкульо-
зу. Це дало б можливість про-
вести повноцінне обстеження 
жителів усіх сіл за місцем про-
живання та своєчасно проліку-
вати хворих.

Опалювальний 
сезон завершується

У Бориспільському районі 
завершується опалювальний 
сезон. Таке розпорядження 
голови РДА Дмитра Вороніна 
прийнято у зв’язку з підвищен-
ням середньодобової тем-
ператури до 8 градусів. Про-
те опалювальний сезон буде 
продовжено у дошкільних на-
вчальних закладах та в терито-
ріальному центрі соціального 
обслуговування у селі Ревне. 
Триватиме він на період відпо-
відності температурного ре-
жиму приміщень Державним 
санітарним нормам, але не пі-
зніше 15 квітня.

Кращий 
держслужбовець

У місцевих органах вико-
навчої влади Київської облас-
ті планується провести пер-
ший тур щорічного Всеукра-
їнського конкурсу «Кращий 
державний службовець». У 
зв’язку з цим у райдержад-
міністрації був оновлений 
склад організаційного коміте-
ту з проведення першого туру 
конкурсу, який відбудеться на 
початку квітня.

Відділ ЖКГ 
переіменовано

Відповідно до розпоряджен-
ня голови Бориспільської рай-
держадміністрації від 13 берез-
ня 2017 року № 141 «Про упо-
рядкування структури та вне-
сення змін до штатних розписів 
структурних підрозділів Бори-
спільської районної державної 
адміністрації» було переймено-
вано відділ житлово-комуналь-
ного господарства та торгівлі 
управління економічного роз-
витку, торгівлі та інфраструкту-
ри райдержадміністрації на від-
діл регіонального розвитку та 
житлово-комунального госпо-
дарства управління економіч-
ного розвитку, торгівлі та інф-
раструктури райдержадміні-
страції.

Вакансії в РДА
Станом на 27 березня в рай-

держадміністрації зареєстро-
вано 7 вакансій, в управлінні 
соціального захисту населення 
— 3, в управлінні фінансів — 2.

Ірина ГОЛУБ

Кримінальна Лоховка
У понеділок на плановій на-

раді депутат Олег Верес звер-
нув увагу на те, що у мікрорайоні 
Борисполя на розі вулиць Київ-
ський Шлях, Глибоцька та Небес-
ної Сотні, який народ охрестив 
Лоховкою, загострюється кримі-
ногенна ситуація. Хоча насправ-
ді, обстановка там завжди була 
непростою. Адже на цьому пере-
хресті сходиться багато автобу-
сних маршрутів, які дозволяють 
зловмисникам швидко втекти з 
місця події. Олег Верес розповів, 
що днями там пограбували жін-
ку літнього віку, яка поверталася 
додому з покупками. (Як уточнив 
потім представник поліції, серед 
білого дня, прямо біля під’їзду на 
жінку напала грабіжниця і зір-
вала сережку.) Цікаво, що на цю 
жінку нападають вдруге — торік 
вона вже була жертвою грабежу.

На жаль, цей напад — не єдиний 
випадок, особливо протягом ос-
таннього часу. Тож депутат просив 
правоохоронців звернути особли-
ву увагу на той мікрорайон.

Перші результати 
дала операція 
«Метал»

Вона розпочалася 27 березня, і 
вже першої ночі під час операції 
на Привокзальній, 56 була затри-
мана «хлібовозка», де перебува-
ло п’ятеро осіб, які з різаками та 
зварювальним апаратом розріза-
ли метал — майно одного із ко-
лишніх підприємств міста Бори-
споля — будівельно-монтажного 
управління. Усі затримані — із Пе-
реяслав-Хмельницького району.

Продовжують полювати у Бори-
сполі і на люки. Заступник місько-
го голови Микола Корнійчук по-
відомив, що крадії знову поцу-
пили люки тепломережі, водо-
каналу та інших підприємств, які 
здійснюють експлуатацію підзем-
них мереж. Люки викрадено на 
вулиці Соцмістечко, в районі бу-
динку 248, на вулиці Гришинська, 
в районі дитсадка №3. На щастя, є 
свідчення людей, які бачили авто-
мобіль, що збирав ці люки. Будуть 
проводитися слідчі дії.

Не гребують 
і квітами

Протягом минулого тижня пра-
цівниками зеленого господарства 
ВУКГ було висаджено 7 793 рос-
лин на клумбах по території міста.

У той же час, 23 березня при 
виконанні робіт у сквері біля 
ЗОШ №1 працівниками дільниці 
зеленого господарства було ви-
явлено, що зникло одне дерево 
— туя, яка була висаджена восе-
ни. Вартість її близько 700 грн. 
Про це складено акт. Також, у ніч 
на 24 березня в районі фонтана 
було викрадено 19 кущів віоли та 
41 кущ маргариток із тих, що бу-
ли висаджені напередодні.

Відлуння війни
24 березня на зеленій зоні біля те-

риторії лікарні (навпроти магазину 
«Альянс») під час земляних робіт бу-
ло виявлено 32-міліметровий сна-
ряд часів Другої світової. За виснов-
ками працівників МНС, небезпеки 
він не становив. Інших снарядів са-
пери, яких викликали для перевір-
ки території поряд, не виявили.

Ірина КОСТЕНКО

Двадцять третя сесія Бориспіль-
ської міської ради VI скликання, 
призначена на 28 березня 2017 
року, побила усі рекорди по ча-
су до початку реального розгляду 
питань. Ситуація нагніталася ще 
задовго до того. І йдеться не лише 
про бурхливі події понеділка і ві-
вторка попереднього тижня. На-
передодні проведення сесії у со-
цмережах поширювалися закли-
ки прийти на сесійне засідання. 
Складалося враження, що дехто 
із депутатів боявся, що Бориспіль-
ська міська влада може не захоті-
ти слухати депутатів і наприймає 
рішень, які будуть на шкоду гро-
маді. В результаті, сесійна зала бу-
ла переповнена, навіть депутатам 
доводилося відстоювати право на 
свої робочі місця. 

Зал розділився на дві частини. 
Одні підтримували революцій-
ний запал реформаторів на чолі 
із Ярославом Годунком, якого не-
щодавно було обрано секретарем 
Бориспільської міської ради, інші 
відстоювали право команди місь-
кого голови на об’єктивну оцінку 
їхньої роботи. 

Першими у порядку денному 
стояли питання про недовіру пер-
шому заступнику міського голови 
Миколі Корнійчуку та начальнику 
управління комунального госпо-
дарства Володимиру Аврамчуку. 

Мер Борисполя Анатолій Фе-
дорчук відстоював людей, з якими 
багато років працює в одній коман-
ді, але з усіх сил намагався досягти 
компромісу. До порядку денного 
були внесені всі питання, за які де-
путати проголосували тиждень то-
му на зібранні, яке скликалося як 

позачергова сесія. Через юридичні 
тонкощі його не можна було визна-
ти позачерговим сесійним засідан-
ням. Проте обстановка в залі була 
настільки напруженою, що сутичка 
могла спалахнути навіть від слова, 
яке хтось неправильно зрозумів. І 
словесні сутички спалахували раз 
у раз.

Щодо питань недовіри Миколі 
Корнійчуку та Володимиру Аврам-
чуку від депутатів лунали пропо-
зиції спочатку призначити аудит 
їхньої роботи, а потім уже вино-
сити це на розгляд сесії. Та пред-
ставники революційно налашто-
ваних депутатських груп та фрак-
цій і слухати не хотіли про таке ви-
рішення питання. 

Користуючись загальною ме-
тушнею, на сесійну трибуну вихо-
дили всі, хто мав привід і бажання 
висловитися. А це ніяк не сприяло 
зменшенню напруги у залі. 

Бориспільський волонтер Надія 
Литвиненко, намагаючись закли-
кати депутатів до праці, не витри-
мала і презентувала залу людину, 
яка, на її погляд, причетна до орга-
нізації бурхливих розбірок, які ста-
ли занадто частими у сесійній залі. 
Вона прямо заявила, що у залі при-
сутній сепаратист Ігор Петровскіс, 
який свого часу займав керівні по-
сади на Луганщині і мав зовсім не 
проукраїнську позицію. Скріни із 
його стрічки у фейсбук, які були 
показані на екрані, підтверджува-
ли правдивість її висновків, зокре-
ма, зневажливе висловлювання 
про український прапор. Два ве-
терани АТО вивели цього пана на 
сцену, щоб усі могли його впізнати, 
а потім наполегливо запропонува-
ли залишити сесійну залу. 

Оголосили коротку перерву, 
після чого Ярослав Годунок пообі-
цяв, що буде ще й друга частина 
«Марлезонського балету». Потім 
була закрита нарада міського го-
лови із депутатами. Здавалося, да-
ли старт до конструктивної робо-
ти. Коли з сесійної трибуни замість 
обговорення питань порядку ден-
ного почали з’ясовувати стосун-
ки у боксерських клубах Бори-
споля, справа дійшла не лише до 
слів. Не скажу, що було справжнє 
рукоприкладство, але депутати 
розцінили одну із сутичок як пося-

гання на депутата з боку сторон-
ніх осіб. Для Анатолія Федорчука 
це стало останньою краплею. Він 
оголосив перерву на невизначе-
ний термін і залишив сесійну залу. 

Частина депутатів також пішли, 
а частина, на чолі із Ярославом Го-
дунком, залишилися, сподіваю-
чись, що сесію вдасться продов-
жити. Після кількагодинного очі-
кування Ярослав викликав слідчу 
групу і написав заяву про пере-
шкоджання його депутатській ді-
яльності. Свої свідчення право-
охоронцям давали й інші депутати, 
що були присутніми в залі. Не візь-
мусь оцінювати роботу представ-
ників виконавчого комітету, які на 
кілька годин залишили сесійну за-
лу без технічної підтримки. Але ду-
маю, що навіть наявність системи 
для голосування навряд чи сприя-
ла б досягненню хоч якогось ком-
промісу між депутатами. 

Найстійкіші залишилися ночу-
вати у сесійній залі. На ранок пе-
ред мерією виросли намети. І на 
11 годину 29 березня було оголо-
шено продовження сесії. 

Сесійне засідання відновило-
ся тільки після тривалої наради у 
мера. Перший заступник міського 
голови Микола Корнійчук відзві-
тував про свою роботу. За підсум-
ками голосування, питання про 
недовіру не набрало голосів. А на-
чальник управління комунально-
го господарства Володимир Ав-
рамчук подав заяву на звільнення. 
Після того сесія запрацювала у ро-
бочому режимі. Хоча бурхливі об-
говорення ще виникали, але все 
це були вже робочі моменти. 

За результатами рішень, які були 
прийняті на сесії, на всі комуналь-
ні підприємства міста очікує аудит. 
Так само депутати прийняли рі-
шення замовити аудити роботи ви-
конавчого комітету. Не погодилися 
депутати порушувати крихку рів-
новагу пасажирських перевезень 
по місту Борисполю. Питання про 
відміну рішення виконавчого ко-
мітету, яким встановлено нові та-
рифи у сумі 4,5 грн, сесія не підтри-
мала. Детальніше про хід сесійно-
го засідання можна дізнатися із ві-
деоматеріалів у мережі Інтернет на 
сторінці «Вістей» у фейсбук. Із зали 
велася пряма трансляція. 

СЕСІЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ З ОЗНАКАМИ 
«МАРЛЕЗОНСЬКОГО БАЛЕТУ»

 Після бурхливих де-
батів і з’ясування сто-
сунків у сесійній залі 
команда мера стала мен-
шою на одного, але сесія 
все-таки відбулася. Хоча 
тривала аж два дні.
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 ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

НА ЧАСІ

Наталія ДОЛИНА

Розмова про це триває вже тре-
тій рік. Ще 2015 року Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі до 
Верховної Ради було подано про-
ект Закону № 3507 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення ведення 
кадрової роботи платниками по-
датків». У законопроекті пропону-
валося з 1 липня 2016 року ведення 
трудових книжок замінити на елек-
тронну форму.

Втім, розгляду в залі засідань він 
не дочекався. 14 квітня 2016 року за-
конопроект відкликали з парламен-
ту як такий, що є недосконалим та 
має забагато зауважень і недоліків.

Проте від самої ідеї урядовці не 
відмовилися. Міністр соціальної 

політики України Андрій Рева за-
значив, що трудові книжки в Укра-
їні не мають значення, але коли їх 
скасують, невідомо.

Паперові трудові книжки пла-
нують ліквідувати, а замість них 
ввести електронний реєстр тру-
дової діяльності. У Пенсійному 
фонді України повідомили, що но-
вий електронний сервіс по пере-
ходу з паперових трудових кни-
жок на електронні знаходиться в 
розробці. Введення електронних 
трудових книжок заплановано до 
2020 року.

Як відомо, з 2000 року в Україні 
існує Єдиний реєстр застрахова-
них осіб. Саме завдяки цьому ре-
єстру в Пенсійному фонді мають 
необхідні дані про платежі кон-
кретного працівника. Кількість 
цих відрахувань й визначатиме 
страховий стаж працюючого гро-
мадянина для оформлення потім 
пенсії.

Отже, що ми маємо на сьогодні? 
Перш за все, потрібно знати, що 
трудові книжки ще ніхто не відмі-
нив. Тож фахівці радять зберігати 
їх як документ для підтверждення 
своєї трудової діяльності.

Однак є деякі нюанси. Якщо ро-
бочий стаж почався після 2000 ро-
ку — трудова книжка не потрібна, 
тому що інформація вже є в елек-
тронній базі даних. Якщо ж тру-
дова діяльність почалася рані-
ше 2000 року — трудову книжку 
треба зберігати обов'язково, щоб 
завжди мати можливість підтвер-
дити свій стаж.

Крім того, трудова книжка по-
трібна у випадках тимчасового 
безробіття. Якщо людина стає на 
облік у службі зайнятості, вона 
обов'язково повинна пред'явити 
трудову книжку.

— До нас часто звертаються 
переселенці з тимчасово оку-

пованих територій. У багатьох 
з них у трудових книжках стоїть 
штамп ДНР. Ми не визнаємо до-
кументи, які видані цими неза-
конними утвореннями, тож тру-
дові книжки оформлені нена-
лежним чином. У такому випад-
ку людина повинна звернутися 
до нотаріуса і написати заяву 
про одностороннє припинен-
ня трудових відносин з підпри-
ємством, яке розташоване на 
тимчасово окупованих терито-
ріях. Нотаріус засвідчує заяву, 
після чого людина має відпра-
вити її поштою до підприємства. 
Звичайно, відповіді вона не от-
римає, але ця процедура буде 
підставою визнати людину та-
кою, що не перебуває і не пра-
цює на тимчасово окупованих 
територіях. Вона зможе офор-
мити документи згідно з чинним 
законодавством, влаштувати-
ся на роботу або стати на облік 
у службі зайнятості, — розповів 
виконуючий обов’язки дирек-
тора Бориспільського міськ-
районного центру зайнятості 
Євген Самойленко.

Деякі експерти вважають, що 
ініціатива щодо скасування тру-
дових книжок є не просто ма-
лоефективною, а й несвоєчас-
ною, адже при наявності великої 
кількості внутрішніх переселен-
ців вона обернеться  створен-
ням нових проблем для грома-
дян. Експерти також побоюються 
помилок кадровиків при внесен-
ні запису до реєстру, які складно 
буде виявити і виправити. А во-
ни впливають на страховий стаж 
і пенсію. І якщо в паперовій тру-
довій книжці людина легко може 
помітити неточності і своєчасно 
їх виправити, то в електронній 
це буде зробити складніше — 
тільки через суд.

ТРУДОВІ КНИЖКИ НІХТО НЕ ВІДМІНИВ, 
ТОЖ ФАХІВЦІ РАДЯТЬ ЗБЕРІГАТИ ЇХ

 В Україні активно обговорюють можливу відмову від трудових книжок. 
Урядовці вважають, що невдовзі вони перетворяться на анахронізм. Щоправ-
да, ніхто досі не знає, як саме і коли це відбуватиметься. Тому в суспільстві 
поширюються різноманітні чутки, здебільшого негативні. Люди хвилюють-
ся, що в результаті цієї реформи в них буде втрачена частина трудового ста-
жу. То що робити з трудовими книжками — зберігати їх або викидати як не-
потрібні папірці?

Шановний читач мене підтри-
має, коли скажу, що значення за-
собів масової інформації, зокрема, 
газет у нашому житті не можна не 
дооцінювати. Кажуть, поінформо-
ваний — значить озброєний. Але 
чи завжди писаному можна віри-
ти? Виявляється — ні. Я, як житель 
району, небайдужий громадянин, 
я б сказав, що і активний, особли-
вий інтерес виявляю до публіка-
цій у місцевих газетах, що стосу-
ються району. Пишуть про все: 
про хороше в нашому житті, про 
проблеми і негаразди. Звичайно, 
треба було б відчувати гордість, 
коли Бориспільщину порівнюють 
із Швейцарією. Ідеться про слова 
голови Бориспільської райдерж-
адміністрації Д. Вороніна під час 
прес-конференції. Зразу напро-
шується питання, чи голова РДА 
не буває у селах району? Бо якщо 
проїхатися розбитими дорогами, 
побачити неприбрані, некошені 
узбіччя і завалені сміттям лісосму-
ги, то кому в голову може прийти 
таке зухвале порівняння? Так, у 

нашому районі є острівки чистоти 
і порядку — сільські ради зразко-
вого благоустрою. Та їх на пальцях 
однієї руки можна перерахувати. 
А як до них добратись? Особливо 
у зимовий період. Тож використо-
вуючи своє законне право на пу-
блічну інформацію, я звернувся із 
запитом щодо того, які організа-
ції, підконтрольні РДА, здійснюва-
ли та здійснюють прибирання до-
ріг району від снігу. Чи були підпи-
сані відповідні договори і скільки 
було витрачено бюджетних ко-
штів? Звичайно, міг би я й не звер-
татися, якби в РДА виконували За-
кон України «Про доступ до пу-
блічної інформації». Відповідно 
до п.1 ч.1 ст.15 цього Закону, роз-
порядники інформації зобов’яза-
ні оприлюднити інформацію про 
фінансові ресурси, структуру та 
обсяги бюджетних коштів, поря-
док та механізм їх витрачання. Ми, 
платники податків, маємо знати, 
як використовуються наші кош-
ти. Бо говорять про перевиконан-
ня бюджету у 2016 році, але жите-

лі району цього, на жаль, не відчу-
вають.

Згідно зі ст. 20 Закону України 
«Про доступ до публічної інфор-
мації», розпорядник інформації 
має подати відповідь на запит на 
інформацію не пізніше 5 робочих 
днів з дня отримання запиту. По-
дав я свій запит 17.02.2017 р., а от-
римав відповідь аж 20.03.2017 р., 
через місяць. Звертався до голо-
ви Д. Вороніна, а відповідь надав 
перший заступник голови адміні-
страції В. Солдатенко. А де ж голо-
ва? І відповідь цікава. Відхрести-
лись від усіх доріг — не їх турбота. 
Автомобільні дороги державно-
го значення знаходяться у підпо-
рядкуванні Служби автомобіль-
них доріг Київської області, а ко-
мунальної власності — сільських 
рад. Оце і все. І чомусь ні слова 
про мільйонні субвенції з район-
ного бюджету на утримання ко-
мунальних доріг. І як же ці кошти 
освоюються? Таємниця.

Була на те причина, що заціка-
вило мене і питання про те, які бу-

дівельні компанії проводили бу-
дівництво, реконструкцію та ре-
монт об’єктів бюджетної сфери 
у районі у 2016 році і хто брав 
участь у тендерах, вартість робіт 
і таке інше. Тож звернувся до го-
лови РДА з відповідним запитом. 
Відповідь надійшла через місяць. І 
знову за підписом не голови, а йо-
го першого заступника. А де ж го-
лова? А перший заступник пише 
— не наша це парафія. Розпоряд-
ники бюджетних коштів нададуть 
інформацію. Їм — це начальнику 
відділу освіти РДА М. Каськіву, на-
чальнику відділу культури РДА Н. 
Кияшко, начальнику відділу мо-
лоді та спорту РДА В. Дмитруку, 
в. о. начальника управління соці-
ального захисту населення І. Пуш-
кар, головному лікарю Бориспіль-
ської ЦРЛ О. Щуру, головному лі-
карю КМЗ Бориспільського цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги Д. Хурсі — був надісла-
ний мій запит для надання не їй, 
адміністрації, а мені відповіді. Чи 
не дивно?

Таким же чином адміністрація 
виконала і мій запит щодо не ви-
требуваних (нерозподілених) паїв 
у нашому районі, який був адресо-
ваний голові РДА. На цей раз адмі-

ністрація пішла далі. Вже ні голо-
ви немає, ні першого заступника. 
Кажу так, бо через місяць дві сіль-
ські ради — Мирненська і Рогозів-
ська — надали на мій запит відпо-
відь — запитувана інформація в 
них відсутня. Ось так.

Сьогодні жителів району дуже 
непокоїть проблема підняття та-
рифів по перевезенню пасажирів. 
Тому і звернувся з відповідним за-
питом до виконавчої влади райо-
ну в особі його голови Д. Вороніна 
Хотів переконатися, чи робиться 
все можливе для того, щоб зняти 
цю напругу в районі. Через місяць 
мені надійшла відповідь вже за 
підписом заступника голови РДА 
Р. Шуменка. Виходить, залишився 
один за всіх — ні голови, ні пер-
шого заступника. Написав багато. 
Та тільки не те, що я просив.

До кого ж мені таки звернути-
ся, щоб уся громада району, в то-
му числі і я, як її представник, зна-
ли, куди ідуть наші, платників по-
датків, бюджетні кошти і як вони 
витрачаються. Бо поки що ніяк не 
«Прозорро» — все у тумані.

О.Мефодій, житель с. Любарці, 
голова Радикальної партії Олега 
Ляшка Бориспільського району

КОЛИ ЗНИКНЕ ТУМАН?
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 НА ФРОНТ

Вікторія ЯРЕМЧЕНКО

Народний депутат Сергій Мі-
щенко уже не один місяць бореть-
ся із цими кримінальними схема-
ми стягування коштів. «Обклавши 
людей непомірними тарифами, 
приходять до помешкань і вима-
гають останні копійки», — зазна-
чає він.

Сотні звернень народного де-
путата, а також листи небайдужих 
громадян дали свій результат.

Зокрема, голова Державної 
служби України з питань праці у 
відповідь на депутатське звернен-
ня С. Міщенка відповів, що «влас-
ник не зобов’язаний допускати 
до власного помешкання пред-

ставника спеціалізованої орга-
нізації, якщо пропоновані ним 
послуги з перевірки димових і 
вентиляційних каналів грома-
дянином не замовлялись».

Також у відповіді зазначаєть-
ся, що погрози пічників про від-
ключення газопостачання у разі 
відмови платити 60-100 гривень 
є безпідставними та незаконни-
ми: «Правилами не передбачено 
припинення постачання природ-
ного газу до помешкання спожи-
вача у разі, якщо у споживача 
відсутній акт перевірки і прочи-
щення димових і вентиляційних 
каналів», — говориться у відпо-
віді Держслужби з питань праці.

Також потрібно наголосити, що 
чинним законодавством на сьо-
годні не передбачено відповідаль-
ності споживачів у разі відсутності 
в них акта на перевірку та прочи-
щення димових та вентиляційних 
каналів.

Однак не слід забувати, що ко-
жен власник повинен самостійно 
контролювати стан димових і вен-
тиляційних каналів та у разі ви-
никнення проблем викликати спе-
ціалізовану організацію, яка має 
відповідні дозволи, для їх прочи-
щення.

Але якщо ви не замовляли таких 
послуг, то можете цілком законно 
не впускати представників орга-
нізацій, що мають дозвіл на вико-
нання робіт з перевірки і прочи-
щення димових та вентиляційних 
каналів. І тим більше не платити 
кошти за звичайний папірець.

У боротьбі з мафією пічників 
дуже важлива активна позиція 
громади. Як тільки на вашому по-

розі з’явиться представник відпо-
відної організації і шляхом шанта-
жу почне вимагати кошти за акт 
перевірки, необхідно зробити ли-
ше два кроки. Перше: записати 
особисті дані цього представника 
(прізвище, посада, найменуван-
ня організації) та модель і номер 
його автомобіля у разі його наяв-
ності. Якщо можливо, запросіть у 
свідки сусідів. І друге: повідомити 
поліцію про шахрайські дії осіб, 
які намагаються шантажем по-
трапити до вашого помешкання, 
надавши ці дані для подальшого 
розслідування. 

У разі, якщо поліція не буде на-
лежним чином реагувати, звер-
тайтеся з цими даними до громад-
ських приймалень Сергія Міщенка 
у вашому районному центрі.

Звертаємо увагу, що такі дії піч-
ників, у разі, якщо ви не виклика-
ли їх самостійно, є протизаконни-
ми. І за такі дії передбачена кримі-
нальна відповідальність за декіль-
кома статтями:

• Незаконне проникнення до 
житла — позбавлення волі на 
строк від двох до п’яти років (стат-
тя 162 Кримінального кодексу).

• Шахрайські дії — позбавлення 
волі на строк до трьох років (стат-
тя 190 Кримінального кодексу).

• Зловживання повноваження-
ми особами, що здійснють про-
фесійну діяльність, пов'язану з на-
данням публічних послуг — поз-
бавлення волі на строк від трьох 
до п’яти років (стаття 365-2 Кримі-
нального кодексу).

Зберігайте цю статтю й при не-
обхідності демонструйте її тим, 
хто незаконно вимагає у вас кош-

ти за перевірку димоходів. У свою 
чергу, текст статті доведений до 
відома всіх сільських, селищних та 

міських голів округу та філій з екс-
плуатації газового господарства 
ПАТ «Київоблгаз».

ВПУСКАТИ ЧИ НЕ 
ВПУСКАТИ «ПІЧНИКІВ»?

 Не встигла прийти 
весна, як у селах поча-
ли орудувати так звані 
пічники. Навіть не до-
чекавшись закінчення 
опалювального сезону, 
вправні «сажотруси» 
знову пішли по хатах 
вимагати по 60 гри-
вень, погрожуючи від-
ключенням газу, якщо 
люди відмовляються 
платити чи навіть впу-
скати до будинку.

Сергій КРУЧИНІН, 
фото надані активістами

Взимку ми писали про експе-
дицію бориспільських активіс-
тів до наших бійців на передову. 
Нещодавно вони з’їздили туди 
вдруге. Богдан Меташоп розпо-
вів про поїздку.

15 березня з Борисполя у на-
прямку фронту відправився дру-
гий волонтерський десант, орга-
нізований спільними зусиллями 
учасників громадського форму-
вання «Сектор Безпеки», ГО «Асо-
ціація учасників АТО Бориспіль-
щини» та бориспільських волон-
терів Ігоря Кривольченка, Любові 
Холоденко та Валентини Мале-
невської. Як і минулого разу, за 
Полтавою колона розділилася — 
частина машин поїхала у Луган-
ську область, а частина — в До-
нецьку. На Луганщині підрозді-
лам, що дислокуються на пере-
довій у районі міста Щастя, були 
передані продукти харчування, 
бензопили, медикаменти, взут-
тя, побутова хімія, троси та дитя-
чі малюнки. Крім того, бориспіль-
ці передали допомогу дитячому 

будинку міста Щастя, а в якості 
подяки діти передали активістам 
смачнючий торт!

Основну частину допомоги бу-
ло спрямовано на забезпечення 
бійців 15-ї Бригади транспорт-
ної авіації, що нині базується на 
передових позиціях у Донецькій 
області. Хлопці знаходяться на 
лінії фронту від Новотроїцько-
го до Гранітного. Активістам до-
велося подолати чималий відрі-
зок шляху прифронтовими до-
рогами, але щирі емоції та ра-
дість зустрічі із земляками варті 
всіх труднощів! Бійцям тут також 
передали продукти, бензопили, 
медикаменти, взуття, побутову 
хімію, малюнки дітей, смаколи-
ки та адресні посилки від друзів, 
близьких та рідних.

Ситуація на фронті дуже напру-
жена, але постійні бойові зіткнення 
та обстріли не зломили дух наших 
героїв-захисників. Вони мужньо бо-
ронять терени нашої держави, на-
даючи нам змогу жити вільно та не 
відчувати тягаря війни. Тому ми му-
симо зробити все, щоб хлопці від-
чували нашу підтримку та у них ні-
коли не виникало сумніву «за що» 
та «за кого» вони зараз воюють.

ДРУГИЙ ДЕСАНТ ВОЛОНТЕРІВ НА СХІД
Висловлюємо 
щиру подяку

Колективу «Міськводо-
каналу» та керівнику під-
приємства Ганушу О.М.; ад-
міністрації ринку «Зоря-
ний»; приватному підпри-
ємцю Золіну О.Г.; депутатам  
міської ради  Шалімову В.І., 
Гроні Є.М. та Калині В.О.; при-
ватному підприємцю  Кири-
люк Т.О.; подружжям Оме-
лянчуків, Бородіних та Дзю-
би; Сидоренко Юрію; Хо-
рошун Тетяні; Гайдар Ганні; 
Мельник Н.І.; Сороці Лари-
сі; Куделі Сергію; Касьяненко 
Ігорю; Кравченку Сергію; Га-
нушу Андрію; Макаренко Ан-
дрію; Єрохіну Олегу; педаго-
гам та учням ЗОШ №3, ЗОШ 
№5, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ 
№8; педагогам та учням ЗОШ 
с. Ревне; педагогам та вихо-
ванцям ДПТНЗ «Бориспіль-
ський професійний ліцей»; 
ТОВ «АХА»; ТОВ «КТА»; ПП 
«Будмаркет-2005»; переві-
зникам нашого міста Кулику, 
Мозговому, Кисельову; осо-
блива подяка Малишу Вади-
му, за наданий автомобіль та 
багатьом іншим, хто допома-
гав організувати поїздку та 
збори!

Бійці на передовій завжди зустрічають активістів як рідних.Бійці на передовій завжди зустрічають активістів як рідних.

Торт від дітей Щастя приїхав до Борисполя.Торт від дітей Щастя приїхав до Борисполя.
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ЗНАКОВО

 НЕРУХОМІСТЬ

 ОСОБИСТІСТЬ

 КОНСУЛЬТАЦІЯ

Ольга КАЦАН

Про стереотипи будівельної про-
фесії «Вісті» дізнавалися у розмові 
з фахівцем «Агробудмеханізації».

Сучасні тенденції шокують людство навіть 
у царині вибору фаху. Мода на професії іно-
ді дивує своєю екстравагантністю не менше, 
ніж новинки подіуму: в рейтингу найпопуляр-
ніших професій третього тисячоліття — ме-
неджери з продажу, ІТ-фахівці, перекладачі й 
лінгвісти, а серед списку найдивніших мож-
на натрапити на вакансії перевертача пінгві-
нів, підбирача м’ячів для гольфу, майстра пе-
дикюру для корів та навіть нюхача різних ре-
чей.  Однак «золоті руки» в 21 столітті потрібні 
не лише для вирівнювання зморшок на по-
душках чи якісного мейкапу, без чого біль-
шість із нас не можуть уявити жодного дня, а 
й для чогось більш глобального, без чого нам 
справді не жилося б по-справжньому. Ось, на-
приклад, без … стін.  Затишні офісні кімнати, 
школи, житлові будинки, музеї, лікарні — ре-
зультат роботи будівельників. Шкода, що цю 
професію важко знайти у ТОП найсучасніших: 

лише уявіть, що без людей цього фаху не роз-
вивалися б міста, не осучаснювалися б по-
мешкання. Тож недарма кажуть, що професія 
будівельника — на всі часи. Не варто забува-
ти, що люди цього роду занять — цікаві осо-
бистості. У цьому переконалася, розмовля-
ючи із виконробом ПрАТ «Агробудмеханіза-
ція» Андрієм Доценком, «сімейним» зодчим, 
який продовжує справу свого батька. З пер-
ших хвилин зустрічі неважко помітити, що це 
людина, віддана своїй праці, залюблена в неї. 
Підтвердженням є те, що працює чоловік в 
«Агробудмеханізації» ще з 2002 року. У хоро-
шому колективі про зміну місця працевлаш-
тування не замислювався ніколи.

На запитання, чому обрав саме цей фах, пан 
Андрій відповів так: «Ще коли навчався, зро-
зумів, що це моє. Було цікаво вчитися. (Закін-
чив Київський національний університет бу-
дівництва і архітектури — прим. автора). Бу-
дуєш для людей, для історії. І завжди видно 
результат. Саме на нього й працюємо».

Андрій запевняє, що пунктуальність, відпо-
відальність, передбачуваність — головні яко-
сті справжнього будівельника. У людини цієї 
професії має бути логічне мислення. Потрібно 

знати наперед дуже велику кількість нюансів: 
як правильно організувати, спланувати робо-
ту, щоб був результат. А хороший будівничий, 
в першу чергу, хвилюється за свою працю, ось 
чому на таких людей часто поширюється за-
кон «золото миємо, а самі виємо». 

«Будівельники — ранні пташки. Почина-
ється робочий день о сьомій ранку з вироб-
ничих нарад, де вирішуються основні пи-
тання. Після цього за кожним із виконробів 
закріплюється певна дільниця. Планується 
більша частина роботи, звичайно, заздале-
гідь: навіть не звечора, а за тиждень чи хо-
ча б за 2-3 дні. Я повинен знати наперед, що 
робитиму завтра. Основне в роботі — пла-
нування. Правильно спланував свій день, 
тиждень, місяць — буде гарний результат. І 
так з сьомої ранку до шостої-сьомої вечора, 
іноді — у дві зміни. Десь 12 годин я на ро-
боті», — розповідає А. Доценко. Й додає, що 
стереотип про надскладність роботи будів-
ничого — правда лише деякою мірою: «Як-

що знаєш, що робиш, володієш певними на-
вичками і не лінуєшся — все вийде чудово».

Можливо, завдяки таким життєвим фор-
мулам чоловікові критику доводиться чути 
рідко. Та ставиться до неї з розумінням: «Як-
що критикують — є за що».

На прохання кореспондента, Андрій при-
гадує, що один з останніх «великих» об’єк-
тів — торгівельний центр у Львові на 8 ти-
сяч квадратних метрів (девіз «Агробудмеха-
нізації» — ми будуємо по всій Україні — авт.), 
а об’єкт, яким може пишатися, знаходиться в 
Іванкові: «Це завод ДКС (діелектричні систе-
ми України). Будували 3 роки тому. Мені най-
більше сподобалося, що це був нестандарт-
ний об’єкт, ще й промисловий. Не магазин, 
не склади, а об’єкт, що дав трудові місця і 
працює на економіку країни».

А у вільні хвилини не гріх і перепочити. 
Риболовля для Андрія — захоплення роз-
кішне, на нього часу багато не тратиться. 
Повністю віддається родині: «Сім’я — осно-
вне, що в мене є. Вже 13 років одружений, 
маю трьох дітей: двох синів і донечку. Стар-
ший 12-річний син займається плаванням, 
вчить англійську. Любить складати щось із 
конструктора — у мене, мабуть, вдався...»

А ще Андрій розповів, що в жодному ви-
падку не шкодує за минулим і вважає, що 
кожна людина — будівельник: «Знаю бага-
то людей, які власними руками творять ди-
ва. Чогось надскладного в цій професії не-
має. Якщо дві руки — не ліві, голова думає 
і мислення логічне, то можна виховати буді-
вельника з будь-якого чоловіка».

А й справді, ремонт у квартирі чи зведен-
ня власного помешкання — не бар’єр, піс-
ля цього можна взятися за будівництво ща-
стя або ж квітучого майбутнього і для себе, 
і для України.

Андрій Доценко: 

«КОЖЕН ІЗ НАС Є 
БУДІВЕЛЬНИКОМ»

Три з них — вже готові та заселені, один бу-
дують та ще один знаходиться на стадії проек-
ту. Після закінчення робіт в усіх будинках су-
марно буде близько 800 квартир. Для Бори-
споля це велика цифра — «Левада» стане най-
більшим новозбудованим комплексом у місті.

Стійкий попит на квартири в ньому зумовле-
но кількома факторами. 

По-перше, всі будинки зводяться з екологіч-
но чистої червоної цегли. Загальна товщина 
зовнішньої стіни досягає 64 сантиметрів. Два 
шари цегли і якісний утеплювач між ними га-
рантують стабільний мікроклімат у квартирі 
будь-якої пори року.

По-друге, автономна газова дахова котель-
ня дозволяє мешканцям самим визначати по-
чаток та закінчення опалювального сезону, а 
також інтенсивність подачі тепла, тим самим 
чітко контролюючи витрати на найдорожчу 
з комунальних послуг. Кожен окремий буди-
нок оснащено лічильником тепла, на додачу 
до цього лічильник можна поставити і в квар-
тиру. Радіатори від забудовника ідуть з термо-
регуляторами, за допомогою яких кожен само-
стійно регулює споживання теплоенергії і, від-
повідно, свої витрати.

По-третє, значна увага приділяється інф-
раструктурі комплексу та безпеці мешканців. 
Вже збудовано кілька дитячих та спортивних 
майданчиків, є зона відпочинку з лавочками 
та декоративний ставок, впорядковано стоян-

ки для автомобілів. Розглядається можливість 
побудови супермаркету. Весь комплекс осна-
щено системою відеонагляду та обгороджено 
від сторонніх. Увійти на територію можна тіль-
ки за допомогою магнітного ключа. Це значно 
ускладнює проникнення небажаних осіб, а та-
кож зводить ризик хатнього пограбування або 
крадіжки автомобіля майже до нуля.

Гарантію якості будівництва та своєчасну 
здачу кожної черги в експлуатацію забезпечує 
надійний забудовник — компанія «Агробудме-
ханізація». Майже 30 років вона успішно пра-
цює в Україні та має на своєму рахунку десятки 
реалізованих проектів — від житлових будин-
ків до промислових споруд.

Особливістю ЖК «Левада» є також його 
розташування. Він знаходиться в тихому зе-
леному районі в 5 хвилинах від центру мі-
ста. Неподалік розташовані школи та дитя-
чі садки. Зручно та швидко можна дістатись і 
до залізничного вокзалу, і до аеропорту «Бо-
риспіль». Дорога особистим транспортом до 
Києва займає близько 25 хвилин, а громад-
ським — приблизно годину (враховуючи за-
тори на дорогах).

Квартири у «Леваді» просторі, зі зручним 
плануванням та за доступною ціною. Охочих 
придбати тут оселю багато. Зараз триває про-
даж квартир у четвертому будинку, що буде 
зданий у четвертому кварталі 2017 року.

«ЛЕВАДА» — НАЙБІЛЬШИЙ 
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС БОРИСПОЛЯ

 Житловий комплекс «Лева-
да» добре відомий мешканцям 
нашого міста. П’ять будинків 
зводять з червоної цегли на ву-
лиці Шевченка в тихому та еко-
логічно чистому районі. 

Спадщину 
оформлюватимуть 
безкоштовно і члени 
сім'ї другого ступеня 
споріднення?

Андрій ЄРКО, головний спеці-
аліст відділу «Бориспільське бюро 
правової допомоги»:

— Минулого тижня Прези-
дент підписав Закон України 
«Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України що-
до оподаткування спадщини», 
яким суттєво спрощується її 
оформлення і який застосову-
ється до доходів, отриманих, 
починаючи з 1 січня 2017 ро-
ку платником податків у вигля-
ді спадщини/дарунка. Зокре-
ма зміни у цьому законі звіль-
няють від оподаткування вар-
тості спадщини та проведення 
експертної оцінки успадкова-
ні об’єкти, які від спадкодав-
ця одержують члени його сім’ї 
другого ступеня споріднен-
ня (рідні брати та сестри, баба, 
дід та онуки). До цього часу таке 
право мали лише члени сім’ї пер-
шого ступеня споріднення (бать-
ки, чоловік або дружина, діти, у 
тому числі усиновлені). 

Нововведення має значно по-
легшити життя громадянам, які 
часто роками не робили жодних 
кроків щодо набуття прав щодо 
спадщини, але при цьому часто 
користувались самим майном 
спадщини. Таких звернень до на-
шого бюро, коли люди просто фі-
зично не могли оплатити відпо-
відні витрати стосовно отрима-
ного ними майна у спадок, було 
чимало. Один з недавніх випад-
ків у нас був із жителькою села 
Гори. Орієнтовна сума ставки по-
датку, який їй треба було б спла-
тити, сягала 25 тисяч гривень. 
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 КОРОТКО

 ЗАТРИМАЛИ

 НЕЗАКОННО

 ОФІЦІЙНО  ІНШІ ЧАСИ

 ДОВКІЛЛЯ

СОЦІУМ

Правоохоронці 
інформують

Протягом квітня 2017 року 
проводиться місячник добро-
вільної здачі зброї та боєприпа-
сів. Особи, які добровільно зда-
дуть зброю, боєприпаси, вибухо-
ві матеріали та спеціальні засоби 
в зазначений період, звільняють-
ся від кримінальної та адміністра-
тивної відповідальності, а також 
мають можливість зареєструва-
ти здану ними зброю на своє ім’я.

Усім, хто бажає здати 
зброю, потрібно звернутися 
до кабінету дозвільної систе-
ми Бориспільського ВП №116 
(м.Бориспіль, вул. Сергія Ка-
мінського, 4) або до дільнич-
ного інспектора поліції.

• • •
21 березня у режимній зо-

ні терміналу «Д» аеропорту па-
трульні виявили безгосподар-
ну картонну коробку, котра під 
час перевірки показала пози-
тивний результат на системі 
«Янтар», тобто мала надлишко-
ве радіоактивне випромінення. 
Прикордонна служба перемі-
стила коробку подалі від людей, 
а патрульні забезпечили охоро-
ну місця події до приїзду пред-
ставників державної корпора-
ції «Українське державне об’єд-
нання «Радон»».

• • •
Вночі 24 березня під час пе-

ревірки підвального приміщен-
ня по Головатого, 3 патрульні ви-
явили трьох громадян, у одного 
з яких, 1989 р.н., у ході поверх-
невої перевірки виявили чотири 
паперові згортки із канабісом. 
На місце події викликали СОГ.

Хабарників 
затримують

Як повідомляє прес-служба 
прокуратури міста Києва, 26 
березня 2017 року слідчими про-
куратури міста Києва спільно з 
працівниками Управління Служ-
би безпеки України у місті Киє-
ві та Київській області та Управ-
ління внутрішньої безпеки в Ки-
ївській області Департаменту 
внутрішньої безпеки Нацполіції 
України затримано у місті Бори-
спіль заступника начальника од-
ного з слідчих відділів ГУНП у Ки-
ївській області, який вимагав та 
одержав 30 тис. гривень непра-
вомірної вигоди.

Вказані кошти слідчий вимагав 
від двох громадян за непритяг-
нення до кримінальної відпові-
дальності та закриття криміналь-
ного провадження. Передача 
грошових коштів відбулася непо-
далік від місця служби поліцей-
ського, де він і був затриманий.

Зараз правоохоронцю пові-
домлено про підозру за ч. 3 ст. 
368 (одержання неправомірної 
вигоди службовою особою) КК 
України.  Вирішується питання 
про обрання йому запобіжного 
заходу.

А 28 березня в аеропорту 
«Бориспіль» затримали митни-
ка, який вимагав від громадя-
нина хабар у розмірі 1100 євро. 
Про це повідомляє прес-служба 
прокуратури Київської області.

Затримали митника під час от-
римання частини коштів у су-
мі 350 євро в аеропорту «Бори-
спіль». Вказані кошти співро-
бітник Київської митниці ДФС 
вимагав від громадянина за ку-
півлю товарів в обхід митних 
платежів.

Іншу частину коштів у сумі 750 
євро митник вимагав за нероз-
митнення товару, зокрема, по-
силок, які будуть ввезені з-за 
кордону, та несплату митних 
платежів.

Зараз вирішується питання 
щодо повідомлення про підоз-
ру затриманому та обрання за-
побіжного заходу. Тривають не-
відкладні слідчі дії.

Сергій КРУЧИНІН

22 і 23 березня у центрально-
му відділенні «Укрпошти» в Бо-
рисполі не працювало посилоч-
не відділення. 27 березня бори-
спільці знову не мали змоги от-
римати тут свої посилки. Все це 
— на фоні значного зростання 
популярності послуги.

Т.в.о. начальника ЦПЗ № 3 
УДППЗ «Укрпошта» Світлана Ме-
лешко пояснює, що причина — 
нестача кадрів: «З п’яти працівни-
ків там сьогодні залишилося два. 
Є три вакансії».

Начальник не чіпає людей з інших 
відділень, яких можна було б пере-
кинути сюди — береже нормаль-
ну роботу решти відділень і не хоче 
конфлікту. Але що робити клієнтам?

Ситуація погіршилася давно, 
коли замість двох вікон (№8 та 
№9), в основному, працювало ли-
ше одне і треба було більше годи-
ни вистояти в черзі, щоб отрима-
ти чи відправити посилку.

Робота важка. Вікно працює з 
8 до 19.00 з годинною перервою. 
Крім того, необхідно розібра-
ти пошту. Додому дівчата прихо-
дять о 21-22 годині. Це — робо-
та з людьми, і атмосфера в чер-
зі відповідна, не кожен привітно 
всміхається. Зарплатня залежить 
не від ставки, а від «вироботки» і 
становить, у досвідчених праців-
ників, близько трьох з половиною 
тисяч гривень.

Олена поки працює тут, але що 
робити далі, не знає: «У нас тут уся 
система застаріла. Її треба повні-
стю зламати і збудувати заново, 
а цього робити ніхто не буде. Ди-

ректор каже: «Це не мої пробле-
ми, у вас є начальник поштового 
зв’язку», — і вона права. Людей 
вистачає, але начальник нічого не 
зробить, бо дівчата десятиліття-
ми сидять на «своїх» касах і ніхто 
на 8 та 9 не хоче. А нові кадри не 
йдуть, бо Київ не хоче платити. Ви-
ходить замкнене коло.

Тепер директор запропонувала 
віддати рекомендовані листи від 
організацій на касу №2. Це нор-
мальний шматок роботи, але це 
якраз та робота, на якій можна за-
робити «вироботку». Я запропону-
вала, щоб людина з другого йшла 
до нас у вікно №8 і працювала на-
рівні зі мною — вона не хоче».

Люди в черзі питають: «Невже не 
можна посадити сюди ще когось?» 
У нас не можна, бо «не хочуть», бо 
кажуть, що звільняться. Нормаль-
на практика ротації операторів, 
коли кожен працівник операцій-
ного залу по черзі працює на всіх 
касах, на пошті в Борисполі зараз 
виглядає неможливою.

Але часи, коли можна було ти-
хенько посидіти на роботі і от-
римати зарплату, минають. Сьо-
годення вимагає іншого. Жор-
сткі методи керівництва, зміна 
посадових інструкцій та опти-
мізація роботи здатні зміни-
ти ситуацію — іншого виходу 
немає.

«УКРПОШТА» В БОРИСПОЛІ: 
ЧОВЕН ПОТОПАЄ?

Оксана ОЛЕКСЕНКО

Через жахливу ситуацію на 
Олесницькому озері в Бориспо-
лі, де потруїли фекаліями все 
живе, мене зацікавило питан-
ня, в якому стані річки і озера 
Бориспільського району?

Якщо конкретніше, то йдеться 
про Вороньків. Саме у цьому се-
лі буде опорна школа, а тому во-
но повинно відповідати заданим 
стандартам. У Воронькові, май-
же в його центрі, протікає колись 
повноводна, а тепер обміліла 
річка Іква.

На її честь названо сільський 
футбольний клуб ФК «Іква» (Во-
роньків), також сільську газету 
«На березі Ікви». А от яка шана у 
вороньківців до цієї річки?

А шани нема ніякої. Береги Ікви 
всіяні сміттям. Та й на самому пле-
сі його вистачає. Після дощу вода 
із брудної калюжі стікає по спеці-
ально обладнаній трубі із дороги 
прямісінько у річку. Риболови не 
цураються ловити рибу, а також 
залишати після себе гори сміття.

Проходячи територією школи 
до острівця, на якому так люблять 

відпочивати і смітити жителі села, 
можна побачити, крім річкового 
пейзажу, відходи життєдіяльнос-
ті людей.

За словами місцевого орнітоло-
га Ігоря Землянських, забруднен-
ня водоймищ пластиком, рибаль-
ськими сітками, ліскою від вудок 
має згубний вплив на мешкан-
ців водойм. У покинутих рибаль-
ських сітках досить часто гинуть 
птахи-пірнальники: чомги, лису-
хи, ниркові качки.

А минулого літа в Ікві посели-
лась пара білих лебедів. І було ду-
же прикро спостерігати, як краси-
ві птахи плавають серед непотре-
бу, яке залишили люди на воді.

Загалом враження від колись ве-
личної, а тепер помираючої у бру-
ді вороньківської річки Ікви, дуже 
негативні. На жаль, вороньківці чо-
мусь звикли жити і не підтримувати 
своє село, його природу у належно-
му стані. А про екологічне вихован-
ня, напевно, взагалі не чули.

Ікву перетворили 
на річку-вонючку

На Переяславщині 
незаконно 
вирубували ліс

Днями чотирьох місцевих 
мешканців, що незаконно виру-
бували дерева, працівники ро-
ти забезпечення безпеки дорож-
нього руху виявили між селами 
Вовчків та Гланишів Переяслав-
Хмельницького району. На мо-
мент затримання автомобіль 
«ЗІЛ», яким приїхали громадя-
ни, був майже завантажений де-
ревиною.

При перевірці з’ясувалося, що 
чоловіки здійснювали вирубку лі-
сових насаджень без документів 
та відповідних дозволів. Затри-
маними виявилися мешканці Пе-
реяслав-Хмельницького району, 
наймолодшому з них 25 років.

На місце події викликано слід-
чо-оперативну групу місцево-
го відділу поліції. За цим фактом 
проводиться перевірка.

Управління превентивної 
діяльності поліції 
Київської області

Щодо встановлення 
граничної суми 
розрахунків готівкою

Бориспільська міська держав-
на нотаріальна контора інфор-
мує, що 4 січня 2017 року набула 
чинності Постанова Національ-
ного банку України № 407 від 25 
листопада 2016 року.

Вказаною Постановою вне-
сено зміни у Постанову НБУ 
№ 210 від 6 червня 2013 року 
«Про встановлення граничної 
суми розрахунків готівкою».

З 4 січня 2017 року гранична 
сума розрахунків готівкою між 
фізичною особою та підприєм-
ством (підприємцем) протягом 
одного дня, а також фізичних 
осіб між собою за договорами 
купівлі-продажу, які підляга-
ють нотаріальному посвідчен-
ню, складає 50000 (п'ятдесят 
тисяч) гривень.

Фізичні особи мають право 
здійснювати розрахунки на су-
му, яка перевищує 50000 гри-
вень, шляхом перерахування 
коштів з поточного рахунку на 
поточний рахунок, внесення 
та/або перерахування коштів 
на поточні рахунки (у тому чис-
лі у депозит нотаріуса на окре-
мий поточний рахунок у націо-
нальній валюті).

Завідувач Бориспільської 
міської державної 

нотаріальної контори
 Кардашевська М.В.
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Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Розпочався місячник благоустрою у Бориспільському ра-
йоні. Проте чи вистачить цих двох місяців мешканцям райо-
ну, щоб навести лад? Кореспонденти «Вістей» вирішили про-
їхатися найбільш проблемними місцями Бориспільщини.

У нашому районі є мальовничі місця, які ніби благають про 
допомогу, а деякі навіть перебувають на межі екологічної ката-
строфи. Підніжжя найвищої географічної точки нашого району 
— Писарської гори, яка знаходиться на околиці с. Вороньків, є 
одним з найбільших звалищ побутових відходів Бориспільщи-
ни (фото – 1). Тут поряд сосновий ліс, березовий гай, пасови-
ще. Захаращено безпосередньо Бойків Яр, у якому колись мож-
на було попити чистої джерельної води та помилуватися рідкіс-
ними рослинами. Тепер пасовище перед смітником періодично 
випалюють (фото – 2).

Минулої п’ятниці, коли вороньківські школярі після уроків 
прибирали територію за школою (фото – 3), по інший бік річки 
Ікви хтось палив на своєму городі бур’ян (фото – 4). Та намокле 
бадилля не горіло, а лише тліло. Їдкий дим не тільки дошкуляв 
учням і вчителям на вулиці, але й проник у приміщення.

Стан, у якому перебувають автошляхи нашого району, є окре-
мою темою. Аварійними залишаються ділянки дороги Бори-
спіль – Глибоке – Вороньків – Головурів. Якщо частину шляху 
залатали у серпні напередодні приїзду до Воронькова міністра 
освіти Лілії Гриневич, то за зиму невеликі вибоїни перетворили-
ся на ями понад метр у довжину (фото – 5, 5а). Досить розби-
тою є дорога на центральних вулицях Головурова і Сеньківки, 
де також курсують автобуси.

Проте, чи не найнебезпечнішим автошляхом району є колись 
асфальтована дорога від Глибокого до с. Городище (фото – 6). 
До чийого підпорядкування вона належить — вирішувати ма-
ють керівники Бориспільщини. По ній шкільний автобус щодня 
перевозить до Глибоцької школи понад три десятки дітей. Де-
кілька кілометрів «американських гірок» особливо небезпеч-
ні в ожеледицю чи дощ! Окрім того, 3-4 роки тому, скаржаться 
глибочани, спиляли розкішні тополі уздовж дороги, натомість 
тут виникли сміттєзвалища (фото – 7). Тож діти милуються з вік-
на автобуса не природою, а купами відходів життєдіяльності 
людини.

Околиці паралельної дороги також засипані сміттям (фото – 
8). Всі знають цю трасу як «бетонка», що веде з Глибокого до Ро-
гозова. Обабіч дороги росте красивий гай. Тут, особливо на га-
лявинах серед беріз, любить відпочивати молодь. Місцеві меш-
канці розповідають, що останнім часом там випилюють дерева 
і викидають будівельні відходи (фото – 9).

По багатьох селах погано налагоджене вивезення сміття з 
приватного сектора. Тож і виходить так, що люди або й цілі 
підприємства, які не хочуть платити за послуги, викидають 
побутові відходи у лісосмуги, обабіч доріг, у канави. Вже багато 
років обговорюється питання будівництва на Бориспільщині 
сміттєпереробного заводу, але все так і залишається на рівні 
розмов. Скільки ще чекати, наразі невідомо.

МІСЦЯ БОРИСПІЛЬЩИНИ, 
ЯКІ ЧЕКАЮТЬ НА БЛАГОУСТРІЙ
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 ТВОРЧИЙ ЮВІЛЕЙ

 НОВИНИ КОМПАНІЙ

Ірина НАУМОВА

Багато жителів нашого регіо-
ну вже користуються перевага-
ми 3G від Київстар. Однак якщо 
рік тому нова мережа була до-
ступна лише в обласному цен-
трі та на прилеглих територіях, 
то сьогодні покриття дісталося 
малих міст і сіл. Тільки за остан-
ній час 3G прийшов у Рогозів, 
Васильки, Любарці, Артемівку, 
Лебедин та Тарасівку.

Темпи розширення мережі но-
вого покоління від Київстар під-
тверджують його репутацію як лі-
дера ринку телеком-послуг. Однак 
компанія не тільки першопрохо-
дець у сфері високих технологій. 
Київстар, за словами його прези-
дента Петра Чернишова, є зраз-
ком ефективного бізнесу і надій-
ним партнером держави, а зусил-
ля компанії відзначені зростан-
ням довіри з боку клієнтів. І це 
справедлива оцінка. Адже за 2016 
рік компанія забезпечила надхо-

дження до держбюджету на рів-
ні 4,2 млрд грн, що є найбільшим 
показником серед усіх операторів 
мобільного зв’язку України. А об-
сяги інвестицій у технічне онов-
лення і розвиток 3G перевищили 
9 млрд грн за останні два роки. 

Слід зауважити, що модернізація 
мережі Київстар є революційною 
за суттю. На зміну обладнанню, 
можливості якого обмежувалися 
однією технологією (GSM, або 2G), 
приходить нове — мультисистем-
не (2G/3G/4G). Це обладнання під-
тримує різні стандарти та техно-
логії зв'язку. Тобто, у разі отриман-
ня ліцензії на 4G, компанія зможе 
швидко розгорнути нову мережу із 
розширеними можливостями. Зна-
чення цього процесу складно пе-
реоцінити. Експерти стверджують, 
якщо держава прийме позитивне 
рішення щодо запровадження 4G 
у спектрі, що вже мають операто-
ри мобільного зв’язку, Україна зро-
бить інформаційний ривок. А від-
так значно зростуть і можливості 
нашої країни у світі.

Важливо й те, що заміна та 
оновлення обладнання, які нині 
проводить Київстар, мають усе-
бічний характер. Фахівці оцінять 
той факт, що замінюється не тіль-
ки «начиння» базових станцій та 
програмне забезпечення, а й ка-
нали зв’язку між ними. Суттєво 
збільшується швидкість та ємність 
транспортних каналів за рахунок 
впровадження IP-технологій та су-
часного оптоволокна. А для спо-
живача без спеціальної технічної 
освіти сутність заміни можна опи-
сати двома словами: «надійність 
і якість». Це стосується як самого 
мобільного зв’язку, так і 3G-інтер-
нету, користувачі якого зможуть 
якнайкраще оцінити переваги но-
вих технологій.

Досвідченим інтернет-серфе-
рам можна не пояснювати, що 
означає розширення покриття 
мережі якісного 3G. Вони зна-
ють, що за цим стоїть збільшен-
ня території мобільності та ком-
форту практично на всю нашу 
область. А для тих, хто ще не зна-

йомий з таким поняттям, як мо-
більний Інтернет, просто скаже-
мо, що тепер доступність якісної 
мережі залежить тільки від ва-
шого рішення.

Адже тепер не потрібно чекати, 
коли протягнуть кабель до умов-
ної Сулимівки чи Мирного. Щоб 
зробити доступними соціальні ме-
режі, відеодзвінки родичам і дру-
зям, онлайн-шопінг і подорожі, 

інтерактивні карти, а також бага-
то іншого, досить мати відповідну 
модель смартфону і стартовий па-
кет від Київстар.

А далі все «на раз, два, три». 
Обирайте тарифний план, який 
найкраще підходить для Ваших 
потреб і інтересів. Підключайтеся. 
І насолоджуйтесь використанням 
якісного Інтернету, що його гаран-
тує 3G від Київстар.

Київстар розширює покриття 3G

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото Сергія КРУЧИНІНА

Привітати іменинників при-
йшли керівники міста і району, 
депутати обласної і районної ра-
ди, рідні й друзі, шанувальники 
справжнього мистецтва. Приємно 
було побачити у залі перших учас-
ників творчого колективу…

Художні керівники колективу 
Жанна Іванівна і Юрій Васильович 
Бурчаки. У репертуарі ансамблю 
«Барви України» понад сто пісень: 
різножанрові українські народ-
ні, класичні, авторські пісні, зокре-
ма пісні на слова Тараса Шевченка, 
Андрія Малишка, Василя Симонен-
ка, бориспільських поетів Миколи 
Шостака і Миколи Боровка, музику 
до яких написав керівник Юрій Бур-

чак, бориспільський поет і компо-
зитор Микола Халамай та інші відо-
мі автори.

Історія створення
Ансамбль пісні і танцю «Бар-

ви України» утворився 1997 року 
завдяки об’єднанню двох колек-
тивів: ансамблю народних інстру-
ментів «Українські музики» (худож-
ній керівник Юрій Бурчак) і народ-
ного ансамблю «Веселка» (хормей-
стер Жанна Бурчак). І хоча ювіляри 
святкували лише 20-річний юві-
лей, історія народження творчо-
го колективу людьми, які палко 
закохані в українську пісню, сягає 
1967-го. Саме тоді Юрій Васильо-
вич, знавець фольклору, створив 
ансамбль «Троїсті музики». Учасни-
ки колективу у різні часи грали на 
баяні, сопілці,  контрабасі, скрип-
ках, бандурі, бубоні, кобзі, козоба-

сі. У колективі виступали соліст хо-
ру ім. Г. Верьовки, заслужений ар-
тист України Євгеній Бобровников, 
професійні скрипалі Сергій Карась 
і Юлій Журавський. А талановитий 
майстер Іван Книга грав на банду-
рі і багатьох народних інструмен-
тах, які сам виготовляв. 1978 р. ан-
самбль став називатися «Україн-
ські музики». Вони подорожують 
з концертами багатьма куточками 
Радянського Союзу, виступають у 
Канаді. Згодом до них приєднуєть-
ся танцювальна група під керів-
ництвом Світлани Новодворської, 
артистки балету Ленінградського 
мюзик-холу, Черкаського народ-
ного хору, Київського мюзик-холу, 
яка згодом стала Почесним грома-
дянином Борисполя, матір’ю-геро-
їнею, відмінником освіти України і 
ветераном праці.

1970 р. Жанна Бурчак організува-
ла у рідному місті ансамбль дівчат 

«Веселка», до складу якого входи-
ли дівчата 9-10 класів бориспіль-
ських шкіл. І вже 1978 р. «Веселка» 
стала лауреатом Республікансько-
го фестивалю самодіяльного мисте-
цтва і отримала звання народного. 
Жіночий колектив радо зустрічали 
на урочистих реєстраціях шлюбу та 
новонароджених у міському відді-
лі РАЦС, на полях, у тваринницьких 
господарствах Бориспільщини і на 
сценах столиці. Зовсім юна Жанна 
Бурчак виступає як солістка район-
ного будинку культури її неповтор-
ний голос, щирість і проникливість 
виконання доносили слухачам кра-
су української пісні. Свій Божий дар 
Жанна Іванівна сьогодні передає не 
лише дорослим, вона виховує юних 
співаків, навчає дітей музичних 
шкіл і міського будинку творчості.

Ідея об’єднання двох народних 
колективів «Українські музики» і 
«Веселка» в ансамбль пісні і танцю 

належить колишньому директору 
Бориспільського заводу «Проме-
тей» Вахтангу Убірії — людині, яка 
понад усе любить українську і гру-
зинську пісню. Саме він подарував 
і чудову назву — «Барви України».

Учасники творчого колективу є 
переможцями і лауреатами між-
народних і всеукраїнських конкур-
сів, відвідують музичні фестивалі в 
Одесі, на Волині, у Ялті, у Білорусі, 
виступають у Каневі, Києві…

Ансамбль «Барви України» став 
справою життя подружжя Бурча-
ків. Жанна Іванівна і Юрій Васильо-
вич, заслужені працівники куль-
тури України, зуміли згуртувати 
навколо себе однодумців, талано-
витих, відданих пісні людей. Учас-
ники народного колективу із Бо-
рисполя, Сеньківки, Кириївщини, 
Рогозова, Старого, Чубинського, 
Щасливого розповідають, що кож-
ного четверга поспішають на репе-
тицію, як на свято. Батьки привели 
до ансамблю своїх дітей, виступа-
ють тут і сімейні пари. За словами 
Жанни Іванівни, вона працює у ко-
лективі, бо це її професія, а основу 
складають звичайні люди: праців-
ники культури і педагоги, люди різ-
них спеціальностей, яких поєдна-
ла пісня. «Барви України» збирають 
народні скарби — українську піс-
ню, яку щиро несуть слухачам. Не-
даремно ж художній колектив на-
зивають справжньою гордістю Бо-
риспільського району.

 Ювілейний концерт, 
який відбувся у Бори-
спільському місько-
му будинку культури 24 
березня, зібрав повну 
залу. «Барвам України» 
аплодують стоячи не 
лише в Україні, але й за 
кордоном.

«БАРВАМ УКРАЇНИ» 

20 РОКІВ
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Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

Сама подія відбувалась у рам-
ках світового турне гурту (Данія, 
Ізраїль, Прибалтика), а у програму 
«Молодість і радість» увійшли пе-
реважно старі хіти музикантів за 
всі 25 років, хоча, звісно, не обійш-
лося і без більш сучасних.

— Для мене це знаковий гурт, 
— розповідає перед початком 
концерту Олександр Голуб, один 
із його прихильників. — Міхалок 
— мій улюблений співак. Дружи-
на Іванна, коли побувала на його 
акустичному концерті у Київсько-
му планетарії, тепер теж його фа-
нат. Минулого року, 6 березня, він 
приїздив з групою «Брутто», і Іван-
на не змогла піти, бо була вагітна 
і вже наступного дня народила... 
Але зараз ми тут удвох, бо не мог-
ли пропустити цю подію і не згада-
ти пісні, під які росли, під які ми-
нула наша юність. З найулюбле-
ніших композицій, які, думаю, ми 
сьогодні обов’язково почуємо, це 
«Ау», «В платье белом», «Африка», 
«Воины света».

Бориспілька Анна Поліщук, тіль-
ки пройшовши через пропускний 
контроль з компанією друзів, май-
же відразу, у коридорі клубу, по-
ряд із розкладкою товарів з брен-
дом гурту починає робити загаль-
не історичне, як вона потім проко-
ментує, селфі.

— Це супер-класна музика, — 
коментує за мить дівчина, — і всі 
ці спогади з юнацьких років, у які 
вона нас переносить, просто над-
звичайні. Нинішня молодь не так 
любить танцювати під ці пісні, як 
свого часу ми. Як кажуть, у кожно-
го є своя класика, і це нормально. 
Думаю, концерт буде феєричний.

Відсутність цензів
Зазвичай, складається так, що 

музика, пісні кожного гурту чи ви-
конавця розраховані на конкре-
тну вікову аудиторію. Проте, як-
що говорити про Сергія Міхалка і 
його гурт, здається, будь-який ві-
ковий та соціальний ценз тут від-
сутній. У залі клубу ми побачили і 
дуже юних фанів, і чимало людей 
у більш поважному віці, які, до ре-
чі, мають не меншу наснагу при-

танцьовувати у щільному натовпі 
поруч із значно молодшими ша-
нувальниками музикантів. Серед 
них Інна Шубко.

— Нам з чоловіком квитки пода-
рував син з дружиною, до яких ми 
приїхали у гості, — розповідає жін-
ка. — Мій син — фанат цього спі-
вака і завжди з друзями відвідував 
чи не кожен концерт гурту в Украї-
ні. Збирався до Білорусії і якось по-
просив Міхалка поставити авто-
граф прямо у паспорт, правда, на 
останній сторінці, бо нічого іншо-
го тоді під руками не було. Я досить 
добре знаю пісні гурту, але улюбле-
них серед них нема, а от для сина 
найбільш знакові саме «Метелица» 
і «Зеленоглазое такси».

Поки чекали початку, наша ре-
портерська група намагалась ви-

відати для своїх читачів якусь ці-
каву інформацію про кумирів. 
Несподівано було дізнатися, що 
фронтмен гурту багато років вва-
жається великим поборником 
здорового способу життя і до сво-
го харчування ставиться дуже сер-
йозно. Меню у нього, як подейку-
ють, спеціальне.

Рятівні «трапи» і 
харизми Міхалка

І ось нарешті о 20 годині музи-
канти вийшли на сцену і відкри-
ли програму піснею «Золотая ан-
тилопа». З перших акордів люди 
у залі майже очманіли від феєрії, і 
такий настрій не відпускав їх про-
тягом двох годин.

Упродовж концерту фронтмен 
смикав душі меломанів ще й де-
кламуванням власних віршів (не-
рідко позиціонуючи їх під більш 
відомим псевдонімом Юзика Ки-
левича), які глядачі часто декла-
мували в унісон. Також Сергій 
розказував різні історії, як по-
знайомився з колегами-музи-
кантами, ким кожен з них був до 
цього, згадував смішні (і не ду-

же) випадки, які траплялись на 
виступах.

— Якось ми, ще молоді студен-
ти БУКа, грали концерт, присвяче-
ний 8 березня у селищі Приволь-
но, що по Могильовській трасі, 
— розказував зі сцени Сергій. — 
Зібралась вся питуща сільська ін-
телігенція, а ми оголошували своє 
новаторське панк-мистецтво. Вже 
на 5-7 хвилині концерту, не дивля-
чись на всі свої намагання (шкіря-
ні заклепки, ірокези і т. ін.), ми не 
знаходили розуміння в очах публі-
ки. Місцеві хлопці почали хвилю-
ватись… Концерт мав перерости 
не те що в дебош, а в побиття ма-
люків. І, як розумієте, тими малю-
ками були ми. Але ми знайшли піс-
ню, яка стала тим трапом, який, на-
че криголам, розбиває лід між ар-
тистом і будь-якою публікою. Це 
була пісня «Зеленоглазое такси».

Іще багато інших кумедних іс-
торій з життя музикантів звучало 
з вуст фронтмена. Наприклад, він 
розкрив секрет, що їхній гітарист 
в темних окулярах тому, що ховає 
сльози, бо в нього лірична душа і 
по-інакшому він грати не вміє.

В цілому, драйв та експресія 
на концерті зашкалювали. Ок-
рім уже перерахованих пісень, на 
концерті прозвучали обожнюва-
ні багатьма «Яблони», «Ты кину-
ла», «Танцуй», «Харе», «Голуби», 
«Евпатория», «Капитал», «Я верю» 
і пісня «Украду тебя». До речі, піс-
ля такої пісні у свій час украдени-
ми мріяли бути, мабуть, сотні ти-
сяч найбільш скромних «домаш-
ніх» дівчат. А одну з найкращих, 
хай і дещо попсових, перших пі-
сень гурту «Ау», музиканти вико-
нали навіть двічі — на початку і 
наприкінці концерту.

А сам інтелектуал Міхалок, як 
зауважували фани, був, як завжди, 
харизматичним: у міру ліричним, 
подекуди цинічним, над чимось 
глибоко розмірковував, а також 
багато жартував, зокрема анон-
суючи окремі композиції зі своєї, 
як він називав, класичної та акаде-
мічної програми. Звісно, музикан-
тів викликали на біс. А фани і ша-
нувальники гурту, що побували на 
концерті, отримали незбутні вра-
ження і чимало позитивних емо-
цій та енергії.

СЕРГІЙ МІХАЛОК І ГУРТ «ЛЯПИС-98» 
У БОРИСПОЛІ ЗІБРАЛИ АНШЛАГ

 25 березня у кон-
церт-холі клубу «Бар-
хат» відбувся концерт 
легендарного білорусь-
кого панк-рок гурту 
«Ляпис-98». Музиканти 
виконували золоті хіти 
«Ляписа Трубецкого» 
1990-х і початку 2000-х 
років. Для прихильни-
ків «радикального шан-
сону» цей концерт був 
довгоочікуваним і зі-
брав справжній аншлаг.
Через Інтернет та в касі 
клубу розкупили 
більше 800 квитків.

Шанувальники гурту, які 
побували на концерті, от-
римали незбутні вражен-
ня і чимало позитивних 
емоцій та заряд енергії.

Анна Поліщук з компанією друзів.Анна Поліщук з компанією друзів.

Радість безмежна.Радість безмежна.
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ДОВІДКА

ПОНЕДІЛОК, 3 КВІТНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 15.00 21.00 05.10 
Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 23.30 00.15 Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ
15.20 Фольк-music
16.25 Твій дім-2
16.45 02.10 Д/с "Національні парки 

Америки"
17.45 04.20 Вікно в Америку
18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? Блоги
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
03.00 Т/с "Острів любові"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля"
10.55 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.50 "Мольфар"
13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12)
22.00 "Гроші"
23.15 01.25 Х/ф "Утікач" (18+)
02.30 "Телемагазин"

06.00 "Мультфільм"
06.20 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Х/ф "Діамантова рука"
11.15 Х/ф "Передбачення"
12.00 Новини
12.25 Х/ф "Передбачення"
13.30 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
15.20 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Смак граната"
00.40 Т/с "Територія краси"
02.05 "Подробиці"
02.50 Т/с "Садиба"
04.10 Ток-шоу "Стосується кожного"
04.55 "Подробиці"

03.00 02.05 Зона ночі
04.35 Т/с "Друзі"
05.30 18.00 Абзац
06.30 М/с "Сімейка Крудс"
06.32 07.45 Kids Time
07.50 Х/ф "Гонщик"
10.00 Х/ф "Нью-йоркське таксі"
12.00 Х/ф "Таксі 3"
13.50 Х/ф "Містер і міссіс Сміт" 16+
16.00 19.00 Ревізор Спешл
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. Пост-шоу
00.00 Суперінтуїція
01.45 Небачене Євробачення
02.00 Служба розшуку дітей

06.50 Ранок з Україною
07.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
08.00 Сьогодні
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф "Формула щастя" 

(мелодрама) 16+
13.50 Т/с "Осіння мелодія кохання" 

(1,2 серії) (мелодрама) 16+
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Осіння мелодія кохання" 

(закл.серії) (мелодрама) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(60 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Чуже щастя" (1,2 

серії) (мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.30 Х/ф "'Судний день" 

(фантастичний бойовик) (Мегахіт 
щопонеділка) 18+

01.30 Профілактика!!!
05.00 Сьогодні
05.30 Зірковий шлях

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Відеобімба"
09.55 "Угон по-нашому"
12.10 Т/с "Загублений світ"
14.50 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.35 Д/п "Ілюзія безпеки. Життя на 

межі"
17.30 "Зброя"
18.00 "Люстратор. Прокляття системи"
19.20 20.15 Т/с "Команда" (16+)
21.15 Х/ф "Напролом" (16+)
23.05 Х/ф "Деяка справедливість" 

(18+)

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

Костянтином Стогнієм
06.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. Дайджест
12.45 Факти. День
13.10 "Куля в лоб". Художній фільм 16+
14.50 "Цар скорпіонів". Художній фільм
15.45 Факти. День
16.05 "Цар скорпіонів". Художній фільм
16.50 "Цар скорпіонів-2. Сходження 

воїна". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Більше ніж правда
21.00 Факти. Вечір
21.20 "Майор і магія". Прем'єра. 

Сериал 16+
22.15 Свобода слова
00.20 "Ударна сила". Художній фільм 

16+
02.00 Небачене Євробачення
02.15 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+

06.00 "Цивілізація Incognita"
06.15 "Формула Пруста. Іво Бобул"
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра-сьогодні
11.55 Євромакс
13.40 "Погода"
14.20 "Азбука життя Миколи Сивого"
15.30 "Таке спортивне життя. Ганна 

Різатдінова"
16.10 "Зимою і літом мандруємо 

світом. Білорусія"
16.40 Д/ф "Мілен Демонжо. Міледі з 

українським корінням"
17.35 "Як створювався фільм про 

Мілен Демонжо"
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Віктор Суворов, 1 ч.
20.05 Вердикт історії
21.15 "Погода"
21.30 Рецепт успіху Михайла 

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

1/16 фіналу, 1 ч.
23.50 Супервідчуття
00.15 "Ніч чорних краваток" 18+
01.35 "Життя на Вершині" 18+

06.55 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
10.45 "За живе!"
12.05 Х/ф "Довгоочікуване кохання"
14.00 "Битва екстрасенсів 16"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00 "Слідство ведуть екстрасенси"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.35 "Слідство ведуть екстрасенси"
23.35 "Давай поговоримо про секс 3"
01.30 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.30 Т/с "Одного разу в Ростові" (16+)
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
10.15 Т/с "Детективи" (16+)
11.45 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.45 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
15.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
00.55 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.35 "Свідок"
03.05 "Випадковий свідок"
03.20 "Легенди бандитської Одеси"
04.10 "Правда життя. Професії"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Як козак щастя шукав"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.35 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
11.25 Панянка-селянка
12.25 Найгірший водій країни
13.25 Одного разу під Полтавою
14.30 Серіал "Домашній арешт"
15.30 Рятівники
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У

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

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 Х/ф "Хитрощі Норбіта" (16+)
00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.35 Х/ф "У коханні дозволено все" 

(16+)
03.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 23.20 "Криве дзеркало"
09.55 Х/ф "Ні луски, ні пір'я"
11.10 Х/ф "Зворотної дороги немає"
15.00 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
16.40 Х/ф "Золоте теля"
19.40 02.15 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Весілля з посагом"
03.55 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

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

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 3-9 КВІТНЯ

ВІВТОРОК, 4 КВІТНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 17.30 23.30 00.15 

Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.30 18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги
09.35 18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
09.50 Т/с "Площа Берклі"
10.45 Т/с "Лінія захисту"
11.35 Д/ф "Марія Левитська. 

Театральний роман"
12.05 Д/с "Південна Корея сьогодні"
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Уряд на зв'язку з громадянами
14.00 Театральні сезони
14.30 Спогади
15.20 Поза часом. Телевистава 

"Украдене щастя"
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Апостоли свободи"
19.55 Наші гроші
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф "Винниченко без брому"
03.00 Т/с "Острів любові"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.45 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.50 "Мольфар"
13.45 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 02.00 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12)
22.00 "На ножах"
23.35 Х/ф "1408" (16+)
02.30 "Телемагазин"
03.35 "Телевізійна служба новин"

06.00 "Мультфільм"
06.20 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
10.10 Т/с "Смак граната"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Смак граната"
14.15 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Смак граната"
00.40 Т/с "Територія краси"
02.00 "Подробиці"
02.50 Т/с "Садиба"
04.10 Ток-шоу "Стосується кожного"
04.50 "Подробиці"

03.00 01.35 Зона ночі
04.50 08.05 Т/с "Друзі"
05.50 18.00 Абзац
06.43 08.03 Kids Time
06.45 М/с "Сімейка Крудс"
11.00 Т/с "Сашко Таня" 16+
16.00 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.15 Х/ф "Це все вона" 16+
00.10 Х/ф "Молоді татусі"

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

справедливості. Новий сезон 
16+

15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти 

справедливості. Новий сезон 
16+

16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 
16+

18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 
(61 серія) (мелодрама) 16+

19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Чуже щастя" (3,4 

серії) (мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

наміри" (детектив) 16+
01.50 Х/ф "Судний день" 

(фантастичний бойовик) 18+
03.30 Сьогодні
04.10 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 Д/п "Помста природи"
11.00 "Облом.UA."
14.50 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.35 Д/п "Ілюзія безпеки. Генетика. 

Смертельна зброя"
17.30 "Зброя"
18.00 "Нишпорки"
19.20 20.15 Т/с "Команда" (16+)
21.15 Х/ф "Місія на Марс"
23.20 Х/ф "Відчайдушний месник" 

(18+)
01.10 Т/с "Інспектор Алекс" (4 сезон)
02.00 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Більше ніж правда
12.15 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.10 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
13.35 "Стражі порядку". Художній 

фільм 16+
15.35 "Майор і магія". Сериал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Майор і магія". Сериал 16+
17.50 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Майор і магія". Прем'єра. 

Сериал 16+
23.10 "Нестримні". Художній фільм 16+
01.05 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+
02.30 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

06.00 "Цивілізація Incognita"
06.15 "Формула Пруста. Володимир 

Дорош"
06.50 DW-Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.40 Teen-клуб
11.45 "Соціальний статус"
13.40 "Погода"
14.10 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/16 фіналу, 1 ч.
15.40 "Таке спортивне життя. Ольга 

Харлан"
16.25 Супервідчуття
17.00 Вердикт історії
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Віктор Суворов, 2 ч.
20.10 Вердикт історії
21.20 "Відлуння"
21.50 "Погода"
22.00 DW-Візерунок дня
22.20 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/16 фіналу, 2 ч.
23.35 Супервідчуття
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"

06.50 "Все буде добре!"
08.50 "За живе!"
10.10 Х/ф "Спортлото-82"
12.05 "МастерШеф - 4"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00 "МастерШеф Діти - 2"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "МастерШеф Діти - 2"
23.30 Т/с "Коли ми вдома"
01.00 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.40 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
06.05 Х/ф "Смішні люди!"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.40 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
15.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
00.55 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.35 "Свідок"
03.05 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитської Одеси"
04.25 "Правда життя. Професії"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

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

чарівниць"
10.35 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
11.25 Панянка-селянка
12.25 Найгірший водій країни
13.25 Одного разу під Полтавою
14.30 Серіал "Домашній арешт"
15.30 Рятівники
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

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

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.05 23.20 "Криве дзеркало"
11.50 Х/ф "Матрос з "Комети"
13.30 Х/ф "Божевільний день"
14.45 Х/ф "Таємниця "Черних дроздів"
16.30 Х/ф "П'ять хвилин страху"
18.05 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
19.40 01.40 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.05 Х/ф "Як стати щасливим"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

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

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 10.50 13.40 16.15 

23.30 00.15 Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.30 18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги
09.35 18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
09.50 Т/с "Площа Берклі"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.15 Наші гроші
14.00 На гостину до Івана Поповича
15.20 04.00 Світло
16.05 Мистецькі історії
16.30 Т/с "Лінія захисту"
17.20 Хочу бути
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Примари старовинної 

садиби"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф "Я за все вдячний долі. 

Народний артист України О. 
Богданович"

02.55 Т/с "Острів любові"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 02.00 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.50 "Мольфар"
13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 02.15 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12)
22.00 "Одруження наосліп 3"
23.35 Х/ф "Імла" (18+)
02.30 "Телемагазин"
03.35 "Телевізійна служба новин"

06.00 "Мультфільм"
06.20 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
10.10 Т/с "Смак граната"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Смак граната"
14.15 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Смак граната"
00.40 Т/с "Територія краси"
02.00 "Подробиці"
02.45 Т/с "Садиба"
04.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
04.45 "Подробиці"

03.00 01.55 Зона ночі
04.35 08.10 Т/с "Друзі"
05.50 18.00 Абзац
06.45 08.09 Kids Time
06.50 М/с "Сімейка Крудс"
10.50 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Надто крута для тебе" 16+
00.00 Х/ф "Дочка мого боса" 16+
01.50 Служба розшуку дітей

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

справедливості. Новий сезон 
16+

15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти 

справедливості. Новий сезон 
16+

16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 
16+

18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 
(62 серія) (мелодрама) 16+

19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Чуже щастя" (5,6 

серії) (мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

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

06.00 Мультфільми
08.00 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
10.00 "Люстратор. Прокляття системи"
10.30 "Нишпорки"
11.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.05 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.55 Кубок України з футболу. 1/4 

"Нафтовик-Укрнафта" - 
"Динамо"

19.20 20.15 Т/с "Команда" (16+)
21.15 Х/ф "Льодовиковий період" (16+)
22.55 Х/ф "Хороша людина" (18+)
00.50 Т/с "Інспектор Алекс" (4 сезон)
01.40 Х/ф "Гетьманські клейноди"

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Громадянська оборона
11.05 Більше ніж правда
12.20 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.10 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
13.35 "Нестримні". Художній фільм 16+
15.35 "Майор і магія". Сериал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Майор і магія". Сериал 16+
17.50 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Ньюзмейкер. Анатолій Матіос
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Майор і магія". Прем'єра. 

Сериал 16+
23.10 "Нестримні-2". Художній фільм 

16+
01.00 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+
02.25 Стоп-10
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти

06.00 "Цивілізація Incognita"
06.15 "Формула Пруста. Олександр 

Злотник"
06.50 DW-Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.50 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.20 "Кумири"
12.05 "Зимою і літом мандруємо 

світом. Болгарія", 1 ч.
13.40 "Погода"
14.10 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/16 фіналу, 2 ч.
15.25 "Таке спортивне життя. Ілля 

Кваша"
16.00 "Зимою і літом мандруємо 

світом. Болгарія", 2 ч.
16.20 Супервідчуття
17.00 Вердикт історії
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Віктор Суворов, 3 ч.
20.10 Вердикт історії
21.20 "Погода"
21.35 Глобал-3000
22.00 DW-Візерунок дня
22.20 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/8 фіналу, 1 ч.

06.50 "Все буде добре!"
08.50 "Все буде смачно!"
10.45 "За живе!"
12.05 "МастерШеф - 4"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00 "МастерШеф Діти - 2"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "МастерШеф Діти - 2"
23.50 Т/с "Коли ми вдома"
01.10 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.55 Х/ф "Останній гейм"
06.10 Х/ф "Версія полковника Зоріна"
07.50 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.45 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
15.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
00.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.25 "Свідок"
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
04.00 "Легенди бандитської Одеси"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Як козаки мушкетерам 

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

чарівниць"
10.35 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
11.25 Панянка-селянка
12.25 Найгірший водій країни
13.25 Одного разу під Полтавою
14.30 Серіал "Домашній арешт"
15.30 Рятівники
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

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

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.45 23.20 "Криве дзеркало"
10.30 Х/ф "Сплячий лев"
11.55 Х/ф "Ні луски, ні пір'я"
13.10 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.00 Х/ф "Весілля з посагом"
17.10 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.40 01.25 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
00.05 Х/ф "Артист з Кохановки"
03.10 Кіноляпи
03.55 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

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

ЧЕТВЕР, 6 КВІТНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 13.40 23.30 00.15 

Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.30 18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги
09.35 18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
09.50 Д/ф "Пошук Мазепи"
10.45 16.30 Т/с "Лінія захисту"
11.35 Д/ф "Примари старовинної 

садиби"
12.05 16.20 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Д/ф "Архип Люлька"
15.20 Надвечір'я. Долі
17.20 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с "Книга джунглів"
18.00 Voxcheck
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Київська Русь. Розпад чи 

розквіт?"
19.55 "Схеми" з Наталією Седлецькою
20.20 04.40 Про головне
21.45 Кубок Девіса. Португалія - 

Україна. Щоденник
21.50 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 На гостину до Івана Поповича

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.50 "Мольфар"
13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Хороший хлопець" (12)
22.00 "Чотири весілля 6"
23.00 "Право на владу 2017"
00.45 Х/ф "Читець" (18+)
03.00 "Телемагазин"

06.00 "Мультфільм"
06.20 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
10.10 Т/с "Смак граната"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Смак граната"
14.15 Док.проект "Слідство вели... з 

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

серія
00.40 Т/с "Територія краси"
02.05 "Подробиці"
02.50 Т/с "Садиба" Заключна серія
04.10 Ток-шоу "Стосується кожного"
04.55 "Подробиці"

03.00 02.00 Зона ночі
04.25 08.00 Т/с "Друзі"
05.40 18.00 Абзац
06.33 07.55 Kids Time
06.35 М/с "Сімейка Крудс"
10.50 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Погані дівчата"
00.00 Х/ф "Погані дівчата 2"
01.55 Служба розшуку дітей

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

справедливості. Новий сезон 
16+

15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти 

справедливості. Новий сезон 
16+

16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 
16+

18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 
(63 серія) (мелодрама) 16+

19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Чуже щастя" 

(закл. серії) (мелодрама) 16+
23.00 Сьогодні
23.30 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

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

06.00 Мультфільми
08.00 11.00 "Відеобімба"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
14.55 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.40 Д/п "Ілюзія безпеки. Зцілення 

дивом"
17.30 "Зброя"
18.00 Д/п "Помста природи"
18.30 "Спецкор"
19.20 20.15 Т/с "Команда" (16+)
21.15 Х/ф "Потоп" (16+)
23.00 Х/ф "Каральний загін" (18+)
00.50 Т/с "Інспектор Алекс" (4 сезон)
01.40 Х/ф "Захар Беркут"

05.00 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.05 Більше ніж правда
12.20 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.10 "Спецзагін "Шторм". Серіал 16+
13.40 "Нестримні-2". Художній фільм 

16+
15.35 "Майор і магія". Сериал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Майор і магія". Сериал 16+
17.50 "Північний вітер". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Майор і магія". Прем'єра. 

Сериал 16+
23.15 "Нестримні-3". Художній фільм 

16+
01.30 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+
02.55 Стоп-10
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти

06.00 "Цивілізація Incognita"
06.10 "Формула Пруста. Михайло 

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

Новицькою"
11.50 "Соціальний статус"
13.45 "Погода"
14.10 Більярдний турнір "Cluster Cup". 

1/8 фіналу, 1 ч.
16.00 "Таке спортивне життя. Ольга 

Саладуха"
16.35 "Зимою і літом мандруємо 

світом. Хорватія"
16.50 Вердикт історії
18.00 "Алло, лікарю!"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Віктор Суворов, 4 ч.
20.10 Вердикт історії
21.20 "Відлуння"
21.55 "Погода"
22.00 DW-Візерунок дня
22.20 Більярдний турнір. "Cluster Cup". 

1/8 фіналу, 2 ч.
23.35 Супервідчуття
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+

07.10 "Все буде добре!"
09.10 "Все буде смачно!"
11.05 "За живе!"
12.35 "МастерШеф - 4"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00 "Я соромлюсь свого тіла 4"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "Я соромлюсь свого тіла 4"
00.00 "Один за всіх"
01.10 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.55 "Правда життя. Професії"
05.20 Х/ф "Секретний фарватер"
07.50 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.45 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
15.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
00.55 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.35 "Свідок"
03.05 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
04.00 "Легенди бандитської Одеси"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Як козаки олімпійцями 

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

чарівниць"
10.35 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
11.25 Панянка-селянка
12.25 Найгірший водій країни
13.25 Одного разу під Полтавою
14.30 Серіал "Домашній арешт"
15.30 Рятівники
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"
03.00 Країна У

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

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 Т/с "Ти - моє життя"
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.15 23.20 "Криве дзеркало"
11.00 Х/ф "Божевільний день"
12.15 Х/ф "Як стати щасливим"
13.50 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.40 Х/ф "Було в батька три сини"
18.15 Х/ф "До мене, Мухтаре!"
19.40 01.25 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
00.05 Х/ф "Сплячий лев"
03.10 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
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із Д/Р на виробництві у м. Київ.
Іногороднім — житло.

Терміново! ПОТРІБНІ

ШВАЧКИ та 
РОЗКРІЙНИКИ

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

П’ЯТНИЦЯ, 7 КВІТНЯ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 12.10 13.40 23.30 

00.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/с "Розповіді про 

Хансік"
09.30 18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги
09.35 18.10 18.55 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
09.50 Д/ф "Арабески Гоголя"
10.45 16.30 Т/с "Лінія захисту"
11.35 Д/ф "Київська Русь. Розпад чи 

розквіт?"
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.15 Схеми
14.05 Д/ф "Павло Загребельний. До 

запитання"
15.20 Віра. Надія. Любов
16.20 Д/с "Південна Корея сьогодні"
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.50 Новини. Культура
19.25 Чоловічий клуб. Кубок України з 

фрі-файту
21.45 Кубок Девіса. Португалія - 

Україна. Щоденник
21.50 Богатирські ігри
22.55 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
02.10 Музичне турне
03.10 Т/с "Острів любові"

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля 6"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 7"
12.50 "Мольфар"
13.50 "Пробач мені, моя любове"
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.15 "Розсміши коміка. Діти 2"
22.00 "Ліга сміху -3 2017"
00.45 "Вечірній Київ "
02.40 "Телемагазин"
04.55 "Секретні матеріали"

06.00 "Мультфільм"
06.20 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 "Давай одружимося"
10.10 Т/с "Смак граната"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Смак граната" Заключна 

серія
14.15 Док.проект "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.00 Х/ф "Ворчун" (12+)
01.05 "Подробиці"
01.50 Х/ф "Хочу дитину"
03.30 Док.проект "Квітка. Голос в 

єдиному екземплярі"
04.00 "Жди меня"

03.00 01.45 Зона ночі
04.30 08.03 Т/с "Друзі"
05.40 18.00 Абзац
06.38 08.00 Kids Time
06.40 М/с "Сімейка Крудс"
10.45 20.50 Київ вдень та вночі
14.10 Серця трьох
16.10 19.00 Суперінтуїція
21.50 Х/ф "Особливо небезпечна" 16+
23.50 Х/ф "Березневий кіт" 16+
01.40 Служба розшуку дітей

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

16+
15.00 Сьогодні
15.30 Прем'єра! Агенти справедливості 

16+
16.10 Прем'єра! Історія одного злочину 

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

(64 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Некохана" (1,2 серії) 

(мелодрама)
23.00 Сьогодні
23.20 Слідами львівського сміття. 

Спеціальний репортаж
00.00 Т/с "Некохана" (закл. серії) 

(мелодрама)
01.40 Т/с "Закон і порядок: Злочинні 

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

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 Бушидо
11.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.00 Т/с "Мисливці за реліквіями"
16.50 Х/ф "Потоп" (16+)
19.20 Х/ф "Американський кікбоксер" 

(16+)
21.10 Х/ф "Озеро акул" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.20 Т/с "Інспектор Алекс" (4 сезон)
02.10 "Роби бізнес"
02.40 "Люстратор. Прокляття системи"
03.05 "Нишпорки"
03.30 Х/ф "Лісова пісня"

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Інсайдер
11.00 Більше ніж правда
11.50 "Північний вітер". Серіал 16+
12.45 Факти. День
13.10 "Нестримні-3". Художній фільм 

16+
15.30 "Майор і магія". Сериал 16+
15.45 Факти. День
16.10 "Майор і магія". Сериал 16+
17.50 "Північний вітер". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.45 "Тюряга". Художній фільм 16+
01.35 "Лас-Вегас-5". Серіал 16+
03.00 Стоп-10
04.45 Факти

06.00 "Цивілізація Incognita"
06.10 "Формула Пруста. Анатолій 

Матвійчук"
06.50 DW-Візерунок дня
07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
10.45 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.15 "Будьте здорові!"
12.00 Teen-клуб
13.45 "Погода"
14.10 Більярдний турнір. "Cluster Cup". 

1/8 фіналу, 2 ч.
15.30 "Таке спортивне життя. Вікторія 

Терещук"
16.05 "Зимою і летом мандруємо 

світом. Чорногорія"
16.25 Супервідчуття
17.00 Вердикт історії
18.00 "Алло, лікарю!"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Ренат Ібрагімов
19.55 Вердикт історії
21.10 "Погода"
21.20 "Відлуння"
22.00 DW-Візерунок дня
22.10 Х/ф "Віннету - син Інчу-Чуна"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.05 "Життя на Вершині" 18+
02.40 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.40 "Світські хроніки"

05.50 Т/с "Коли ми вдома"
07.05 Х/ф "Анна Герман"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Т/с "Коли ми вдома"
20.00 "Холостяк - 7"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.30 "Небачене Євробачення"
22.55 "Холостяк - 7"
00.20 Т/с "Коли ми вдома"
01.20 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.55 "Правда життя. Професії"
05.20 Х/ф "Секретний фарватер"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 "Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Суто англійські вбивства"
13.45 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
15.40 Т/с "Морський патруль" (16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 6" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
00.50 Т/с "Морський патруль" (16+)
02.30 "Свідок"
03.00 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
08.00 Мультмікс
09.25 Х/ф "Повний дім 2"
12.25 Найгірший водій країни
13.25 Одного разу під Полтавою
14.30 Серіал "Домашній арешт"
15.30 Рятівники
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
18.55 Найгірший водій країни
20.00 Х/ф "Повстання планети мавп" 

(16+)
22.15 Х/ф "Пипець" (16+)
00.20 Х/ф "Забійні канікули" (18+)
02.00 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька
05.40 Корисні підказки

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

Європа"
15.20 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
16.20 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел і Решка"
20.00 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
01.45 "Розсміши коміка"
03.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.10 "Криве дзеркало"
11.55 Х/ф "Артист з Кохановки"
13.20 Х/ф "До мене, Мухтаре!"
14.45 Х/ф "Зовсім пропащий"
16.30 Х/ф "Ділові люди"
18.05 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
19.40 03.20 Х/с "Пуаро Агати Крісті"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Емігрант"
01.25 Х/ф "Ругантіно"
05.00 Кіноляпи
05.10 Саундтреки
05.25 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

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

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
02.45 "Столичні телевізійні новини"
03.05 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
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06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 10.35 23.20 00.15 

Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 00.00 Золотий гусак
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.45 Що там з Євробаченням? Блоги
10.50 КЛІП учасника Євробачення-2017
11.00 Фольк-music
12.25 Т/с "Площа Берклі"
14.25 Х/ф "Сісі - непокірна 

імператриця"
16.10 Книга.ua
16.40 Чоловічий клуб. Кубок України з 

фрі-файту
18.20 Богатирські ігри
19.20 Міжнародний турнір зі 

спортивної гімнастики "Ukraine 
International cup"

21.00 05.35 Новини
21.20 Кубок Девіса. Португалія - 

Україна. Щоденник
21.30 За крок до Євробачення
22.15 Д/ф "Наталья Сумська. 

Перевтілення"
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с "Острів любові"
04.35 Д/ф "Не пійманий світом"
05.10 Уряд на зв'язку з громадянами

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.05 23.15 00.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 23.30 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Поза часом. Телевистава 

Наталка-Полтавка
10.50 Д/ф "Колажі"
11.40 Спогади
12.05 Театральні сезони
12.40 Х/ф "Мадам Нобель"
14.20 Мистецькі історії
14.50 Фольк-music
15.55 Перший на селі
16.20 Твій дім-2
16.40 Т/с "На межі. Група "Антитерор"
20.30 Перша шпальта
21.00 05.35 Новини
21.20 Кубок Девіса. Португалія - 

Україна. Щоденник
21.30 Д/с "Розповіді про Хансік"
22.30 Що там з Євробаченням? Кухня
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с "Острів любові"
04.35 Д/ф "Володимир Івасюк. Щоб 

народитися знову"

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

06.45 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Таємний код віри"
11.00 23.20 "Світське життя"
12.00 "Одруження наосліп"
13.50 "Голос країни 7"
16.30 "Вечірній квартал 2017"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 05.35 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал"
00.20 "Ліга сміху -3 2017"
03.00 "Телемагазин"

06.25 "На ножах"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 Лотерея "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 ТСН: "Телевізійна служба новин"
11.00 12.00 13.00 14.00 "Світ навиворіт 

- 4: В'єтнам"
15.00 Т/с "Хороший хлопець" (12)
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 7"
00.10 Х/ф "Найкращий екзотичний 

готель "Меріголд" (16)
02.25 "Аргумент кiно"
03.00 "Телемагазин"

05.50 "Подробиці"

06.50 М/ф "Таємниця третьої планети"

07.50 Х/ф "Петля Оріона"

09.30 "Україна вражає"

10.00 Док.проект "Небо. Літак. Мрія"

11.00 Х/ф "Повернення з орбіти"

12.45 Х/ф "Золоті небеса"

14.15 Т/с "Гордіїв вузол" 1-4сс. 

Заключна (16+)

17.50 Т/с "Все, що нам потрібно" 

1,2сс.

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с "Все, що нам потрібно" 

3,4сс. Заключна

22.20 Х/ф "Втеча з тюрми" (18+)

00.35 "Подробиці"

01.05 Х/ф "Ворчун" (12+)

02.55 Х/ф "Повернення з орбіти"

04.15 Док.проект "Небо. Літак. Мрія"

05.00 "Великий бокс. Усик - Хантер. 
Гвоздик - Гонсалес. Ломаченко - 
Соса"

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

Перезавантаження"
12.00 "Великий бокс. Усик - Хантер. 

Гвоздик - Гонсалес. Ломаченко - 
Соса"

14.00 Т/с "Все, що нам потрібно" 
1-4сс. Заключна

18.00 Т/с "Жереб долі" 1,2сс.
20.00 "Подробиці тижня"
21.30 Т/с "Жереб долі" 3,4сс. 

Заключна
23.10 Т/с "Гордіїв вузол" 1-4сс. 

Заключна (16+)

03.00 02.15 Зона ночі
04.35 Т/с "Друзі"
05.53 07.50 Kids Time
05.55 М/с "Сімейка Крудс"
07.53 Ревізор Спешл
09.50 Таємний агент
11.00 Таємний агент. Пост-шоу
12.45 Від пацанки до панянки
14.45 Хто зверху?
16.40 М/ф "Робінзон Крузо. Дуже 

населений острів"
18.00 Х/ф "Гаррі Поттер та 

філософський камінь"
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і таємна 

кімната"

03.00 02.45 Зона ночі
05.40 07.33 Kids Time
05.43 М/с "Сімейка Крудс"
07.35 М/ф "Сьомий гном"
09.10 М/ф "Робінзон Крузо. Дуже 

населений острів"
10.40 Х/ф "Крабат - учень чаклуна" 16+
12.50 Х/ф "Гаррі Поттер та 

філософський камінь"
15.50 Х/ф "Гаррі Поттер і таємна 

кімната"
19.00 Х/ф "Страшилки" 16+
21.00 Х/ф "Мисливці за відьмами" 16+
22.45 Х/ф "Астрал: Глава 2" 18+
00.50 Х/ф "Погані дівчата"

07.00 Сьогодні

07.15 Зірковий шлях

09.00 Т/с "Чуже щастя" (1-6 серії) 

(мелодрама) 16+

15.00 Сьогодні

15.20 Т/с "Чуже щастя" (закл. серії) 

(мелодрама) 16+

17.00 Прем'єра! Т/с "Забута жінка" (1,2 

серії) (мелодрама) 16+

19.00 Сьогодні

19.40 Прем'єра! Т/с "Забута жінка" 

(закл. серії) (мелодрама) 16+

21.20 Х/ф "Сонцестояння" 

(мелодрама) 16+

23.30 Реальна містика

01.30 Сьогодні

02.15 Історія одного злочину 16+

05.20 Зірковий шлях

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.30 Т/с "Забута жінка" (мелодрама) 

16+

13.15 Т/с "Некохана" (мелодрама)

17.00 Т/с "Гірке щастя" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Гірке щастя" (закл. серії) 

(мелодрама) 16+

21.25 Х/ф "Два квитки до Венеції" 

(мелодрама) 16+

23.20 Реальна містика

02.00 Т/с "Райське місце" (60-64 серії) 

(мелодрама) 16+

05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.00 Бушидо
11.35 "Угон по-нашому"
13.55 Д/п "Ілюзія безпеки. Генетика. 

Смертельна зброя"
14.50 Х/ф "Американський кікбоксер" 

(16+)
16.30 Х/ф "Американський самурай" 

(16+)
18.15 Х/ф "Озеро акул" (16+)
20.00 Х/ф "День незалежності" (16+)
22.40 Х/ф "Поза законом" (18+)
00.35 Х/ф "Проект "Динозавр"" (16+)
02.00 "Секретні матеріали"
02.50 Х/ф "Камінна душа"
05.00 "Змішані єдиноборства. UFC." 

Пряма трансляція.

06.00 "Змішані єдиноборства. UFC." 
Пряма трансляція.

08.30 "Роби бізнес"
09.00 Бушидо
12.00 Д/п "Помста природи"
13.50 24 тур ЧУ з футболу: "Карпати" - 

"Дніпро"
16.00 "Зброя"
16.35 Х/ф "День незалежності" (16+)
19.20 24 тур ЧУ з футболу: "Динамо" - 

"Олімпік"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.05 "Змішані єдиноборства. UFC." 

Повтор трансляції.
01.35 Т/с "Інспектор Алекс" (4 сезон)
02.25 Х/ф "Чорна долина"

05.05 БОНДІАНА: "Золоте око". 
Художній фільм

07.10 Дивитись усім!
08.05 М і Ж
09.00 Я зняв! Прем'єра
09.55 Дизель-шоу. Дайджест
10.55 Особливості національної роботи
11.50 Особливості національної 

роботи. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком "На трьох" 16+
13.10 "Тюряга". Художній фільм 16+
15.10 "Єлена Троянська". Художній 

фільм
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Мумія. Гробниця імператора 

драконів". Художній фільм 16+
22.00 "Цар скорпіонів-3. Книга 

мертвих". Художній фільм 16+
23.55 "Цар скорпіонів-4. У пошуках 

влади". Художній фільм 16+
01.45 "Прокурори". Телесеріал 16+

05.20 Факти
05.50 "Відділ 44". Телесеріал 16+
09.10 "Єлена Троянська". Художній 

фільм
12.45 Факти. День
13.00 "Цар скорпіонів-3. Книга 

мертвих". Художній фільм 16+
14.55 "Цар скорпіонів-4. У пошуках 

влади". Художній фільм 16+
16.50 "Мумія. Гробниця імператора 

драконів". Художній фільм 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.30 "Білосніжка і мисливець". 

Художній фільм 16+
22.55 "Ван Хельсинг". Художній фільм 

16+
01.15 "Сім'я смерті". Художній фільм 

16+
03.00 "Прокурори". Телесеріал 16+

06.10 Х/ф "Світлий шлях"
07.55 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.25 "Погода"
10.30 Супервідчуття
12.05 "Погода"
13.35 "Іпостасі спорту"
14.10 Завтра-сьогодні
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.05 "Погода"
16.10 Х/ф "Віннету - син Інчу-Чуна"
18.00 Концерт Іво Бобула та Анастасії 

Лавриненко "Liberta"
21.00 "Формула Пруста. Андрій 

Демиденко"
21.45 Супервідчуття
22.15 Х/ф "Принцеса Карабу"
00.05 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.15 "Ніч чорних краваток" 18+
02.55 "Життя на Вершині" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.20 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
04.40 "Цивілізація Incognita"
04.55 "Кумири"
05.15 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.05 Х/ф "Принцеса Карабу"
07.45 "Натхнення"
07.55 "Погода"
09.55 Останній шанс побачити
11.45 Життя в цифрі
12.00 "Погода"
13.20 "Будьте здорові!"
13.50 Супервідчуття
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.05 Концерт Михайла Поплавського 

"Українська пісня року"
18.00 Баскетбол. Суперліга. 1/2 фіналу
20.00 "Цивілізація Incognita"
20.15 "Кумири"
20.35 "Світські хроніки"
20.55 "Погода"
21.00 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.40 Супервідчуття
22.05 Х/ф "Операція "Святий Януарій""
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.20 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 Х/ф "Операція "Святий Януарій"

05.50 "ВусоЛапоХвіст"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.50 "Холостяк - 7"
13.00 "МастерШеф Діти - 2"
19.00 "Україна має талант! Діти"
22.05 Т/с "Коли ми вдома"
23.05 "Давай поговоримо про секс 3"
01.00 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.45 "Все буде добре!"
07.40 "Холостяк - 7"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "Караоке на Майдані"
10.45 "Україна має талант! Діти"
13.55 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
15.55 "Я соромлюсь свого тіла 4"
17.55 "Слідство ведуть екстрасенси"
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси"
21.00 "Один за всіх"
22.10 "Слідство ведуть екстрасенси"
23.15 "Я соромлюсь свого тіла 4"

04.45 "Правда життя. Професії"
05.15 Х/ф "Щит і меч"
11.30 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.20 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Королева бензоколонки"
21.00 Х/ф "Ларго Вінч - 2: змова в 

Бірмі" (16+)
23.15 Х/ф "Сліпий горизонт"
01.10 Х/ф "Невірний" (16+)
02.55 "Свідок"
03.25 "Випадковий свідок"
03.30 "Речовий доказ"
04.00 "Легенди бандитської Одеси"

04.45 "Правда життя. Професії"
05.15 Х/ф "Чорна стріла"
06.50 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
08.35 Т/с "Черговий ангел" (16+)
11.55 Х/ф "Королева бензоколонки"
13.15 Х/ф "Королева бензоколонки - 2"
15.00 "Легенди карного розшуку"
17.25 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Охоронець-3" (16+)
22.40 Х/ф "Обмін тілами" (18+)
00.45 Х/ф "Ларго Вінч - 2: змова в 

Бірмі" (16+)
02.50 "Таємниці кримінального світу"

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Як козаки у хокей грали"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/ф "Болт та Бліп спішать на 

допомогу"
11.25 Х/ф "Шайбу, шайбу!"
13.10 Х/ф "Король сноуборду"
14.50 Танька і Володька
17.35 Х/ф "Повстання планети мавп" 

(16+)
19.50 Одного разу під Полтавою
20.50 Танька і Володька
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 Х/ф "Пипець" (16+)
01.05 Х/ф "Повний дім 2"
03.50 Країна У
04.40 Віталька
05.40 Корисні підказки

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

Вторгнення" (16+)
07.40 М/ф "Як козаки куліш варили"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
11.40 М/ф "Болт та Бліп спішать на 

допомогу"
13.00 Х/ф "Нічна тусовка"
14.40 Танька і Володька
23.00 Розсміши коміка
00.00 Х/ф "Забійні канікули" (18+)
01.40 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"
03.35 Країна У
04.50 Віталька
05.40 Корисні підказки

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
06.00 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
10.00 М/ф "Відважна Ліфі"
11.50 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.10 Х/ф "Пенелопа"
15.10 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
18.00 "Навколо М"
19.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.40 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"

06.00 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

08.00 М/ф "Відважна Ліфі"

09.50 Т/с "H2O: Просто додай води"

11.15 Х/ф "Пенелопа"

13.15 "Навколо М"

14.15 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"

20.00 М/ф "Планета 51"

21.45 "КВН"

00.40 "Розсміши коміка"

02.10 Х/ф "Наречена з того світу" (16+)

03.40 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.40 "Криве дзеркало"
11.25 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
12.15 Х/ф "Було в батька три сини"
14.50 Х/ф "Слухати у відсіках"
17.20 Х/ф "Люди в океані"
18.50 Х/ф "В зоні особливої уваги"
20.30 Х/ф "Хід у відповідь"
22.00 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
22.50 Х/ф "Міський романс"
00.35 Х/ф "Час для міркувань"
01.55 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.20 "Криве дзеркало"
11.05 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
11.55 Х/ф "Зовсім пропащий"
13.40 Х/ф "Ділові люди"
15.10 Х/ф "Чорний трикутник"
19.00 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
20.30 Х/ф "Раз на раз не випадає"
21.55 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
22.45 Х/ф "Час для міркувань"
00.00 Х/ф "Міський романс"
01.50 Х/ф "Вершники"
03.50 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
14.50 "Самопоміч. Країна"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.15 Х/ф "Маленька Фадетта"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Летючий загін Скотланд-

Ярду"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.35 "Столиця"
01.40 Х/ф "Маленька Фадетта"
03.10 "Столичні телевізійні новини"
03.30 Х/ф "Летючий загін Скотланд-

Ярду"
05.15 "Мультляндія"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Жива природа"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 "Мультляндія"
15.10 "Формула успіху М.

Поплавського"
15.45 Х/ф "Маленька Фадетта"
17.25 Х/ф "Летючий загін Скотланд-

Ярду"
19.20 Х/ф "Дитячий секрет"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Застиглі у часі"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.40 "СТН-тижневик"
01.10 "СТН-спорт-тижневик"
01.30 Х/ф "Дитячий секрет"
03.00 Х/ф "Застиглі у часі"
04.40 "Мультляндія"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

Рено-Меган-Седан, 2006 р., 
130000 км, 1.6, бежевий, комплек-
тація комфорт експресіон, 6 поду-
шок безпеки, економна, 180000 
грн., торг. Тел.: 0 97 6777108.

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

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

5-ст коробку передач до ГА-
Зель, Волг-3110, капот передній 
до ГАЗ-24, корінні листи, ресори 
РАФ (Латвія), блок циліндрів до 
ГАЗель, ГАЗ-24, картер зчеплен-
ня ГАЗ-24, стартер ЗІЛ-130, крон-
штейн педалей ГАЗ-24. Тел.: 0 67 
1956205.

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

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

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

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

Причіп тракторний 2 ПТС-4, ціна 
договірна. Тел.: 0 99 4161839.

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Бориспіль

Мерседес-814 будка, 36 куб.м, 
гарний стан, на ходу, пробіг 
580000 км. Тел.: 0 67 4068643.

Мерседес-Е-300 ТД 210, 1999 
р., автомат, сріблястого кольо-
ру, седан, гарний стан, хороша 
комплектація, на литовській реє-
страції, 96250 грн (еквівалентно 
3500 у.о.). Тел.: 0 93 2743420, 0 97 
8033344. 

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

ВАЗ-2104, 1989 р., синього ко-
льору, ганрий стан, 30000 грн. 
Тел.: 0 96 9658345.

ВАЗ-2115, 2011 р.в., газ, 
116100 грн (4300 у.о.), торг. 
Тел.: 0 95 4967945.

Бориспіль

1-к.кв., новий будинок, 31,29 
кв.м, газ. котел, лічильники, 
панорамна лоджія засклена, 
350000 грн, терміново. Тел.: 0 
95 5840101.

32 кв.м, новий будинок, після 
забудовника, л/з, 2-контурний газ. 
котел, ціна договірна. Тел.: 0 97 
5840101.

Банківська вул., 32, новий буди-
нок, 5/9, центр, зданий, 37/17/9, 
індивід.опалення, з ремонтом, 
621000 грн (23000 у.о.),торг. Тел.: 
0 96 44186956, 0 63 7576869. АН 
«Гранд».

Бежівка вул., 1/9, 34/18/7, м/п 
вікна, с/в окремо, бойлер, гарний 
стан, для власного проживання 
або в оренду, 600000 грн (екві-
валентно 23000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

Бендери вул., 1/5, ремонт, 
595000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Завокзальна вул., 3/5, 31/16/6, 
газколонка, лічильники, житловий 
стан, б/з, 390000 грн (15000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208. 

К.Шлях вул., 3/5, ремонт, 32 
кв.м, 432000 грн (еквівалентно 
16000 у.о.), торг, є інші варіанти. 
Тел.: 0 66 1631974, 0 96 7351354, 
Руслан. 

квартира для сім’ї, 35,25 кв.м, 
5/9 ц., своє опалення, лічильники, 
мідна проводка, панорамна за-
склена лоджія, 405000 грн (екві-
валентно 15000 у.о.), терміново. 
Тел.: 0 68 6690042. 

кімната в гуртожитку, Бежівка 
вул., р-н центру, 5/9, 17 кв.м, при-
ватизована, м/п вікно, б/д, бой-
лер, вільна, документи, 289322 
грн (еквівалентно 10500 у.о.), 
торг, господар. Тел.: 0 66 5573504, 
0 66 1672951. 

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

Момота вул., 1/5, ремонт, м/п 
вікна, підвал, 675000 грн (екві-
валентно 25000 у.о.). Тел.: 0 68 
1006533, Алла.

Нова вул., 31-а, 6/10 ц., 
52,1/23,1/12,5, новий термобуди-
нок, без в/р, після будівельників, 
лічильники на світло, газ, воду, ін-
дивідуальне опалення, 525000 грн 
(еквівалентно 21500 у.о.). Тел.: 0 
66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

Соборна вул., 4/5, 36 кв.м, 
540000 грн (еквівалентно 20000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

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

Терміново! Головатого вул.,76а, 
новий будинок з документами, 
2/10, 50/23/12, м/п вікна, велика 
лоджія засклена, індивідуальне 
опалення, встановлений котел, 
594000 грн (22000 у.о.). Тел.: 0 
96 4418695, 0 63 7576869. АН 
«Гранд». 

Соцмістечко р-н, 2/4, 30/17/6, 
житловий стан, с/в разом, б/з 
пластик, 459000 грн, торг. Тел.: 0 
98 5855639, Наталія. 

Любарці с., 3/4, 17 кв.м, ремонт, 
14300 грн (5500 у.о.), є інші варі-
анти. Тел.: 0 67 5075208. 

Проліски с., новий будинок, 7/9, 
ремонт, індивідуальне опалення, 
810000 грн (еквівалентно 30000 
у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Чубинське с., Виставкова вул., 
2/9, 40/18/9, гарний ремонт, вбу-
довані меблі, 3 роки, господар, 
777142 грн (еквівалентно 29000 
у.о.), торг. Тел.: 0 67 2739618, Лі-
дія.

Чубинське с., Погребняка вул., 
4/5, ремонт, 581000 грн (екві-
валентно 21500 у.о.). Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

2-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

2-к.кв., К.Шлях вул., р-н ринку 
«Зоряний», 5/5, 53 кв.м, гарний 
стан, двостороння, м/п вікна, б/з, 
837000 грн, або обмін на 3-к.кв. 
з доплатою. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія. 

Причіп тракторний на кругу, 
9000 грн; косарка тракторна, 5000 
грн. Тел.: 0 66 9121103.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ

1-к. КВАРТИРИ

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

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

АВТОСАЛОН • НЕРУХОМІСТЬ

Тел.: (063) 786-53-72

ЗАКУПОВУЄМО

ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
МЕТАЛОБРУХТ

Самовивіз
Акумулятори б/в, непрацюючі

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

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ

ОК «ЖБК «Кантрі ТаунХаус» 
повідомляє про початок 

будівництва багатоквартирних 
будинків на підставі Декларації  

про початок виконання 
будівельних робіт 
КС 083162932199

 від 19.10.2016 року.
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50,71 кв.м, новий будинок, ав-
тономне опалення, лічильники, 
після будівельників, 575000 грн, 
терміново. Тел.: 0 93 5840101.

Бабкіна 12 вул., новий будинок, 
5/9, 52/32/8, євроремонт, меблі, 
техніка, б/з, все поруч, 999000 грн 
(еквівалентно 38000 у.о.). Тел.: 
0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд». 

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

Європейська вул., 2/5, кімнати 
прохідні, ремонт, 742500 грн (екві-
валентно 27500 у.о.), торг. Тел.: 0 
68 1006533, Алла.

Робітнича вул.,19, 7/9 ц., 
54/26,4/8,3, новий, 2007 р., жит-
лова, одностороння, вбудована 
кухня, шафа-купе, с/в окремо — 
кахель, м/п вікна, подвійна л/з, 
Інтернет, комірка між поверхами, 
без «опікунського», 891000 грн 
(еквівалентно 36000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій. 

центр р-н, 1/5, 54 кв.м, не ку-
това, кімнати окремі, с/в окре-
мо, житловий стан, 675000 грн 
(еквівалентно 25000 у.о.), є інші 
варіанти. Тел.: 0 66 1631974, 0 93 
9440208, Вікторія.

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

ЦЕНТР, Р-Н М-НУ «СІЛЬПО», ЦЕНТР, Р-Н М-НУ «СІЛЬПО», 
1/5, ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК, ГО-1/5, ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК, ГО-
СПОДАР. ТЕЛ.: 0 50 3800070, 0 СПОДАР. ТЕЛ.: 0 50 3800070, 0 
63 6034718.63 6034718.

«ЕКО» р-н, 4/4, 40 кв.м, житлова, 
675000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

В.Олександрівка с., ремонт, 
891000 грн (еквівалентно 33000 
у.о.), торг. Тел.: 0 68 1006533, 
Алла.

Френкеля вул., 2/4, 44 кв.м, 
594000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

3-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Йови вул., 9/9, гарний ремонт, 
80 кв.м, 918000 грн (еквівалент-
но 34000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

К.Шлях вул., 119, центр, 2/2, 
45/30/6, вікна виходять у двір, 
південна сторона, утеплена, 
з гаражем, власне опалення 
(котел), поруч школа, 632000 
грн (еквівалентно 23500 у.о.), 
господар. Тел.: 0 93 2035217, 0 
98 7806907.

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч 
«Екомаркет», гарний стан, госпо-
дар. Тел.: 0 93 7534756.

Нова, 2 вул., 8/9, ремонт, 891000 
грн (еквівалентно 33000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Соборна вул., 5/5 ц., 64/48/8, л/з 
та утеплена, ремонт, вбудовані 
меблі, 910000 грн (еквівалент-
но 35000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
5075208.

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

Соцмістечко вул., 5/5, житловий 
стан, 688500 грн (еквівалентно 
27500 у.о.). Тел.: 0 68 1006533, 
Алла.

Шевченка вул., центр, 8/9, 
68/53/9, кімнати окремо, великий 
хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова сан-
техніка, ламінат, гарний ремонт, 
лоджія, б/з, утеплений, 1050000 
грн (еквівалентно 3800 у.о.). Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Ната-
лія. 

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

центр р-н, 8/9, цегляний, 67 кв.м, 
меблі, техніка, 864000 грн (еквіва-
лентно 32000 у.о.), є інші варіанти. 
Тел.: 0 66 1631974, 0 96 7351354, 
Руслан.

К.Шлях, 2/2 вул., 9/9, 74 кв.м, 
ремонт, 1107000 грн (еквівалент-
но 41000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

4-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

В.Момота вул., 105 кв.м, 9/10, 
після будівельників, право влас-
ності, лічильники, ліфт, 864000 
грн (еквівалентно 32000 у.о.). 
Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

БУДИНКИ
Бориспіль

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

будинок у м. Бориспіль, по-
требує ремонту, газ, вода у 
будинку, асфальт по вулиці, 
освітлення, поруч зупинка. 
Тел.: 0 67 4068643.

В.Момота вул., 1990 р., 90 кв.м, 
4 кімнати, кухня, с/в, гарний стан, 
централізована каналізація, літня 
кухня (кімната, кухня, с/в), 15 со-
ток, поруч школа, магазини, зу-
пинка, 1675000 грн (еквівалентно 
65000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

В.Онацької вул., 2015 р., 240 
кв.м, 1 поверх, 80% готовно-
сті, штукатурка, вода, опален-
ня, електрика, дров’яний та 
електричний котли, бойлер, 
сигналізація, гараж на 2 авто, 
2750000 грн (еквівалентно 
100000 у.о.), торг, господар. 
Тел.: 0 66 3871315, 0 63 7643636. 

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

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

Дружби вул., цегляний, 98 кв.м, 
4 кімнати, веранда, кухня, цен-
тралізоване водопостачання, 10 
соток, ділянка кутова, асфальто-
вана дорога, 1300000 грн (екві-
валентно 50000 у.о.) Тел.: 0 67 
5075208.

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

Менделєєва вул., 70 кв.м, ре-
монт, с/в, кухня-студіо, 2 кімнати, 
комунікації, 10 соток, 964000 грн 
(еквівалентно 36000 у.о.). Тел.: 
0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

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

Огородня вул., 65 кв.м, жит-
ловий стан, зручності на вули-
ці, світло, газ.котел (новий), 10 
соток, гараж, сарай, 675000 грн 
(еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 
96 7351354, 0 66 1631974, Руслан.

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

Сосюри вул., з червоної фа-
садної цегли, 2 поверхи, 200 
кв.м, світло, газ, вода у будинку, 
5 спалень, вітальня, кухня, жит-
ловий перший поверх, 10 соток, 
асфальт, 1170000 грн (еквіва-
лентно 45000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
5075208.

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

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

Тургенєва вул., 120 кв.м, 2 по-
верхи, утеплений, світло та вода 
в будинку, газ поруч, 4 спальні, 
зала, 2 с/в, будувався для себе, 10 
соток, 1809000 грн (еквівалентно 
67000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Тухачевського вул., 140 кв.м, 
під чистову, 1134000 грн (еквіва-
лентно 42000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

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

Франка вул., частина будинку, 
45 кв.м, 2 кімнати, веранда, піч-
не опалення, житловий стан, 10 
соток, 540000 грн (еквівалентно 
20000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

центр р-н, 4 кімнати, широкий 
фасад, 10 соток, 1077992 грн 
(еквівалентно 40000 у.о.), госпо-
дар. Тел.: 0 95 1980935.

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

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

Вороньків с., 60 кв.м, обкла-
дений цеглою, 3 кімнати, кухня, 
веранда, газове опалення, літня 
кухня, 18 соток, 364000 грн (екві-
валентно 14000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

Вороньків с., дерев’яний, обкла-
дений цеглою, новий дах, сараї, 
вода в будинку, газолве опален-
ня, обгороджено — металопро-
філь, 18 соток, вихід до річки, 
756000 грн (еквівалентно 28000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 5855639, На-
талія.

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

Дударків с., будинок, 14 со-
ток, держакт, ціна договірна, 
господар. Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 
3 спальні, с/в на 2 поверсі, на 
1 пов. — 40 кв.м. кухня-студіо, 
с/в, ванна, коридор під чисто-
ву, ремонтні роботи, 80% го-
товності, світло, свердловина, 
6 соток, 1274000 грн (еквіва-
лентно 49000 у.о.), торг. Тел.: 0 
63 7208510, 0 67 8655359.

Іванків с., 60 кв.м, 3 кімнати, 
кухня, газ, світло, гараж, погріб, 
24 соток, кутова, 572000 грн (екві-
валентно 22000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

Іванків с., 62 кв.м, центр, газ, 
світло, держакт, 25 соток та 
земельна ділянка, с. Іванків, 20 
соток, держакт, ціна договірна, 
господар. Тел.: 0 99 4212868, 0 
98 3551365.

Іванків с., новий, 120 кв.м, 2 по-
верхи, 4 кімнати, кухня-студіо, 2 
с/в, під чистове оздоблення, світ-
ло заведене, 10 соток, 810000 грн 
(еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 
67 5075208. 

Іванків с., хата, дерев’яна, об-
кладена цеглою, на два входи, 
25 соток землі, гарне місцезнахо-
дження, під’їзд. Тел.: 0 97 5918154.

Кийлів с., дача, 1992 р., цегля-
ний, 40 кв.м, 3 кімнати, веранда, 
газ, світло у будинку, колонка, 
садок, 6 соток, вихід на 2 вулиці, 
поруч ліс та канал, 432000 грн 
(еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 
67 5075208.

Кийлів с., дача, 6х6 м, кооп. 
«Маяк», 7 соток, приватизовані, 
світло, сад, світло, до Дніпра 100 
м, газ поруч — 3 м, город вихо-
дить на канал, гарне місце, ціна 
договірна. Тел.: (4595) 50906, 0 68 
6505802.

Проців с., кооп «Жолудь», в лісі, 
70 кв.м, цегляний, с/в у будин-
ку, світло, пічне опалення, жит-
ловий стан, 6 соток, 400000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 
0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

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

Старе с., центр села, обкладе-
ний цеглою, 70 кв.м, газове опа-
лення, 3 кімнати, кухня, житловий 
стан, сарай, погріб, гараж, 12 
соток, 486000 грн (еквівалентно 
18000 у.о.), можливий торг! Тел.: 
0 67 5075208.

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

Згурівка
Красне с., 6,50х9,60 м, газ, 

будівлі, 0,25 га, 81000 грн (екві-
валентно 3000 у.о.). Тел.: 0 98 
9076330, 0 66 6037132.

Полтава

Тел.: 0 67 503+66+72, 0 67 504+44+06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

НЕРУХОМІСТЬ

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

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80
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Миргород м., садиба, газ, світло, 
вода, погріб, свердловина, фрук-
тові дерева, 14 соток+10, прива-
тизована, документи, 365960 грн 
(еквівалентно курсу долара 14000 
у.о.). Тел.: 0 50 1897110.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
розвилка р-н, 65 кв.м, 3 кімнати, 

зручності, 678499 грн (еквівалент-
но 25000 у.о.), торг або обміняю 
на будинок, дачу у селі. Тел.: 0 63 
2938972.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж металевий, на вивіз. Тел.: 

0 66 9307744.
гараж цільнометалевий, само-

вивіз, 5х3х1,8 м, 15000 грн, торг. 
Тел.: 0 66 6223739.

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

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

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

Гаражний пров., 10 соток, новий 
масив, інтенсивно забудовується, 
364500 грн. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія.

Глибоцька вул., центр, 10 соток, 
кутова, світло, газ на території, 
поруч централізоване водопоста-
чання та каналізація. Тел.: 0 67 
5075208.

Д.Галицького вул., 7 соток, 
світло, кутова, 243000 грн (екві-
валентно 9000 у.о.). Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

Джерельна вул., р-н «розвил-
ки» 10 соток, гарне місце, для 
будівництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, гос-
подарських будівель та спо-
руд, 110000 грн (еквівалентно 
5000 у.о.), господар. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359.

Дорошенка вул., 10 соток, пра-
вильної форми, всі комунікації, 
148000 грн (еквівалентно 5500 
у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 
1677971.

Дружби Народів вул., 20х50, 
світло по вулиці, висока, гарний 
під’їзд, 216000 грн (еквівалентно 
8000 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 
1677971.

Європейська вул., 8 соток, куто-
ва, світло, асфальт, свердловина, 
432000 грн (еквівалентно 16000 
у.о.). Тел.: 0 68 1006533, Алла.

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

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

Коцюбинського вул., 14,5 соток, 
фасад 25 м, світло, газ, вихід на 
2 вулиці, асфальтована дорога, на 
території старий будинок, 715500 
грн (еквівалентно 26500 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

Красіна вул., 30 м від вул. 
К.Шлях, 10 соток, світло, газ, 
асфальт, є можливість купівлі 
сусідньої ділянки, 858000 грн 
(еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 0 
67 5075208.

Крашенівка вул., 10 соток, зі 
старим будинком, світло, погріб, 
колонка, + 2 ділянки 8,3 сотки, + 
ділянка 10 соток, р-н Бориспіль-
ські сади. Тел.: 0 66 4094765.

Лісовий пров., 10 соток, шири-
на — 33 м, довжина — 29 м, по-
руч світло, газ, 345000 грн (15000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

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

Магістральна вул., 10 соток, 
держакт, під забудову, кутова. 
Тел.: 0 67 4068643.

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

кооп. «Авіатор», 5х8 м, під авто-
бус, можливо під СТО. Тел.: 0 67 
4029471.

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Баришівка

Терміново! Баришівський 
р-н, кооп. «Майорске», 10 со-
ток, вода, газ, світло, ціна до-
говірна, господар, недорого, 
або здам в оренду. Тел.: 0 97 
7379763.

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 68 3278353.
Амосова вул., світло, газ, поруч 

забудови, 312000 грн (еквівалент-
но 12000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД+ВИРОБНИК

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

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

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

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

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

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

НЕРУХОМІСТЬ

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



18 №11 (870), 31 березня 2017 р. «Вісті»

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК 
Вимоги: д/р на складі, відсутність протипоказань по стану 
здоров’я, фізична витривалість г/р п’ятиденка, 
офіційне оформлення, з/п від 7000 грн

ВОДІЙ 
Вимоги: наявність водійського посвідчення кат. «В», «С»
досвід роботи без аварійного водіння
офіційне працевлаштування, з/п від 7000 грн

Стабільному торгівельному підприємству у с. Безуглівка 
(Мала Олександрівка, Бориспільський р-н) 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: 

Тел. 096-340-44-32
e-mail: gonza@intertool.kharkov.ua

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

Тел.: 0 67 656+72+01

в м. Бориспіль
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

Незалежності вул., 8 соток, дер-
жакт, 20х40, світло, газ по вули-
ці, сусіди побудувалися, дорога 
висипана, ділянка потребує під-
сипки, 165000 грн (еквівалентно 
7500 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

Незалежності вул., комуніка-
ції, 8 соток, сусіди, рівна, поруч 
зупинка, магазини, 200000 грн 
(8000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 
63 7576869. АН «Гранд».

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

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

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

Солов’яненка вул., 400 м від вул. 
К.Шлях, 10 соток, поруч побудо-
вані будинки, продаються поруч 2 
ділянки, 189000 грн (еквівалентно 
7000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Спортивна вул., 10 соток, рівна, 
правильної форми, 20х50, 243000 
грн (еквівалентно 9000 у.о.), тер-
міново. Тел.: 0 96 7351354, 0 66 
1677971.

Спортивна вул., 10 соток, світ-
ло, газ поруч, побудовані нові 
будинки, 270000 грн (еквівалент-
но 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
5075208.

Яцютівка вул., 10 соток, світло, 
газ, водопостачання, асфальто-
вана дорога, 371000 грн (екві-
валентно 14000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

В.ОЛЕКСАНДРІВКА С., 12,5 В.ОЛЕКСАНДРІВКА С., 12,5 
СОТОК, ПІД ЗАБУДОВУ, З ДО-СОТОК, ПІД ЗАБУДОВУ, З ДО-
КУМЕНТАМИ, ДЕРЖАКТ. ТЕЛ.: КУМЕНТАМИ, ДЕРЖАКТ. ТЕЛ.: 
0 66 7188088.0 66 7188088.

Глибоке с., 24 сотки, світло на 
території, сарай, погріб, вулиця 
забудована, дорога висипана, 
540000 грн (еквівалентно 20000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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

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

Дударків с., 16 соток, світло, 
газ, фасад 25 м, асфальтована 
дорога, поруч магазин, зупинка, 
390000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Дударків с., 25 соток, ОСГ, 
комунікації поруч, приватизо-
вана, держакт, 230000 грн, го-
сподар. Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 15 соток, обгородже-
на, світло підключене, плодонос-
ний сад, свердловина, 176000 грн 
(8000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Іванків с., 25 соток, гарне, зруч-
не місце, центр села. Тел.: 0 97 
5918154.

Іванків с., 25 соток, півбудин-
ку на ділянці, центр, газ, світло 
поруч, ціна договірна. Тел.: 0 67 
8665792, 0 93 2730283.

Іванків с., прямокутна, світло 
та газ поруч, дорога висипана, 
вулиця забудована, 169000 грн 
(еквівалентно 6500 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

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

М.Олександрівка с., 10 соток, 9,8 
соток, держакт, ОСГ, 13 км до Ки-
єва, недорого. Тел.: (44) 4280759, 
0 93 9452356, 0 66 2864473.

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

Нестерівка с., 10+5 соток, під 
забудову, висока, серед будинків, 
комунікації, 210000 грн. Тел.: 0 98 
5855639, Наталія. 

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

Проців с., 25 соток, р-н «Софіїв-
ка», забудована вулиця, світло, 
газ, асфальтована дорога, 1000 
у.о./сотка (26000 грн/сотка). Тел.: 
0 67 5075208.

Рогозів с., 18,8 соток, комуніка-
ції поруч, мальовнича місцевість, 
поруч озеро, є сусіди, ціна до-
говірна. Тел.: 0 95 7909794, 0 98 
4373112, Олена.

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

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

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

2,3-к.кв., квартиру, будь-який 
стан, у господаря. Тел.: 0 67 
5075208.

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

будинок, м.Бориспіль чи район, 
розгляну будь-які пропозиції. Тел.: 
0 67 5075208.

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 
10 соток, бажано з комунікаціями 
або зі старим будинком, у госпо-
даря, розгляну пропозиції, посе-
редникам не турбувати, викуп за 
2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій.

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

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

земельну ділянку, можливо зі 
старим будинком, недорого, в 
м.Бориспіль, недалеко від зупин-
ки, по вул. Київський Шлях. Тел.: 
0 67 4432449.

земельну ділянку, у господаря. 
Тел.: 0 67 5075208.

квартиру, будинок, півбудинку у 
господаря. Тел.: 0 50 6945212, 0 
63 8431275.

нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
МІНЯЮ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

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

Перемоги вул., 10 соток, по-
руч світло, газ, дорога висипана, 
200000 грн (еквівалентно 7500 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Польова вул., 10 соток, 405000 
грн (еквівалентно 15000 у.о.). 
Тел.: 0 68 1006533, Алла. 

Пречистенська вул., 6 соток, 
257000 грн (еквівалентно 9600 
у.о.). Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Пушкіна вул., 5 соток, фасад 
20 м, ділянка між будинками, по-
руч світло, газ, 312000 грн (екві-
валентно 12000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

Сагайдачного вул., 10 соток, 
кутова, вулиця забудована, ас-
фальтований під’їзд, комунікації, 
540000 грн (еквівалентно 20000 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 0 66 
1677971.

Сєрова вул., 10 соток, всі до-
кументи, поруч сусіди, зупинка, 
магазини, ринок, широкий фасад, 
375000 грн (еквівалентно 14000 
у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

Сєрова пров., 10 соток, фа-
сад — 35 метрів, асфальтова-
ний під’їзд, світло, лічильник на 
стовпі, газ по вулиці, фундамент 
10х11, до вул. К.Шлях — 200 м, 
567000 грн (21000 у.о.),торг. Тел.: 
0 96 4418695, 0 63 7576869. АН 
«Гранд».

Тополева вул., права сторона 
міста, 10 соток, поруч світло, бу-
дуються нові будинки, 405000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 
67 5075208.

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

Черешнева вул., 8 соток, 625000 
грн (еквівалентно 23000 у.о.). 
Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Яцюти вул., 10 соток, посереди-
ні вул. Бежівка, 1,5 км до центру, 
держакт, під забудову, світло про-
водять, до газу та асфальту — 350 
м, 220000 грн (еквівалентно 8500 
у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій. 
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м.Бориспіль, вул. К. Шлях, 151 В
iQmebel.com

Тел.: (093) 604-44-34, (067) 992-44-81, (04595) 5-10-19

Лівий берег Києва   Надається житло
Можна без досвіду роботи З/п висока, % від виробітку

Можлива часткова зайнятість 

Тел.: 096-880-90-48, 063-895-48-50
095-164-04-04, 098-108-00-00

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ
Оголошення

ЗАПРОШУЄМО НА 
ПЕРЕДВЕЛИКОДНІЙ ЯРМАРОК!

13 квітня 2017 р. з 7.00 до 18.00 
на ринку Бориспільського РСТ 

(м. Бориспіль, вул. Лугова, 1, р-н розвилки) 
за сприяння виконавчого комітету 

Бориспільської міської ради, 
Бориспільської райдержадміністрації, 

Бориспільської районної ради 
відбудеться ярмарок з продажу 

сільськогосподарської продукції, 
продукції тваринництва, виробленої в 

особистих селянських та фермерських 
господарствах Бориспільського району 

та Київської області.

Правління Бориспільського 
районного споживчого товариства



20 №11 (870), 31 березня 2017 р. «Вісті»

ЗДАМ

Бориспіль

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 

6596222.

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у 

м. Бориспіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 

93 1104673, Наталія. 

2-к.кв., Нова ІІ вул., 50 кв.м, + 
земельна ділянка, 10 соток на 
будинок у м. Бориспіль. Тел.: 0 93 
5001946.

будинок у с.Вороньків, 40 со-
ток землі, на квартиру у м.Бо-
риспіль або продам. Тел.: 0 98 
2759783.

ПРОПОНУЮ

 РОБОТУ
Бориспіль

В кафе у м. Бориспіль потрібен 
кухар, прибиральниця. Тел.: 0 
50 2148736, 0 98 9048511, 0 73 
1018040, Олена.

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

В новий салон краси («Лабо-
раторія кольору») потрібен пе-
рукар із д/р. Тел.: 0 96 5293874, 
Лілія.

В новий салон краси потрібен 
майстер манікюру — на робо-
ту або суборенда. Тел.: 0 96 
5293874, Лілія.

Запрошуємо на роботу кондите-
ра, тістоміса, пекаря, бухгалтера, 
продавця. Тел.: 0 67 2340932. 

На постійну роботу в ТЦ «Гра-
нат» потрібна прибиральниця, 
г/р 2/2. Тел.: 0 67 5061177.

Тел.: (098) 800+66+66
(093) 800+66+66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудин-
ку, кімнату у господаря. Тел.: 0 
96 4418695, 0 63 7576869. АН 
«Гранд».

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

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

будинок або півбудинку, у м. Бо-
риспіль, для порядної сім’ї, на три-
валий термін. Тел.: 0 93 6158819, 
0 96 7351354.

будинок у Борисполі, Іванко-
ві, Глибокому зі зручностями 
та меблями, свій двір, для сім’ї 
переселенців, без посеред-
ників. Тел.: 0 63 7865372, 0 93 
3638935.

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

житло для порядної сім’ї. Тел.: 0 
68 1006533, Алла.

квартиру, кімнату, будинок у го-
сподаря. Тел.: 0 50 6945212, 0 63 
8431275.

кімнату або врем’янку, можливо 
без зручностей, ціна приблизно 
1000 грн, терміново, без посеред-
ників. Тел.: 0 95 4065514.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

МІНЯЮ
Бориспіль

На постійну роботу потрібен 
помічник майстра із виготовлен-
ня ключів, графік роботи 3/3, з/п 
3000-5000 грн, д/р не обов’язково. 
Тел.: 0 97 0883495, 0 95 7494401, 
Сергій.

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

На постійну роботу потріб-
ні повар, пекар, буфетниця/к, 
посудомийниця/к, г/р з 7.30 до 
17.00, п’ятиденка, сб-нд — ви-
хідний. м. Бориспіль, аеропорт 
(розвозка). Тел.: 0 95 5768200, 0 
63 4437123. 

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

1-к.кв., Гагаріна вул., 4/5, 
31/16/6, житловий стан, меблі, 
холодильник, бойлер, 2500 грн. 
Тел.: 0 67 5075208.

1-к.кв., центр, житловий стан, 
необхідні меблі та техніка, 3000 гр-
н+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія. 

2-к.кв., Франка вул., гарний 
стан, ціна договірна. Тел.: 0 67 
3697576.

3-к.кв., новий будинок, кімнати 
окремо, гарний стан, меблі, по-
бутова техніка, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

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

кімнату у будинку, ціна договір-
на. Тел.: 0 97 9665312.

півбудинку, р-н розвилки, 3 кім-
нати, с/в у будинку, необхідні ме-
блі, техніка, 6000 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

частина будинку, для 1 або 2 
осіб, Козацька вул. Тел.: 0 97 
5052085.

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ЛОГІСТА
ВОДІЯ АВТОБУСА
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ
ВАНТАЖНИКА
МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА з Д/Р

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

НЕРУХОМІСТЬ • РОБОТА

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

В перукарню «Пан та Пані» 
потрібні перукарі та майстер 
манікюру. Перукарня знахо-
диться в центрі міста. Можлива 
оренда робочого місця. Тел.: 0 
95 7050595, Олеся. 

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

Вакансія у салон краси перу-
каря, майстра манікюру, д/р від 
1 року, напрацьована клієнтура, 
висока з/п. Тел.: 0 95 0855330, 
Олена.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-
СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУ-СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУ-
ТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». ТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». 
ТЕЛ.: 0 67 9136533.ТЕЛ.: 0 67 9136533.

Запрошуємо в продуктові ма-
газини продавців із д/р, з/п до-
говірна, робота позмінно. Тел.: 
0 66 4887677.

Запрошуємо на роботу про-
давця, бажано з д/р, магазин 
на вул. Бежівка, 93. Терміново. 
Тел.: 0 99 3010661, 0 98 0465585, 
Наталія. 

Компанії з продажу кера-
мічної плитки, с. Щасливе, 
на склад потрібні вантажник; 
укладач керамічної плитки; во-
дій категорії «В», «С» зі своїм 
вантажним авто до 3 т. Тел.: 0 
50 3161611, Юлія.

На постійну роботу потрібен 
будівельник із д/р. З/п своєчас-
но. Тел.: 0 97 7862638.

На постійну роботу потрібен 
електромонтер з д/р для обслуго-
вування електромереж на підпри-
ємтсві. Тел.: (044) 2202131.

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

На постійну роботу у спортив-
но-оздоровчий комплекс, с. Про-
ліски, потрібні повар, офіціант, 
прибиральниця, г/р 2/2, харчуван-
ня, спецодяг. Тел.: 0 66 3655114.

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

На склад побутової хімії потрі-

бен водій кат. «В», «С», з/п 250 

грн/день, с.Проліски. Тел.: 0 98 

9404269, Василь. 

У компанію з доставки їжі

ПОТРІБНІ
ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА
КУХАР ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ
КУХАР-СУШИСТ
ВОДІЙ

Тел.: (096) 711-20-64
з власним авто

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

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

З/п від 8000 грн
Працевлаштування відповідно до КЗпП України

стаж роботи від 3-х років

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

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: (044) 585-95-95 e-mail: dk_buch@ukr.net
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Потрібен продавець-консуль-
тант у магазин мобільних аксе-
суарів та батарейок. Тел.: 0 63 
2461333, 0 68 3023332.

ПОТРІБНІ В ЇДАЛЬНЮ: ПОВА-ПОТРІБНІ В ЇДАЛЬНЮ: ПОВА-
РА, ПЕКАРІ, КАСИРИ, РОБІТ-РА, ПЕКАРІ, КАСИРИ, РОБІТ-
НИКИ РОЗДАЧІ, С. ЩАСЛИ-НИКИ РОЗДАЧІ, С. ЩАСЛИ-
ВЕ. ТЕЛ.: 0 95 8746524, 0 63 ВЕ. ТЕЛ.: 0 95 8746524, 0 63 
7381444, 0 68 8545648.7381444, 0 68 8545648.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВО-ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВО-
ДІЙ-КРАНІВНИК, ВОДІЙ ДІЙ-КРАНІВНИК, ВОДІЙ 
ЗЕРНОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКС-ЗЕРНОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКС-
КАВАТОРНИК. З/П ВИСОКА. КАВАТОРНИК. З/П ВИСОКА. 
ТЕЛ.: 0 96 5388859.ТЕЛ.: 0 96 5388859.

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ В ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ В 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО НА ПОСТІЙНУ РОБО-ЄМСТВО НА ПОСТІЙНУ РОБО-
ТУ ПОТРІБЕН СЛЮСАР-МЕХА-ТУ ПОТРІБЕН СЛЮСАР-МЕХА-
НІК. ТЕЛ.: 0 67 9136533.НІК. ТЕЛ.: 0 67 9136533.

Терміново потрібні охорон-
ці. Г/р: вахта 14/14, 1/2, нічні 
зміни, з/п договірна. Тел.: 
(4595) 65434, 0 96 7757451, 0 67 
3288818.

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

Терміново! В стоматологіч-
ну клініку «Вегас» потрібна 
сестра-медична (фельдшер). 
Тел.: 0 97 1229617 Оксана Юрі-
ївна.

Підприємству в м. Бориспіль на 
постійне місце роботи потрібен 
електрозварювальник, д/р від 5 
років та слюсар-збиральник. Іно-
городнім надається ліжко-місце 
в гуртожитку. З/п за співбесідою. 
Тел.: 0 99 6391169, 0 98 1024469, 
Роман. 

Потрібен ЗАВГОСП в м.Бори-
спіль, вул. К.Шлях, 4 вул., торгі-
вельний центр «Nika», неповний 
робочий день, з/п за домовлені-
стю. Тел.: 0 93 4220011.

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

Терміново! Потрібен водій 

кат. «С» на асенізатор «Рено» 

(викачування каналізацій) по 

Борисполю та району, бажано 

з д/р. Більш детально за тел.:0 

50 5740251, 0 66 7218661, 0 63 

7218601.

Терміново!!! У м.Бориспіль в 

супермаркет на постійну робо-

ту потрібні прибиральники, г/р 

2/2, 3/3; 12-годинний робочий 

день. Стабільна з/п, гарний ко-

лектив! Чекаємо на вас із не-

терпінням! Тел.: 0 68 0017299, 0 

93 4919662, Інна. 

• Насосні станції •
• Бойлери •

• Холодильники •
• Пральні машини •

• Сантехнічні роботи •
Без вихідних

Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ
РЕМОНТ!

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

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Бухгалтера, д/р 5 років юри-
дичної особи на загальній сис-
темі, ПДВ: ведення звітності 
ФОП, бухгалтерського обліку 
за сумісництвом. Розгляну всі 
пропозиції. Тел.: 0 97 9959266, 
Світлана.

Бухгалтером на дому, віддале-
но, неповний робочий день. Тел.: 
0 50 8242688.

Шукаю роботу репетитора 
для учнів початкових класів. 
Допомога у виконанні дом. 
завдання, при потребі — ок-
ремі предмети, підготовка до 
школи. В/о, пед. досвід — 10 
років. Тел.: 0 67 2447026, 0 93 
6434003, Тетяна Олександрів-
на.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура, діаметр d8 — 5,00 

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

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

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

Вагонка, білого кольору, пласти-
кова, 45 кв.м, 1500 грн. Тел.: 0 96 
8833742.

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

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

Підприємство продає пилома-
теріали: дошка, брус. Тел.: 0 93 
1529737.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча автоматична заспокій-

лива люлька для дітей від 2 до 12 
міс., б/в. Тел.: 0 66 9189068.

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

МЕБЛІ

Бориспіль

КРІСЛО, М’ЯКЕ, РОЗКЛАДНЕ, КРІСЛО, М’ЯКЕ, РОЗКЛАДНЕ, 
КОЛІР КОРИЧНЕВО-СІРИЙ, КОЛІР КОРИЧНЕВО-СІРИЙ, 
ГАРНИЙ СТАН, ЦІНА ДОГОВІР-ГАРНИЙ СТАН, ЦІНА ДОГОВІР-
НА. ТЕЛ.: 0 67 4560212.НА. ТЕЛ.: 0 67 4560212.

Набір кухонних меблів, ку-
товий, колір під світле дерево, 
265х125х38: столи, шафи, газова 
плита, мийка, витяжка, окремий 
куточок-поличка, б/в. Тел.: 0 66 
9189068. 

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль

Вал для стукального верстата, 
30 см, 3 ножі, з корпусами, но-
вий, циркулярка, виготовлено в 
НДР, довбання вушок. Тел.: 0 93 
2233068.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 
0 93 2233068. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Обігрівач, масляний, 2 шт., 
гарний стан, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 
0 95 0029901.

ПОТРІБЕН КОМІРНИК НА ПОТРІБЕН КОМІРНИК НА 
СКЛАД (КОСМЕТИКА) У М.БО-СКЛАД (КОСМЕТИКА) У М.БО-
РИСПІЛЬ, ЗБІРКА, ПРИЙМАН-РИСПІЛЬ, ЗБІРКА, ПРИЙМАН-
НЯ, ПЕРЕВІРКА ТОВАРУ. ТЕЛ.: НЯ, ПЕРЕВІРКА ТОВАРУ. ТЕЛ.: 
(44) 2252426, 0 50 9189733.(44) 2252426, 0 50 9189733.

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

Потрібен менеджер з продажу 
текстильних виробів з власним 
авто, робота по м. Київ та області, 
з/п висока+амортизація+пальне. 
Тел.: 0 95 8745515, 0 98 0798875.

ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З 
ПРОДАЖУ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИ-ПРОДАЖУ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИ-
РОБІВ З ВЛАСНИМ АВТО, РО-РОБІВ З ВЛАСНИМ АВТО, РО-
БОТА ПО М. КИЇВ ТА ОБЛАСТІ, БОТА ПО М. КИЇВ ТА ОБЛАСТІ, 
З/П ВИСОКА+АМОРТИЗАЦІ-З/П ВИСОКА+АМОРТИЗАЦІ-
Я+ПАЛЬНЕ. ТЕЛ.: 0 95 8745515, Я+ПАЛЬНЕ. ТЕЛ.: 0 95 8745515, 
0 98 0798875.0 98 0798875.

Потрібен продавець у про-
дуктовий магазин, р-н школи 
№3, робота позмінна, 2/4, з/п 
3500 грн. Тел.: 0 67 2834242, 0 67 
5286232, Тетяна Петрівна. 

У зв’язку з розширенням 
в центр краси «Вероніка+» 
потрібні: прибиральниця, пе-
рукарі, майстри манікюру та 
педикюру, масажист. З/п до-
стойна. Тел.: 0 63 5273171, 0 98 
5235600.

Фотограф для зйомок шукає 
дівчину з пишними формами, оп-
лата 600 грн. Тел.: 0 93 4978204, 
Андрій.

ШУКАЄМО ПРОДАВЦЯ В ШУКАЄМО ПРОДАВЦЯ В 
РИБАЦЬКИЙ МАГАЗИН, ПОЗ-РИБАЦЬКИЙ МАГАЗИН, ПОЗ-
МІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ, З/П МІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ, З/П 
ДОГОВІРНА. ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ДОГОВІРНА. ЗА ДЕТАЛЬНОЮ 
ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЬ: ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЬ: 
0 93 0507769, 0 63 7728998.0 93 0507769, 0 63 7728998.

РОБОТА • ПРОДАМ

Тел.: (067) 953-95-71

Для роботи на маршрутах по місту
(«I-VAN»,«Еталон»,«БАЗ»,«РУТА»)

ПОТРІБНІ

ВОДІЇ
кат. «D»

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
В РЕСТОРАН «СМЕРЕКА» 

ОФІЦІАНТІВ
ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА
ПОВАРА-УНІВЕРСАЛА 
БАРМЕНА
ШВЕЙЦАРА 
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ 

Тел.: 050-332-87-05

м. Бориспіль

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ

Підприємству на конкурсній основі, 
з перспективою росту, 

з високою заробітною платою,  

МЕНЕДЖЕРИ 
З ПОСТАЧАННЯ

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

ПОТРІБНІ

Тел.: 067-233-42-42

ПОТРІБНІ 
ВОДІЇ на самоскид МАЗ-5516, 20 т 

ОХОРОНЕЦЬ 
МАШИНІСТ екскаватора 
ЕО-304, МТП-71Б

Знання Києва    Достойна з/п 

РІЗНЕ

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

Тел.: (050) 239-86-88, (073) 437-83-10, робочі дні (9.00 — 17.00)

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ В М.БОРИСПІЛЬ 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
без ш/з, для прибирання побутових , виробничих приміщень та санвузлів
г/р: пн — пт, сб та нд — вихідні • 8.30 — 17.00 • з/п від 3200 грн за місяць

Повна компенсація дорожніх витрат • Забезпечуємо інструментом та спецодягом

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

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА ВИРОБНИЦТВО 

ЗА НАСТУПНИМИ ВАКАНСІЯМИ: 

Слюсар 
(з ремонту обладнання) 

Електрик
Фасувальник
Механік 
Різноробочі

Заробітна плата від 7000 грн

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

Тел.: 050-332-87-04, Іван

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ

ВОДІЇВ кат. «В»«C»«D»

НА РОБОТУ В АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» ПОТРІБЕН

Тел.: (044) 353-06-88, 097-212-02-29

МЕНЕДЖЕР
АВТОТРАНСПОРТУ
Знання розмовної англійської на елементарному рівні

Наявність посвідчення водія та досвід керування від 1 року
з/п ставка 7500 грн+% і преміальні. 

Тел.: (04595) 7-10-17

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ВОДІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ
МАШИНІСТИ КРАНІВ 
(автомобільного та баштового)

ТОКАР

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

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ
Майстер цеху металовиробів
Електрозварювальники
Слюсар 
Маляр по металу
Нічні охоронці 

з/п  за результатами 
співбесіди

Тел.: 098-660-09-07, 093-772-11-16

ПРАСУВАЛЬНИЦІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ/КИ

г/р 2/2, 3/3, 7/7 (будь-який зручний) 
зміни денні з 7.00 до 19.00, нічні — з 19.00 до 7.00
(між змінами є можливість відпочити).
З/п від 4200 грн

Зміни денні: 2/2, 5/2, 7/7, нічні 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:
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Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Котляревського, 12.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №160615-23.

Бригада будівельників уте-
плює фасади будинків: короїд, 
баранець, мозаїчний фунда-
мент. Маємо досвід роботи, 
приїжджаємо, рахуємо, працю-
ємо. Тел.: 0 95 4569050 (70), 0 63 
7927235, 0 97 7985151.

Будівельно-демонтажні робо-
ти та будь-які ремонтні роботи; 
разові послуги вантажників та 
різноробочих; вивіз буд.сміття. 
Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

Будівництво приватних бу-
динків, котеджів і дач під ключ 
з доставкою і закупкою ма-
теріалів. Ліц. АД №038869 від 
08.06.2012р. Тел.: 0 67 4029471.

Будівництво приватних бу-
динків, котеджів, дач, комп-
лексний ремонт квартир із до-
ставкою будматеріалів. Ліц. АВ 
№109352 від 10.05.2006 р. Тел.: 
0 67 6095529. 

Гіпсокартон, відкоси, маляр-
ка, штукатурка, стяжка, кахель, 
вагонка, ламінат, дахи, багети, 
фарбування, шпалери, якість га-
рантую. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 
2240262.

Каналізацію, димоходи, вен-
тиляційні шахти прочистимо. Ні-
мецьке обладнання, сантехніка 
будь-якої складності. Цілодобово. 
Св-во ВОО № 854932. Тел.: 0 98 
0130040, 0 93 9888611.

Корпусні меблі на замовлен-
ня. Кухні, шафи-купе, спальні, 
дитячі, меблі для передпокою. 
Тел.: 0 67 2638324, 0 95 5136007.

Оббивка меблів та повне від-
новлення м’яких частин, ремонт 
меблів будь-якої складності, пере-
тяжка із вивозом (дивани, крісла, 
стільці), зміна дизайну м’яких ме-
блів. Тел.: 0 68 1222852.

Послуги: ремонт ванних кімнат 
та с/в, кухні, гостьові, спальні, те-
пла підлога, опалення, утеплення 
будинків тощо, будь-які кімнати, 
будинки, квартири під ключ. Тел.: 
0 95 1247297, 0 63 6062440, після 
18.00. 

Фрезування, оранка, культи-
вація городів трактором-міні-
трактором, розбірка ділянок 
під посів, скошування, обпри-
скування хімікатами. Тел.: 0 97 
2378240, Юрій.

РІЗНЕ
Бориспіль

26.03.2017 р. на АЗС «WOG», 
що розташована на а/д Київ — 
Харків загублено сумку «Ша-
нель» чорно-синього кольору. В 
сумці знаходились документи на 
ім’я Степанової Тамари Владис-
лавівни. Просимо повернути за 
винагороду. Тел.: 0 67 5232222. 

Віддам декоративного півня. 
Тел.: 0 95 1980935.

Втрачений Державний акт на 
право власності на земельну ді-
лянку площею 0,2500 га, серія 
ЯД №765930, виданий на ім’я 
Маловичка Василя Олексійовича 
управлінням земельних ресурсів 
у Бориспільському р-ні 20.03.2008 
р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на 
право власності на земельну ді-
лянку площею 1,4930 га, серія 
ЯД №765931, виданий на ім’я 
Маловичка Василя Олексійовича 
управлінням земельних ресурсів 
у Бориспільському р-ні 20.03.2008 
р., вважати недійсним. 

Пральна машина «Індезіт LW-
103», завантаження 5 кг, гарний 
стан, 60х40, 1700 грн, торг. Тел.: 
0 99 3557470.

Телевізор «Панасонік ThR-42 
b8», діагональ 102 , 7 років у ко-
ристування, 3900 грн. Тел.: 0 63 
4031009.

Телевізор «Самсунг», 2004 р., 
срібного кольору, діагональ 54 см, 
гарний стан, 1800 грн, торг. Тел.: 0 
98 4591620.

Телевізор «Самсунг», ціна 
1000 грн. Тел.: 0 93 9687434.

ТВАРИНИ
Бориспіль

Індики, індокачки, кури, півні. 
Тел.: 0 67 2739618.

Індюшат, білий широкогрудий 
(молодняк). Тел.: 0 93 9801436, 0 
50 7449993.

Корови. Тел.: 0 98 2759783.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Бджолосім’ї. Тел.: 0 98 4767244.
Картопля кормова, 2,00 грн/

кг, картопля посадкова «Сан-
те», 3,00 грн/кг. Тел.: 0 50 
9695941, Віталій.

РІЗНЕ
Бориспіль

Вагончик-термобудка на коле-
сах, 2х4. Тел.: 0 98 2507650.

Догляну людину похилого віку 
за право наслідування майна. 
Тел.: 0 96 9918144. 

ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МА-ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МА-
КУЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ КУЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ 
ПЛІВКУ, ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШ-ПЛІВКУ, ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШ-
КИ, ЩОДЕННО, 9.00-18.00, КИ, ЩОДЕННО, 9.00-18.00, 
ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 
— ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 
2А; У ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПО-2А; У ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПО-
ЛІС». ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 ЛІС». ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 
2565011, 0 95 0029901. 2565011, 0 95 0029901. 

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

РОБОТА
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

в цех

Каністри металеві, б/в, 20 л, 
3 шт., 150 грн/1 шт. Тел.: 0 63 
4031009.

Каркас тепличний, металевий, 
довжина 6 м, по дузі 9 м, 8 шт. 
Тел.: 0 66 5278072.

Колеса із втулками 4 шт., для 
одноосьових причепів, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 97 5161742, Роман 
Григорович. 

Куртка шкіряна, чорного кольо-
ру, глянцева, 50-52 розмір, якісна 
з коміром; шкіра вичинена, на 
пошиття верхнього одягу, нова, 
якісна, свиняча, чорного кольору. 
Тел.: 0 93 2233068.

Пристрій для окучування та ко-
пання до мотоблока, радянського 
виробництва. Тел.: 0 93 2233068.

ПРОДАМ макулатуру, па-
кувальну плівку, пластикові 
пляшки, щоденно, 9.00—18.00, 
обід: 13.00—14.00; неділя — 
вихідний; вул.Франка, 2А, у 
дворі за кафе «Поліс». Тел.: 0 
67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 
0029901. 

ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗ-ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗ-
НОТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.НОТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.

Ритуальна огорожа 320х290 см. 
Тел.: 0 67 1956205.

Фінські будиночки, 7х6, фунда-
ментні блоки 45 штук, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 97 3123272.

Чоботи-ботфорти, чорного ко-
льору, із натурального замшу, 
37 р., 1000 грн, шкіряний плащ, 
чорного кольору, новий, 44-46 р., 
3000 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 
6038361.

КУПЛЮ
Бориспіль

Акордеон, гарний стан. Тел.: 0 
67 6589586.

Для своєї домашньої бібліотеки 
куплю книги серії «Литератур-
ные памятники» та видавництва 
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

Закуповуємо постійно: легковий 
транспорт, битовки, вагончики 
будівельні, контейнери та кунги. 
Тел.: 0 96 9918144. 

КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 

СТРОНГ 85-02. ТЕЛ.: 0 63 СТРОНГ 85-02. ТЕЛ.: 0 63 

4809234.4809234.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам треба пофарбувати 
справжню шкіру, то будь ласка: 
куртка коротка — 200 грн, куртка 
довга чи плащ — 250 грн; фарбу-
вання взуття. Це для курток чор-
ного кольору. Куртки кольорові на 
50 грн дорожчі. Тел.: (4595) 61385, 
0 67 4179396.

Бригада будівельників виконує 
всі види ремонтно-оздоблюваль-
них робіт, утеплення фасадів та 
монтаж металопластикових кон-
струкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 
7229384.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

Тел.: 067-504-10-30

Оператор ЧПУ 

Токар 

Механік 

Менеджер 
з продажу послуг
Офіційне працевлаштування

Надаємо житло (м. Київ) 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Компанії з ремонту 
гідравлічних циліндрів

Тел.: (04595) 7-10-30
096-251-20-85

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

на виробництво з виготовлення 
тротуарної плитки та шлакоблоків

ПРАЦІВНИКІВ
з/п від 5000 грн

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН 
ВІДДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ВІДДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ 
ДОГЛЯНУТИХ КОШЕНЯТ, ЦУ-ДОГЛЯНУТИХ КОШЕНЯТ, ЦУ-
ЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ КІШОК, ЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ КІШОК, 
СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 
2565011, 0 95 0029901.2565011, 0 95 0029901.

Шукаємо для в’язки кобеля 
німецького шпіца, бажано ру-
дої або персикової масті. Тел.: 
0 66 4185547, Ірина.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Жінка, 39 років, 65/170, гарної 
завнішності, бажає познайомиться 
з чоловіком 40-55 років, без жит-
лових та матеріальних проблем. 
Ел.почта: musorova.77@mail.ru.

Чоловік, 50 років, познайомить-
ся з порядною жінкою для серйоз-
них стосунків. Тел.: 0 50 1464711.

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097+899+99+76,
050+355+62+36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ
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ОВНИ. Прислухайте-
ся до голосу інтуїції — це 
дозволить уникнути бага-
тьох помилок при особи-
стому та діловому спілку-
ванні. Постарайтеся об'єк-
тивно розрахувати власні 
сили.

ТЕЛЬЦІ. Йдіть до ме-
ти не відволікаючись, 
інакше потонете в чис-
ленних рутинних спра-
вах і турботах. У вихід-
ні присвятіть більше часу 
рідним та дітям.

БЛИЗНЮКИ. Можете 
досягти великих успіхів у 

діловій сфері. Доведеться 
добряче працювати, але 
робота захопить вас, пода-
рує щастя спілкування з ці-
кавими людьми.

РАКИ. Нарешті досяг-
нете того рівня, до яко-
го ви йшли довгим і важ-
ким шляхом. У вихід-
ні постарайтесь добре 
виспатись і повноцінно 
відпочити. 

ЛЕВИ. Доля подарує 
вам якийсь шанс, ймовір-
но, це нова робота або 
можливість поміняти міс-
це проживання. Наприкін-

ці тижня маєте шанс пока-
зати себе у всій красі.

ДІВИ. Більшість пере-
шкод або обмежень на ва-
шому шляху просто зник-
нуть, так що можете стави-
ти перед собою досить ам-
біційні цілі. 

ТЕРЕЗИ. Присвятіть тиж-
день спокійній, звичній ро-
боті, уникайте переванта-
жень, краще не починайте 
нових справ. Вихідні спри-
ятливі для особистого життя.

СКОРПІОНИ. Вдалий 
тиждень для підвищення 

професійного рівня та для 
кар'єрного росту. Не про-
пустіть важливу інформа-
цію, вона відкриє перед 
вами нові перспективи.

СТРІЛЬЦІ. Час завер-
шити справи, які ви дов-
го і завзято відкладали. 
Можливо, вам зараз зда-
ється, що попереду ще го-
ра справ, що з ними не-
можливо впоратися. Але 
це не так.

КОЗЕРОГИ. Стежте за 
атмосферою в колекти-
ві, постарайтеся не брати 
участь в інтригах. Залиште 

претензії до ділових парт-
нерів, а вихідні проведіть 
вдома із сім'єю.

ВОДОЛІЇ. Не розпо-
рошуйтеся на дрібниці. 
Не будьте надто вразливі, 
ви ризикуєте пропустити 
щось вигідне. У п'ятницю 
не варто з'ясовувати сто-
сунки з коханими.

РИБИ. Спрямуйте свої 
сили на те, щоб налагоди-
ти особисте життя, пода-
рувати радість собі, рід-
ним і близьким. Вихідні 
краще провести вдома у 
тиші та спокої.

Астрологічний прогноз на 3 — 9 квітня

РІЗНЕ

Тел.: (050) 561-90-34, (098) 620-03-45

ЗАКУПОВУЄМО БРУХТ
ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ 

ДУЖЕ ДОРОГО
м. Бориспіль, вул. Головатого, 83 

(район міжрайбази)


