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• На сьогодні міська мережа дошкільних закладів освіти комунальної форми власності передбачена на 1730 дітлахів, тоді як на 2017/2018 
навчальний рік фактично у садочках перебуває 3068 осіб. 300 місць для дітей — у приватних садках.
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 КАДРОВІ ЗМІНИ

 ПОСТ ДІЄ

 НОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

 ЗВЕРНЕННЯ

 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
НОВОГО 
ДИРЕКТОРА ФІЛІЇ

Голова Бориспільської ра-
йонної державної адміністра-
ції Олександр Туренко пред-
ставив керівництву району ди-
ректора  філії Бориспільської 
міськрайонної філії Київсько-
го обласного центру зайнятості 
Олену Поправку. 

Представлення відбулося під 
час засідання колегії райдержад-
міністрації в понеділок, 29 січня. 

Олена Анатоліївна була при-
значена на відповідну посаду 
наказом директора Київсько-
го обласного центру зайнятості. 
Керівник розпочала роботу 22 
грудня 2017 року.

Бориспільська районна 
державна адміністрація 

Київської області

ПОДАТКОВІЙ 
ПОВЕРТАЮТЬ 
ПОВНОВАЖЕННЯ

Ірина КОСТЕНКО

На плановій нараді у Бори-
спільського міського голови, 
29 січня 2018 року, мер міста 
Анатолій Федорчук предста-
вив присутнім керівника ново-
го відділення податкової служ-
би. Денис Ігорович Мельни-
ченко очолив Бориспільське 
відділення ГУ ДФС у Київській 
області, яке займатиметься ад-
мініструванням податків. 

Коментуючи своє призначен-
ня, Денис Мельниченко зазначив: 

— Майже рік тому, у рам-
ках реорганізації Державної 
фіскальної служби, відбулося пе-
реведення функцій фіскальної 
служби на місцях безпосередньо 
до фіскальної служби в обласних 
управліннях. А саме — до ДФС 
у Київській області. На сьогодні 
керівництвом ДФС України при-
йнято рішення частково повер-
нути ці функції на місця. Зокре-
ма, сформовано Бориспільське 
відділення ГУ ДФС у Київській 
області. Наша функція — адмі-
ністрування податків з доходів 
юридичних та фізичних осіб, бо-
ротьба з податковим боргом. 

Щодо боргів, то протягом 
2017 року по місцевих подат-
ках у місті Бориспіль було на-
раховано податкових зобов’я-
зань майже 71,5 млн грн. Проте 
до бюджету з них надійшло 65,7 
млн грн. Тобто, майже 7 млн грн 
складає заборгованість. 

Секретар Бориспільської 
міської ради Ярослав Годунок 
озвучив напрямки роботи для 
вирішення наболілих для мі-
ста питань. Зокрема, це діяль-
ність так званих ігрових автома-
тів, яких багато по місту, робота 
ломбардів та кредитних спілок. 
Також у місті є боржники по зем-
лі. Новопризначений керівник 
запевнив, що вся ця робота буде 
проводитися спільними зусил-
лями із залученням відповідних 
спеціалістів.

ПОВІТРЯ 
ПЕРЕВІРЯЮТЬ: 
УСЕ В НОРМІ

Тетяна ХОДЧЕНКО

За даними автоматичного 
посту №2, який розміщено у 
дворі приміщення міської ра-
ди, стан забруднення атмос-
ферного повітря у Борисполі 
відповідає усім нормам. 

Так, показники оксиду вугле-
цю (СО), діоксиду азоту (NO2) та 
діоксиду сірки (SO2) за січень не 
перевищили гранично допусти-
мий коефіцієнт. Стан радіацій-
ного забруднення повітря лише 
кілька разів сягнув до познач-
ки 0,25 мкЗв/год (мікрозіверти) 
при гранично допустимому рів-
ні 0,57 мкЗв/год. Ці дані «Вістям» 
надав Микола Корнійчук, пер-
ший заступник міського голови. 

Нагадаємо, цей автомати-
зований пост Бориспільській 
міській раді передано від Де-
партаменту екології та природ-
них ресурсів Київської облас-
ної державної адміністрації. Він 
єдиний на території Лівобереж-
жя Київщини. Ноу-хау може ви-
мірювати стан повітря в цен-
тральній частині міста, зокре-
ма, в районі центральної площі. 
За допомогою цього посту мож-
на відслідковувати показни-
ки метеорологічних умов (стан 
атмосферного тиску, вологос-
ті, напрямку та швидкості вітру, 
кількості опадів тощо).  

Відслідковувати показни-
ки стану повітря в Борисполі 
може кожен бажаючий за по-
силанням в Інтернеті: www.
ecobase.iisd.com.ua 

 На сесії Бориспільської 
міської ради 30 січня, пер-
шій у 2018 році, встанов-
лено майже рекорд: 160 
питань порядку денного і 
близько десятка додатко-
вих депутати розглянули 
швидко — до 15 години. 
Зазвичай, засідання у місті 
тривають довше.

Ірина КОСТЕНКО, 
фото автора

Більшість питань сесії були зе-
мельними. Почали засідання із 
традиційним запізненням, а по-
тім поговорили про проблеми, 
що стосувалися життєдіяльнос-
ті міста загалом. Без дискусії не 
обійшлося. 

 

«Витягніть терапію 
з бараку!»

Теми ЦРЛ не було у порядку ден-
ному. Її емоційно підняв депутат 
Валерій Мартишко. «Коридор, у 
якому не може розминутися два 
чоловіки, приміщення зношене до 
краю, тісні палати, деякі — на 6 лі-
жок. Колеги, потрібно щось роби-
ти. Усе, що є цінного у нашій тера-
пії, — це спеціалісти! Вони працю-
ють якісно і самовіддано», — ска-
зав Валерій Мартишко. 

У свою чергу секретар міської 
ради Ярослав Годунок додав, що ін-
фекційне відділення нашої лікарні   
«це взагалі гетто, його стан гірший, 
ніж терапевтичного відділення».

Із сесійної трибуни і зали луна-
ли заклики:

— Нам усім буде ганьба, якщо 
ми 8 лютого не підемо на сесію Бо-
риспільської районної ради і не 
будемо вимагати від районної вла-

ди почати будувати терапевтичне 
відділення!

— Давайте звертатися до грома-
ди району, до районних депутатів 
з метою вирішення проблеми бу-
дівництва нового корпусу лікарні.

— Давайте добиватися люд-
ського права на нормальне ліку-
вання. Бо ми на це заслуговуємо.

— Будівництво терапевтич-
но-неврологічного корпусу вирі-
шило б більшість проблем лікарні. 

Про нинішню долю проекту бу-
дівництва розповів депутат Ілля Лу-
ців: «Проект на будівництво ново-
го корпусу затверджений. На ньо-
го витрачено 1 млн 400 тис. грн. Не 
може бути так, щоб такі кошти були 
виділені в нікуди. І проект уже про-
тягом року «зависає». А ціна будів-
ництва зростає. За тим проектом, 
будівництво мало завершитися у 
2019 році. Сьогодні перспективи 
щодо будівництва невтішні».

Серед пропозицій прозвучало 
прийняти звернення до Київської 
ОДА та облради з вимогою впли-
нути на вирішення проблеми з по-
чатком робіт. 

Дебати прокоментував міський 
голова Анатолій Федорчук. Він на-
гадав, що у жовтні на позачерго-
вій сесії міської ради, яка прохо-
дила під стінами райдержадмі-
ністрації, було прийнято рішен-
ня звернутися до суду з приводу 
того, що незаконно було змінено 
статут лікарні, що право власно-
сті має бути визнане не лише за 
громадою району, але й за гро-
мадою міста. Позов подано, потрі-
бен час, щоб пройти усі судові ін-
станції. Анатолій Соловйович по-
відомив, що підготовлено лист на 
ім’я голови райради Владислава 
Байчаса, щоб районна рада роз-
глянула пропозиції, які напрацю-
вало місто щодо змін до статуту 
лікарні. «Наші пропозиції прийня-
ли схвально, але останнє слово за 
депутатами райради, — коменту-
вав головуючий. — Щодо будів-
ництва нового корпусу лікарні, то 

місто позбавлене юридичних ва-
желів впливу на ситуацію. Але по-
трібно рухатися у цьому напрям-
ку. Проект є, і його необхідно вті-
лювати в життя».

«Рошен» за викуп 
землі

Питання «Про надання дозво-
лу ТОВ «Бісквітний комплекс «Ро-
шен» на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення земель-
ної ділянки, площею 3,1 га, яка 
перебуває у користуванні товари-
ства у зв’язку зі зміною цільового 
призначення» було винесено по-
за переліком, хоча воно пройшло 
усі комісії, але не відбуло необхід-
ного терміну на сайті міськради. 
Це і стало приводом для обурен-
ня депутатів.

Коли підприємство «Рошен» за-
ходило до Борисполя, земельну 
ділянку вони отримували від різ-
них юридичних осіб, вона склада-
ється із 5 частин. А тепер цю зе-
мельну ділянку необхідно при-
вести у відповідність із цільовим 
призначенням — підприємни-
цтво. «Рошен» дисципліновано 
сплачує податки за землю, яка 
раніше нічого не приносила до 
казни. За словами Анатолія Фе-
дорчука, це близько 700 тис. грн 
щороку. У підприємства збудовані 
очисні споруди, тож скидатимуть 
у міську  каналізацію уже очище-
ні води. Лінія електропостачання 
у 110 тис. вольт протягнута з під-
станції «Бориспіль», забезпечена 
потужністю. Збудовано трансфор-
маторну підстанцію на 4 мегавати 
потужності, яку вони готові пере-
дати місту. Усі вимоги і усі технічні 
умови підприємство виконує. Піс-
ля обговорень депутати прийня-
ли позитивне рішення. 

Повну версію засідання мож-
на переглянути на сторінці 
«Вістей» у Фейсбук.

ДО 100-РІЧЧЯ 
СОБОРНОСТІ

Депутати Фастівської міської 
ради звернулися до обласних 
рад, міських рад міст обласно-
го значення, народних депута-
тів України щодо приєднання до 
ініціативи з проведення Всеукра-
їнського заходу «Естафета єднан-
ня» з нагоди 100-річчя проголо-
шення Соборності України, яке 
ми будемо відзначати 22 січня 
2019 року. Це питання було ви-
несене на засідання сесії. Бори-
спільські депутати підтримали 
це звернення.

РАДА: ПРО ЗЕМЛЮ 
І ПРОБЛЕМИ МІСТА
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 РОЗМОВА ПРО ГОЛОВНЕ

Наталія ДОЛИНА

— Олександре Валентино-
вичу, районна влада оголосила 
2018-й роком медицини. Що це 
означає?

— У рамках медичної реформи 
в Бориспільському районі дано 
старт розвитку сільської медици-
ни і покращенню матеріально-тех-
нічної бази центральної районної 
лікарні. Як усім відомо, зараз фор-
муються госпітальні округи. Поки 
нам не зрозуміло, яким чином і на 
якому рівні будуть надаватися по-
слуги в ЦРЛ. Тож ми вирішили пе-
рестрахуватися. Особливу увагу 
приділяємо оснащенню наших лі-
карень. Якщо виникне ситуація, що 
центральна районна лікарня втра-
тить позиції, які має зараз, у нас бу-
де можливість «перекинути» це об-
ладнання на сільську медицину.

— Йдеться про нове сучасне 
обладнання?

— Саме так. Попри те, що біль-
шість пацієнтів ЦРЛ — мешканці 
міста, ми не можемо ділити людей 
на «міських» і «районних». Раніше 
у нас були програми медикамен-
тозного забезпечення по окремих 
захворюваннях, але кількість насе-
лення, на яких розраховані ці про-
грами, була невелика. Залишався 
величезний прошарок людей, ко-
трі потребують цілеспрямованої 
меддопомоги. Крім того, дуже ма-
ло уваги приділялося підготовці лі-
карів. У цьому році ми поставили 
за мету вирішити ці проблеми.

У ЦРЛ буде сучасна клініко-діа-
гностична лабораторія крові. Щоб 
точно встановити діагноз і надати 
пацієнтам якісну медичну допомо-
гу, потрібна висока точність ана-
лізу і оперативність. В умовах ру-
тинної лабораторії це зробити не-
можливо. Ми закупили високотех-
нологічні аналізатори провідних 
світових виробників, сучасні реа-
генти, тест-системи, спеціалізова-
ні холодильники. 

Крім цього, купили цифровий су-
часний рентген. Часто виникає не-
обхідність прямо на операційному 
столі провести додаткову діагнос-
тику з низьким рівнем випроміню-
вання. Такий апарат під'їжджає до 
операційного столу, сканує і видає 
знімок. Це дозволить проводити 
хірургічні операції на більш висо-
кому рівні.

Як тільки закінчимо ремонт фі-
зіотерапевтичного кабінету в ЦРЛ 
(плануємо зробити це до кінця лю-
того), встановимо там обладнання 
найвищого класу. Воно теж заку-
плено. Це унікальний апарат уль-
трависокочастотної терапії. З йо-
го допомогою можна лікувати такі 
серйозні захворювання, як артрит, 
артроз, бронхіальну астму, остео-
мієліт, гайморит, плеврит, пневмо-
нію, пієлонефрит, тромбофлебіт. 
Закупили апарати лазерної та біо-
резонансної терапії, обладнання 

для кріотерапії. Це перший крок до 
створення реабілітаційного цен-
тру. На жаль, у нашій країні ката-
строфічно не вистачає таких закла-
дів для реабілітації пацієнтів після 
інсультів, інфарктів, травм. Усе об-
ладнання від провідних світових 
виробників (Італія, Америка, Швей-
царія). Ми принципово не брали 
апарати китайського виробництва. 
Купуючи обладнання, ми одразу 
підписуємо контракти з представ-
никами фірми на проведення кур-
сів навчання для наших фахівців.

— Чи не буде таке лікування 
занадто дорогим для пересічних 
громадян?

— Поки ми працюємо в рамках 
субвенції з держбюджету, лікуван-
ня буде за призначенням лікаря 
безкоштовним. А далі побачимо.

— Сучасне обладнання — це 
чудово. Але чи буде результат 
від його застосування в умовах 
старих корпусів, які не відпові-
дають жодним нормам? Чому 
гальмується будівництво ново-
го корпусу для терапевтично-
го та неврологічного відділень?

— Замовник будівництва — Київ-
ська обласна державна адміністра-
ція. Але, за законом, вони не мо-
жуть бути замовниками, тому що 
земля належить району. Це юри-
дичне питання потрібно вирішува-

ти. На мою думку, сама ідея будів-
ництва нового корпусу є хибною. 
Поясню чому. По-перше, на будів-
ництво і оснащення цього корпусу 
потрібно не менше 180 млн грн. Цих 
грошей ні в кого немає. Будівниц-
тво, за найоптимістичнішими про-
гнозами, триватиме не менше чоти-
рьох років. Упродовж цього часу не 
буде коштів ані на поточний ремонт 
інших відділень лікарні, які вкрай 
цього потребують і за чотири роки 
опиняться в ще гіршому стані, ніж 
зараз, ані на щось інше. Вважаю не-
вдалим вибір майданчика, на якому 
вирішили будувати новий корпус. 
Якщо туди одночасно заїдуть дві-
три «швидкі», всі під'їзди до будів-
лі будуть заблоковані. Не виріше-
но й питання з енергопостачанням 
нового корпусу. Тож всі ці питання 
варто розглядати в комплексі.

— Що плануєте робити зараз 
з неврологічним і терапевтич-
ним відділеннями?

— Міняємо електромережі, зли-
вовідвід, ремонтуємо фасади, за-
куповуємо нові меблі. Неврологіч-
не відділення потребує спеціаль-
ної вентиляції, будемо вирішувати 
цю проблему.

— ЦРЛ стала яблуком розбра-
ту. Де-факто більшість пацієн-
тів — мешканці міста, де-юре — 
лікарня належить району. Яким 

чином, на Вашу думку, можна ви-
рішити цю дилему щодо фінан-
сування та власності?

— Так, місто хоче увійти в співза-
сновники ЦРЛ, 50 на 50. Я підтри-
мую таку ініціативу. Але спочатку 
потрібно зробити балансову оцін-
ку вартості лікарні. Незалежна екс-
пертиза повинна оцінити вартість 
оснащення, ремонту. Після цього 
місто має внести свої 50% коштів, 
які будуть спрямовані на розвиток 
медичного обслуговування. Упро-
довж багатьох років місто брало 
гроші з аеропорту «Бориспіль» (а це 
понад 100 млн грн щорічно). Чому 
на ці гроші не була проведена ре-
конструкція лікарні, не закуплено 
сучасне обладнання? Чому, врешті 
решт, рішення будівництва нового 
корпусу з'явилося тільки зараз, а не, 
скажімо, три роки тому? Чому не ви-
рішена проблема магістральної ву-
лиці Борисполя? Чому не побудова-
ні об'їзні дороги? Як розвантажити 
транспортний потік, який рухається 
містом? Зараз «швидка», наприклад, 
від Нової лінії може їхати 30-40 хв. 
через величезні затори на головній 
вулиці міста. Усі ці питання має вирі-
шувати місцева влада.

— Яким Ви бачите розвиток 
сільської медицини?

— У селі Вороньків плануємо 
створити потужний діагностичний 

центр для району і міста. З ураху-
ванням перспективи окружної до-
роги, там буде зручний під'їзд. Я 
вже говорив про сучасну лабора-
торію крові в ЦРЛ. Така ж сама бу-
де й у Воронькові. У сільських ам-
булаторіях робитимуть забір крові 
і відправлятимуть до Воронькова. 
Для мобільності закупили два ав-
томобілі. Людина вранці здає кров, 
машина забирає зразки, і цього ж 
дня за місцем проживання пацієнт 
отримує результат аналізу в елек-
тронному вигляді, наступного дня 
— в паперовому. Плануємо роби-
ти меданалізи, яких у нашому регі-
оні ще ніхто не робить. Поставимо 
в діагностичному центрі у Воронь-
кові аналізатор, який дозволяє на 
ранніх стадіях діагностувати алер-
гії, визначати, на що саме в люди-
ни реакція. 

— У яких населених пунктах 
району планується створити 
сучасні амбулаторії?

— Створення діагностично-
го центру у Воронькові стартує в 
цьому році. На черзі — село Мир-
не. Там збільшується кількість на-
селення, планується будівництво 
житла. Думаємо щодо села Проців, 
яке стрімко зростає за рахунок са-
дових товариств. Ведемо перего-
вори про будівництво м'ясопере-
робного заводу в Процеві. 

— Які соціальні програми пе-
редбачені у 2018 році? 

— Перехід до нової системи ме-
дичного забезпечення «через ко-
ліно» призводить до того, що ба-
бусі помирають на сходах лікарні. 
Я намагатимусь зробити все, щоб 
у Борисполі та районі медрефор-
ма пройшла якомога м'якше і ефек-
тивніше. Це відбуватиметься за ра-
хунок цільових медичних програм. 
Ми створили комунальне підпри-
ємство «Бориспільська районна 
аптека». Виходячи з бізнес-інтере-
сів, було б логічно «завести» на ри-
нок свого оператора і отримува-
ти гроші від продажу ліків. Ми ви-
рішили піти іншим шляхом. Про-
ведемо серйозну роз'яснювальну 
роботу з лікарями, поставимо пе-
ред ними завдання виписувати не 
ті препарати, які найдорожчі, а ті, 
в яких зберігається співвідношен-
ня «ціна—якість». Впроваджуємо 
районну програму компенсації 
незахищеним верствам населен-
ня (пенсіонерам, людям з хроніч-
ними захворюваннями, інвалідам, 
ветеранам АТО). Сподіваємося, що 
місто також долучиться до цієї іні-
ціативи і допоможе коштами.

У найближчих планах закупити 
обладнання, яке дозволяє діагнос-
тувати передінфарктний стан. Об-
стежимо всіх гіпертоніків, які зна-
ходяться на обліку, і побачимо, 
кому на ранній стадії, до розвит-
ку серйозних ускладнень, потріб-
на профілактична чи медикамен-
тозна допомога. Хочемо придбати 
сучасний мамограф. Це абсолютно 
нова техніка. Жінка лягає на кушет-
ку, апарат сканує молочну залозу, 
роботизована голка тут же може 
зробити пробу на біопсію. 

Отже, планів щодо розвитку 
медицини у нас чимало. Тож не 
випадково ми оголосили 2018-
й роком медицини. Кошти на це 
плануємо взяти з тих грошей, які 
район отримує від аеропорту 
«Бориспіль».

«ІДЕЯ БУДІВНИЦТВА НОВОГО 
КОРПУСУ ЛІКАРНІ Є ХИБНОЮ»

ОЛЕКСАНДР 
ТУРЕНКО

Медична реформа — одна із головних тем, які найбільше хвилюють людей. Що буде з центральною 
районною лікарнею завтра та чому гальмується будівництво нового корпусу? Ці та інші питання 
місцевої медицини газета постійно тримає на контролі. Своїм баченням ситуації ексклюзивно для 
«Вістей» ділиться голова Бориспільської районної державної адміністрації Олександр Туренко.

• «Місто хоче увійти в співзасновники ЦРЛ, 50 на 50. Я підтримую таку ініціативу. Але спочатку потрібно зробити 
балансову оцінку вартості лікарні.»
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ОФІЦІЙНО

ПРЯМА МОВА

 РОЗБІР ПОЛЬОТІВ

 Зимова погода «радує» то снігопадами, то відлигою, то 
дощами, перетворюючи міські дороги і тротуари на випро-
бування для містян та комунальників.

Наталія ДОЛИНА, фото Ольга ІВАНОВА

Моя сусідка вийшла в центр міста і нарікає: «Йшла і молилася, щоб не впасти 
в калюжу, послизнувшись на тротуарі. Сніг до пуття не прибрали, а тепер лю-
ди топчуться-плавають у сніговій каші» або ковзаються на непосипаних тро-
туарах. Бориспілець Денис Мелешко обурювався у Фейс буці: «По центру міста 
не реально пройти. Я вже не кажу за околиці. Ми платимо податки. Куди ідуть 
наші гроші? Кожну зиму ми змушені ризикувати здоров'ям... І це не один рік. 
Це уже набридло!» Тирада мала відгук: користувачі погоджуються з тим, що 
стан доріг і тротуарів цієї зими навіть у центральній частині міста незадовіль-
ний. Хто винний і що робити? «Вісті» міряли спочатку кучугури, а потім калюжі.

Кілька прикладів безгосподарності за тиждень:
• Біля кіоску «Преса», що біля «Сільпо», була ковзанка, потім потоп.  
• Вул. Бежівка, 2. Від дороги, де потоком рухаються авто, людей від-

діляє вузенький тротуар. Сніг, який розтанув під час відлиги, пере-
творився на крижані кучугури, потім на воду. Ситуація ускладнюєть-
ся тим, що з одного боку доріжки знаходиться магазин, з іншого — зу-
пинка маршруток. Люди похилого віку, діти, які йдуть зі школи, нара-
жаються на небезпеку не втриматися на ногах.

• Вул. Київський Шлях. Майданчик перед входом у магазин «Смак» 
розчищений, але весь тротуар — суцільна ковзанка. Це небезпечно, 
адже тут знаходиться зупинка автобусів і маршруток.

• Біля супермаркету «Сільпо» сніг належно не чистився, дуже слизь-
ко і мокро. Така ситуація біля супермаркетів мережі «Фора». Не краща 
ситуація у дворах багатоповерхівок. 

Йшов, упав, опритомнів — гіпс
Щоб з'ясувати, наскільки наслідки зимової негоди впливають на статис-

тику травматизму, «Вісті» звернулися до травмпункту ЦРЛ. Медики показа-
ли записи в журналі звернень.

З 1 по 8 січня в травмпункт з різними ушкодженнями звернулися 145 
осіб, 25 особам наклали гіпс.

З 9 по 14 січня звернулося 87 осіб, з них 25 осіб — з переломами кінці-
вок, наклали гіпс.

З 15 по 21 січня (найнебезпечніший період, коли вулиці перетворили-
ся на  ковзанку) за допомогою звернулося 165 осіб. З них у 36 осіб дігно-
стували переломи.

Найважчим для медиків і містян був день 19 січня — свято Водохреща, 
коли багато людей йшли до церкви святити воду, але натомість опинилися 
у лікарні. Так, до ЦРЛ потрапили 38 осіб з важкими травмами. 

ПО ЛЬОДУ І КАЛЮЖАХ

Отже, хто  має відповідати за 
стан доріг, тротуарів  у період сні-
гопаду та ожеледиці. 

Теоретично система бла-
гоустрою є майже досконалою. На 
папері. У Правилах благоустрою 
території міста Борисполя, які бу-
ли затверджені Бориспільською 
міською радою і набрали чинності 
з 10 квітня 2008 року, чітко пропи-
сано, хто саме і за що відповідає.

• «Покриття проїжджої ча-
стини міських проспектів, ву-
лиць, провулків, а також по-
криття тротуарів, площ, за 
кошти міського бюджету — по-
кладається на уповноважені ви-
конкомом міської ради органи;

• дворів, тротуарів, покриття 
проїжджої частини міських про-
спектів, вулиць, провулків, при-
леглих до житлового фонду те-
риторіальної громади, — по-
кладається на уповноважені ви-
конкомом міської ради органи;

• дворів, тротуарів, покрит-
тя проїжджої частини місцевих 
проїздів, прилеглих до житлово-
го фонду відомств, — поклада-
ється на відповідні відомства;

• тротуарів, покриття про-
їжджої частини місцевих (вну-
трішньоквартальних) доріг, 
територій, суміжних (прилег-
лих) з приватними домоволо-
діннями на відстані 10 метрів 
по периметру, — покладаєть-
ся на власників домоволодінь, а 
контроль за виконанням цього 

обов’язку на виконком міської ра-
ди, або уповноважені ним органи;

• дворів, тротуарів, покрит-
тя проїжджої частини, терито-
рій, прилеглих до будівель гро-
мадської забудови, прибудин-
кової території, у тому числі 
будівель, що утримуються това-
риством власників багатоквар-
тирного будинку, — поклада-
ється на балансоутримувача 
будівель, товариства власни-
ків багатоквартирного будинку;

• дворів, тротуарів, майданчи-
ків, покриття проїжджої части-
ни, інших суміжних (прилеглих) те-
риторій з земельними ділянками, 
що надані у власність або корис-
тування юридичним або фізичним 
особам, — покладається на відпо-
відні підприємства, установи, ор-
ганізації, приватних підприємців, 
громадян, які є власниками або 
користувачами таких ділянок;

• тротуарів, територій, прилег-
лих до торгових центрів, об’єктів 
побутового обслуговування, гро-
мадського харчування, магазинів, 
ринків та інших об’єктів торгівлі 
на відстань до бордюрного каменю, 
який обмежує проїжджу частину ву-
лиці, та 20 м по іншим сторонам пе-
риметру, а також палаток, ларь-
ків, кіосків, інших об’єктів виносної/
вуличної торгівлі на відстані 10 ме-
трів по периметру — покладаєть-
ся на суб’єктів господарювання, що 
експлуатують вказані об’єкти», — 
йдеться в Правилах благоустрою 
територі міста Борисполя.

ПРОПИСАНИЙ АЛГОРИТМ

Тож у документі прописаний чіткий алгоритм виконання робіт що-
до благоустрою міста — від міської влади до власників підприємств і 
балансоутримувачів будинків. Та насправді все відбувається не зовсім 
так, як передбачено. 

ЦЕНТР МІСТА

«Розглядаємо 
протоколи»

В'ячеслав ТОЛКАЧ, на-
чальник головного управління 
житлово-комунального госпо-
дарства виконавчого коміте-
ту Бориспільської міської ради:

— Після негоди в місті були 
почищені центральні вулиці. 
Зараз прибираємо тротуари 
від залишків снігу. Технічні ха-
рактеристики наших снігопри-
биральних машин не дозволя-
ють їм заїхати на тротуар. Тож 
там виникають накати, які ми 
посипаємо піщано–сольовою 
сумішшю.

Що стосується «Сільпо». У до-
говорі на утримання приміщен-
ня, яке вони орендують, пропи-
сано, які роботи вони повинні 
виконувати. Це стосується при-
бирання снігу, очищення троту-
ару перед супермаркетом.

Відділ з контролю за бла-
гоустроєм міста має робити 
попередження порушникам 
цих правил, складати прото-
коли. Щотижня ми ці протоко-
ли розглядаємо, накладаємо 
штрафи. Максимальний штраф 
за невиконання правил бла-
гоустрою наразі 1700 грн.

«Із 300 підприємців 
прибирають — 20»

Валерій СПІВАК, директор 
ринку «Центральний»

— Коли сніг був м'який, ми 
його збирали в тачки і намага-
лися вивозити. Але скажіть, ку-
ди можна цілеспрямовано, не 
порушуючи санітарних норм, 
його вивозити в місті? 

На ринок щодня заходять 
сотні людей, сюди заїжджають 
машини, що завозять товар і 
укочують сніг. Після морозів 
все це замерзає, перетворю-
ється на ті ж самі крижані ку-
чугури, потім калюжі. 

У Правилах благоустрою 
прописано, що підприємці по-
винні прибирати територію бі-
ля своїх торгових точок. Але 
реально з 300 підприємців, 
які працюють на ринку, це ро-
блять не більше 20.

Ми посипали алеї ринку сіл-
лю. Ось і нещодавно закупили 
45 кілограмів.

• 30 січня всюди вода, 31 січня тротуар перетворився на ковзанку.

• Максимальний штраф за невиконання правил благоустрою 
наразі 1700 грн.
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«Кожна організація 
у радіусі 20 м має 
прибирати свою 
територію»

Володимир Найчук, дирек-
тор КП  «Виробниче управління 
комунального господарства»

— У нас є графік робіт, але, 
перш за все, посипаємо там, де 
є найбільший рух. А це  у цен-
трі міста. Зазначу, щоб одночас-
но обробити всі тротуари, ми 
не маємо достатньої кількості 
робітників. Усі наші працівники 
пенсійного віку, є жінки, яким по 

70—75 і навіть 80 років. Молодь 
не хоче йти працювати в цю га-
лузь. Робота нелегка, а зарплата 
невелика — 3,5 тис. грн. Сьогод-
ні у нас працює 6 жінок і 6 чоло-
віків. І це на все місто, на 60 ти-
сяч населення. 

Ми уклали договір з голов-
ним управлінням ЖКГ. Там про-
писано, які території ми повин-
ні очищати. Згідно з коштори-
сом, це 50 доріг (з 450). Головне 
завдання — забезпечувати без-
печний проїзд вул. Київський 
Шлях, але ми чистимо й ті доро-
ги, які не прописані в коштори-
сі. А як інакше, коли телефонує 
літня жінка і благає допомогти, 
бо не може вийти з дому чи про-
йти дорогою від приватного бу-
динку? Звичайно, відправляє-
мо техніку. Згідно з Правилами 
благоустрою території Бориспо-
ля, кожна організація чи торго-
ва точка повинна в радіусі 20 м 
прибирати свою територію. Як-
що тротуар розташований біля 
будинку приватної особи, то во-
на має його чистити. Приватни-
ки, які працюють вздовж троту-
арів, повинні їх прибирати. Але 
ці правила виконують одиниці.

Отже, вимальовується не зовсім втішна картина. Замість чіткої 
вертикалі, як це прописано в документах, зимовий благоустрій у 
Борисполі радше нагадує байку Крилова про лебедя, рака і щуку. 
Начебто всі працюють, а віз і нині там. Постає чимало питань щодо 
контролю за правилами до посадовців, які мають прямі обов'яз-
ки забезпечувати їхнє виконання. Дивує, чому працівники відді-
лу з контролю за благоустроєм впродовж місяця не бачили, що на 
зупинці маршруток на вул. Бежівка, 2 склалася аварійна ситуація? 
Адже вона знаходиться у  декількох метрах від місця розташуван-
ня цього відділу. А шість протоколів, які були складені 25—26 січ-
ня, з'явилися лише після звернення «Вістей» 24 січня. Чому місце-
ві підприємці дозволяють собі не розчищати сніг чи «кашу» з ньо-
го біля своїх точок?  

Чи є офіційне розпорядження про вивезення снігу та чітко ви-
значене місцевою владою місце, куди можна його звозити? 

Уже на вулиці потеплішало,  крижані майданчики розтанули. 
Але попереду лютий. Які сюрпризи він готує, ніхто не знає. Чи го-
тові бориспільці виконувати правила благоустрою? Коли ігнору-
ватимуть їх безнаказанно і далі, то у Борисполі нічого не змінить-
ся на краще у плані благоустрою. 

«Немає мети 
махати мечем»

Михайло ПАРХОМЕНКО, 
начальник відділу з контро-
лю за благоустроєм міста 
управління містобудування 
та архітектури виконавчо-
го комітету Бориспільської 
міської ради

— У нас багато виїздів по за-
явках громадян. Робимо попе-
редження, відправляємо при-
писи залежно від ситуації (зби-
ти кригу, почистити сніг, ви-
везти сміття), встановлюємо 
терміни виконання робіт. Від-
повідно до закону, надаємо по-
рушникам можливість випра-
вити ситуацію. Фінальний етап, 
якщо зауваження не враховані, 
— складання протоколу, який 
відправляємо на адміністра-
тивну комісію. У нас немає ме-
ти махати мечем. Наша робота 
полягає в попередженні недо-
ліків, запобіганні травматизму. 
За період, коли випав перший 
сніг, ми видали підприємцям 
різних форм власності близь-
ко півтори сотні приписів, які 
стосуються ожеледиці, крижа-
ного насту, бурульок. Дехто ре-
агує на це конструктивно. На-
приклад, минулого року був 
складений протокол щодо не-
задовільного стану біля примі-
щення побуткомбінату на вул. 
Київський Шлях. Цьогоріч май-
данчик перед будівлею розчи-
щений, вони виправилися. А 
буває по-іншому. Розбирали-
ся з «Форою». Керуюча марке-
том спростовувала наші заува-
ження, доводила, що територія 
прибрана, хоча це не так. Жо-
ден керівник таких мережевих 
магазинів, як «Фора», «Сільпо» 
або «Біла», не приймає рішен-
ня без узгоджування із регіо-
нальним директором. А в того 
завжди під рукою юрист, який 
радить від всього відмовляти-
ся. Ось і кажуть керівники на 
«чорне» — «біле». Доводиться 
викликати поліцію, щоб склас-
ти протокол відповідно до за-
кону. Тож ця робота вартує чи-
мало сил і нервів. У нас мало 
працівників, і ми часто не в 
змозі охопити все місто.

18 січня на адмінкомісії було 
розглянуто два протоколи, які 
ми склали. 25—26 січня було 
складено шість протоколів, які 
ми найближчим часом відпра-
вимо на розгляд адмінкомісії.

Від лопати і мітли на техніку перейти
29 січня, керівник Бориспільського КП ВУКГ Володимир Найчук, зві-

туючи про роботу підприємства, зазначив, що потепління внесло ко-
рективи у роботу комунальників. Сніговий накат посипали піщано-со-
льовою сумішшю, він поступово перетворювався на снігову кашу. 

«Коли верхній шар «каші» знімали, піднімався і розпушувався 
нижній, створюючи проблеми для пішоходів. Прибирати по кілька 
разів техніка не встигала. Під час снігопаду працювало 4 одиниці 
техніки. Стільки ж техніки вийшло на дороги Борисполя у понеділок: 
2 розчищали тротуари, а 2 — дороги. Встигнути за змінами погоди 
важко. Із 12 працівників, необхідних на прибиранні наслідків него-
ди, у штаті є 6, 4-5 вакансій водіїв», — нарікав керівник. 

Анатолій Федорчук, 
Бориспільський міський голова:

 

«Відходити від 
практики чистити 
сніг лопатою»

— З урахуванням того, що 
людей на підприємстві не ви-
стачає, місту необхідно від-
ходити від практики чистити 
сніг лопатою. Давайте купува-
ти самохідні установки, які по-
легшать людську працю. На-
давайте пропозиції, сьогодні 
ринок дає широкий вибір. 

«Тротуарну плитку 
не соліть!»

 Міський голова застеріг, 
що тротуарну плитку не мож-
на посипати сіллю. Це руйнує 
її, і через кілька років покрит-
тя доведеться міняти. 

— Щоб не спотикатися на 
снігу, підприємці зобов’язані 
перед своїми підприємствами 
прибирати сніг вчасно, доки 
він ще не притоптаний. Чому 
працівники комунальної сфе-
ри можуть почати розчища-
ти сніг із 5-7 ранку, а приват-
ники — ні? 

Іван ХВОРОСТЯНКА, 
керівник КП ЖРЕУ: 

— Пускати у двори багатоповер-
хівок снігоприбиральну техніку 
можна після того, як усі роз’їдуться 
на роботу, бо двори тісно заставле-
ні машинами. Тому є необхідність 
облаштування стоянок для автомо-
білів біля будинків, які будувалися 
ще за радянських часів.

У ПІДСУМКУ

 НОВА МАШИНА

 ТЕНДЕР

Інна КРИНИЧНА

25 січня на площі перед Бори-
спільським міськвиконкомом 
презентували автовишку із ви-
льотом стріли до 30 м. На 2018 
рік у міста амбітні плани щодо 
закупівлі сучасної техніки для 
комунальних підприємств.

Наявність у технічному парку 
автовишки — це плюс для кому-
нальної служби. У Борисполі, на-
голошувалося на презентації по-
купки, такі є і у ЖЕКу-1, і у ВУКГ: 
їхня стріла піднімається на 18 м, 
але вони зношені за 30 років екс-
плуатації. Міські чиновники вва-
жають, нова техніка потрібна, бо 
комунальники міста виконують 
роботи із застосуванням підйом-
них механізмів: обслуговування 
багатоповерхівок, ремонт дахів 
та димовентиляційних каналів, 
кронування та видалення аварій-
них дерев тощо. 

«Автовишка коштувала місько-
му бюджету 2 млн 980 тис. грн. Ви-
готовлена  на шасі авто МАЗ (Біло-
русь). Іноземні аналоги інших кра-
їн з вильотом стріли до 30 м мо-
жуть коштувати до 6,5 млн грн. З 
такою технікою ми завжди на ко-
ні — говорить перший заступник 
Бориспільського міського голови 

Микола Корнійчук, коментуючи 
нове придбання.

• У планах. Микола Корнійчук 
поділився планами на нинішній 
рік щодо оновлення технічного 
парку комунальних служб Бори-
споля: «Скоро Бориспіль має от-
римати сміттєвоз на шасі автомо-
біля КрАЗ, який був придбаний 
у минулому році. Будемо звер-
татися до депутатів, щоб виділи-
ти кошти на придбання ще одні-
єї такої ж вишки для КП ЖЕК-1. А 
з двох стареньких плануємо зро-
бити одну, щоб вона ще деякий 
час попрацювала у КП ЖРЕУ».

На думку керівника, потрібно 
придбати автомобіль для пер-
винної допомоги, КП ЖЕК-1 по-
требує автомобіля для обслугову-
вання ліфтів, бо стара китайська 
машина  потребує оновлення. 

«Плануємо придбати автомо-
біль-ремонтну майстерню для 
КП «Бориспільводоканалу», адже 
водопроводи зношені на 60-70% 
й потребують ремонту. Хочемо 
прилад для повірки лічильників, 
який перевірятиме справність 
лічильника без його демонта-
жу. Вартість новинки близько 
170 тис. грн. Для міста це невели-
кі кошти, а для споживачів буде 
зручно», — поділився керівник.

ПРИДБАЛИ АВТОВИШКУ

У ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЬНЯХ 
БУДЕ М’ЯСО

Ірина ГОЛУБ

Минулого тижня проводи-
лися тендери на закупівлю 
продуктів харчування для на-
вчальних закладів Борисполя. 

У понеділок, 29 січня, на апа-
ратній нараді у міського голо-
ви зазначалося, що проведено 8 

тендерів. «Щодо тендеру на м'я-
со, на який раніше було пода-
но скаргу, то антимонопольний 
комітет не прийняв її до розгля-
ду. І договори на поставку м’яс-
ної і борошномельної продукції 
уже укладено. 5 тендерів відбули-
ся минулого тижня, і ще 5 завер-
шаться на цьому тижні», — наго-
лошувалося на нараді. 
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 НОВИЙ АПАРАТ  НОУ-ХАУ

ПЕРЕЯСЛАВ: 
«ЕЛЕКТРОННЕ 
ВІДКРИТЕ 
МІСТО»

Олександр МАТВІЄНКО

«Електронне відкрите мі-
сто» — програма, яка діє в Пе-
реяславі з 2016 по 2018 роки 
включно і передбачає співп-
рацю з Європейським Сою-
зом та Програмою розвитку 
ООН на принципах співфінан-
сування: 80% програми опла-
чують зарубіжні партнери, а 
20% — міська рада. На про-
граму планується витратити 
майже 620 тис. грн. 

Що ж зроблено у рамках ви-
конання програми? Придба-
не та налаштоване програм-
не забезпечення та серверне 
обладнання для геоінформа-
ційних систем служби місько-
го кадастру. У першому пів-
річчі 2017 року реалізований 
проект «Створення інтерак-
тивної карти міста Переясла-
ва-Хмельницького», облашто-
вана серверна кімната в при-
міщенні міської ради.

Розроблений електронний 
реєстр (база даних) рекламних 
конструкцій міста. У розділі «не-
рухоме майно, об’єкти господа-
рювання» інтерактивної карти 
показані об’єкти зовнішньої ре-
клами: сітілайти та білборди з 
номером дозволу на встанов-
лення. Впроваджений електро-
нний реєстр тимчасових спо-
руд, створена інформаційна 
карта пам'яток історії та архітек-
тури та об'єктів, що мають істо-
ричну або культурну цінність.

Проте найзручнішим для гро-
мадян виявилася інтерактивна 
мапа руху міського громадсько-
го транспорту в режимі онлайн. 
У розділі «соціально-культурні 
об’єкти» інтерактивної карти 
міста подана схема руху тран-
спорту. Споживач може в режи-
мі реального часу спостерігати 
місце знаходження міського ав-
тобуса загального користуван-
ня. На восьми зупинках гро-
мадського транспорту розмі-
щені термінали, на яких можна 
побачити розклад руху місько-
го транспорту, час прибуття ав-
тобусів тощо. Така послуга стала 
можливою завдяки придбанню 
виробничим управлінням ко-
мунального господарства 20 
GPS-трекерів, з них 7 трекерів 
встановлені на міських автобу-
сах загального користування 
(згідно з договорами КП ВУКГ з 
перевізниками). Тут же можна 
отримати доступ до безкоштов-
ного Wi-Fi, є можливість заря-
дити мобільний телефон. На зу-
пинках громадського транспор-
ту встановлено вісім купольних 
камер відеоспостереження.

 Крім того, планується вста-
новити 10 відеокамер, вісім з 
яких зчитують номерні знаки 
автомобілів. На інтерактивну 
камеру виведено онлайнпо-
каз наявних камер відеоспо-
стереження.

До кінця року планується за-
провадити в міській раді елек-
тронний документообіг та систе-
му відео- та скайпоконференцій. 

 ЯК У СУСІДІВ? 

 БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ

Тетяна СОЛОВЙОВА

«На сесії Березанської міськра-
ди прийнято план соціально-еко-
номічного розвитку міста, — за-
значив перший заступник місь-
кого голови Анатолій Семененко. 
— Серед запланованих об’єктів 
реконструкція очисних споруд. 
Це дозволяє розвиватися місту, 
будувати нові підприємства, бага-
токвартирні будинки. Була оновле-
на проектно-кошторисна докумен-
тація. У квітні 2017 року з держав-
ного бюджету виділено 17 млн грн 
на виконання робіт першої черги. 

Загальна вартість реконструкції 
очисних — 28 млн грн. До кінця 
листопада проводився тендер. 4 
грудня компанія ТОВ «Альтернати-
ва В» розпочала роботи».

Разом з першим заступником 
міського голови Анатолієм Семе-
ненком та начальником КП «Міськ-
водоканал» Юрієм Іванчуком ви-
рушаємо на очисні споруди. Пра-
цівники ТОВ «Альтернатива В» 
розпочали роботи з оновлення 
пісколовок, куди спочатку потра-
пляють стоки з міста та з сусідньо-
го Баришівського району. Потім 
стоки очищаються на двох аера-
торах, де за допомогою змішува-
чів нечистоти осідають у пісок, а 
очищена вода подається у два бі-
оставки: ближній і дальній. Пісок 
з нечистотами складається на му-
лових полях. 

Перша черга реконструкції 
очисних споруд передбачає онов-
лення першого аератора та муло-
вих полів, реконструкцію пісколо-
вок, заміну насосів у машинному 
відділенні, які перекачують стоки. 
Замість вітчизняного енергоємно-
го обладнання будуть встановлені 
енергозберігаючі німецькі та іта-
лійські насоси, що дозволить на 
40 % економити електроенергію. 
Під час другої черги реконструк-
ції буде замінено обладнання на 

другому аераторі та відремонто-
ване приміщення, де працює пер-
сонал. «Міськводоканал» встано-
вить лічильники для обліку нечи-
стот. Буде додаткове освітлення та 
благоустрій території. 

— Наразі очисні споруди пере-
качують за добу понад 500 кубіч-
них метрів стоків, які надходять з 
Березані, та 350 кубів нечистот, що 
надходять з Баришівського райо-
ну. Після реконструкції оновлені 
очисні споруди зможуть переро-
бляти понад 2,5 тис. кубічних ме-
трів стоків, які очищатимуть на 
96 % (нині нечистоти очищаються 
на 60 %). Тобто у біоставках буде чи-
ста вода. Роботи мають завершити-
ся у травні цього року. На черзі ре-
конструкція двох каналізаційно-на-
сосних станцій — № 2 по вул. Героїв 
Небесної Сотні та № 7 по вул. Це-
гельній. Там планується заміна об-
ладнання. Вартість реконструкції 
КНС становить відповідно 7 та 4,5 
млн грн. Гроші обіцяють виділити з 
державного бюджету. 

Нагадаємо, що місто Бориспіль 
та район теж потребують нових 
очисних споруд. Недобудований 
сучасний об’єкт очисних, куди 
вкладено понад 270 млн грн, ни-
ні «законсервовано», про його до-
будову Бориспільщині доводиться 
лише мріяти. 

БЕРЕЗАНЬ: РЕКОНСТРУКЦІЯ 
ОЧИСНИХ СПОРУД

 Цієї події Березань че-
кала понад 10 років. Заста-
рілі очисні збудовані у 1964 
році, у 1978 році реконстру-
йовані. У 2008 році виго-
товлено проектно-кошто-
рисну документацію, а 
роботи так і не розпочали-
ся. І нарешті завдяки до-
помозі держави рекон-
струкція очисних споруд 
розпочалася.

• Аератор, який очищає стоки; під час реконструкції вітчизняне обладнання замінять на італійські та 
німецькі насоси.

Сергій ФЕДОТОВ

У січні 2018 року у Яготині ви-
пала місячна норма опадів — 
до 55 см, що спричинило безліч 
незручностей: не всі дороги бу-
ли розчищені від снігу, найгір-
ша ситуація на ділянках, які ма-
ло прибирати РАЙ ДУ. Дороги, 
які перебувають у комунальній 
власності міста, були у кращому 
стані. Яготинці нарікали на ко-
мунальників. 

Керівник КП «Комунальник» Ан-
дрій Стріха розповів, що в період 

заметів його працівниками було 
залучено всю наявну техніку для 
боротьби зі снігом — всього 6 оди-
ниць техніки, що працювала з 4 го-
дини ранку до ночі.

Керівник зазначив, що, окрім 
«своїх» вулиць, працівники підпри-
ємства розчищали і ті, що мають 
обслуговуватися Яготинським Рай 
ДУ, для уникнення  колапсу. Про-
блемою міста стало й те, що робо-
ту техніці та двірникам ускладню-
вав припаркований у неналежно-
му місці автотранспорт, тупикові 
та вузькі вулиці, провулки тощо. І 
якби не додаткова техніка приват-

ників, то містом взагалі б припи-
нився рух.

Ситуація, що склалась у Яготині, 
призвела до того, що міський го-
лова Н.Дзюба, в.о. голови Яготин-
ської райдержадміністрації О.Руд-
ніцька, голова райради В.Грицай 
зустрілися з керівництвом Служ-
би автомобільних доріг Київської 
області щодо розчистки доріг об-
ласного значення та відновлення 
діяльності районного підрозділу 
дорожнього управління. Резуль-
татом зустрічі стало призначення 
нового керівника згаданого під-
розділу.

КОЛАПС НА ВУЛИЦЯХ ЯГОТИНА

У БЕРЕЗАНСЬКІЙ 
ЛІКАРНІ 
ОБСТЕЖУВАТИМУТЬ 
СЕРЦЕ І СУДИНИ

Тетяна СОЛОВЙОВА

Віднедавна у Березанській 
міській лікарні запрацював 
кабінет ехокардіографії. За 
кошти державного бюджету 
придбана сучасна ультразву-
кова діагностична система 
«Mylab40», завдяки якій мож-
на виявляти серцево-судин-
ні патології на ранніх стадіях. 
Уже почали обстежуватись 
перші пацієнти. 

Лікар з функціональної діа-
гностики Наталя Колесникова 
закінчила чотиримісячні кур-
си функціональної діагности-
ки при Національній медичній 
академії післядипломної осві-
ти імені П.Л. Шупика і нині при-
ймає пацієнтів. Першим у черзі 
на обстеження — березанець 
Олег Суханов. На моніторі мож-
на побачити його серце, послу-
хати, як воно б’ється.

«За допомогою ехокардіогра-
фії можна визначити розмір сер-
ця, функцію скорочення, стан 
усіх чотирьох клапанів, — пояс-
нює Наталя Михайлівна. — А та-
кож побачити розміри порожни-
ни і стінок, роботу стулок клапа-
нів, як скорочується серце. Вимі-
рюються потоки крові, які течуть 
через клапани серця, тиск у аор-
ті та легеневій артерії».

Завдяки функціональному об-
стеженню є можливість вияви-
ти чимало патологій серця: не-
достатність або стеноз клапанів, 
патологічний потік крові через 
клапани, продовжує Наталя Ми-
хайлівна. Під час інфаркту міо-
карда порушується сегментарне 
скорочення стінок серця, спо-
стерігається гіпертрофія або по-
товщення стінок, тромби і пух-
лини в серці. Такі зміни і виявля-
ються під час обстеження. Також 
можна визначити стан серцевої 
сумки, атеросклеротичні зміни 
аорти та інших клапанів, кальце-
нози. Головне, що завдяки цьому 
диво-апарату лікар виявляє сер-
цеві патології на ранніх стадіях, 
що важливо, щоб вчасно розпо-
чати лікування. Нова ультразву-
кова діагностична система доз-
воляє обстежувати стан судин 
голови і шиї, щитовидної залози. 

Обстежитись у кабінеті ехо-
кардіографії може кожен. По-
трібно побувати на прийомі у 
дільничного терапевта, який за 
потреби видасть направлення. 
Лікар з функціональної діагнос-
тики визначить, на котру годи-
ну обстеження, бо процедура 
— довготривалий процес. На 
кожного пацієнта витрачається, 
як мінімум, півгодини, а іноді й 
більше. Тож протягом дня Ната-
ля Михайлівна спроможна при-
йняти лише 5-6 пацієнтів.

«Ще на початку обстеження 
можна визначити, чи здорове 
серце у пацієнта, — каже Ната-
ля Михайлівна. — Якщо немає 
патологій, то серцевий м’яз ін-
тенсивно скорочується». 

Лікарі наголошують, що варто 
пам’ятати, що найвища смерт-
ність у нашій країні саме від сер-
цево-судинних патологій. Тому 
краще не зволікати і завчасно 
звернутися до спеціалістів.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників
Збиральника меблів

Електрика з 
кранового 
господарства
Інженера-
кошторисника
Інженера-технолога

Головного 
механіка
Інженера 
з будівництва
Майстра 
зміни БЗВ

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 5 ЛЮТОГО

ВІВТОРОК, 6 ЛЮТОГО

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.15 05.25 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 12.20 "Чотири весілля"
12.35 14.10 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Гроші 2018"
23.15 00.25 "Голос країни 8"
01.35 "Скрябін. Концерт пам"яті"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.15 05.25 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 11.00 12.20 "Чотири весілля"
12.35 14.10 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Інспектор. Міста"
23.35 00.25 01.25 Т/с "Як уникнути 

покарання за убивство - 2" 
(18+)

04.35 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

05.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.40 05.30 Реальна містика

13.40 15.30 Т/с "Виноград"

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чорна кров" 12+

23.30 Х/ф "Ван Хелсінг" 16+

02.00 Профілактика!!!

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

02.00 Сьогодні
09.30 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 03.50 Реальна містика
13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 12+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.30 Телемагазин

06.10 22.35 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 
Новини

07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "Не може бути!"
12.25 Т/с "Повернешся - 

поговоримо"
16.10 "Чекай мене"
18.00 19.00 03.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.20 04.35 "Подробиці"
20.40 Т/с "Запитайте в осені"
00.25 Т/с "Одного разу в Ростові" 

16+
03.00 "Речдок"
05.15 "Topshop"

05.45 Мультфільм
06.10 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

осені"
12.50 Х/ф "Дама з папугою"
14.50 15.45 16.40 03.05 "Речдок"
18.00 19.00 03.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.25 04.30 "Подробиці"
00.25 Т/с "Одного разу в Ростові" 

16+
05.10 "Topshop"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Принцеса на горошині"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00 17.00 23.00 Країна У
14.30 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя" 16+
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Про рибалку та його 

дружину"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00 17.00 23.00 Країна У
14.30 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя" 16+
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 04.50 Т/с "Відділ 44" 16+
05.50 19.20 Надзвичайні новини
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.05 Х/ф "Куляста блискавка"
12.45 15.45 Факти. День
13.20 16.15 Х/ф "На секретній 

службі Її Величності"
16.45 Х/ф "Квант милосердя"
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Поганий хороший коп" 

16+
22.35 Свобода слова
00.45 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
01.30 Х/ф "Поїзд поза розкладом"
02.50 Без гальм

05.35 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.00 13.20 Х/ф "Голдфінгер"
12.45 15.45 Факти. День
14.35 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.35 21.25 Т/с "Поганий хороший 

коп" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Чорний янгол" 16+
01.15 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
02.40 Без гальм
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
09.30 01.15 "Моя правда"
10.25 Х/с "Ледарі"
13.10 Х/ф "Оцеола"
15.15 Х/ф "Доживемо до понеділка"
17.15 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
19.00 02.10 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Безіменна зірка"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

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

рука"
09.40 "Зіркове життя"
10.30 00.30 "Моя правда"
11.20 Х/с "Ледарі"
13.10 Х/ф "Текумзе"
15.10 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
16.25 Х/ф "Троє в човні, не 

рахуючи собаки"
19.00 02.15 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Ганна на шиї"
01.25 "Позаочі"
03.45 Кіноляпи

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

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

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

Лотерея"
04.05 "Життєві історії"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 04.05 "Мультляндія"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 00.00 

01.15 03.45 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 18.10 "Квест"
14.00 01.35 "Поради лікаря"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.10 20.20 23.50 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.15 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Служба порятунку"

03.00 Профілактика

06.00 Абзац

06.59 08.49 Kids Time

07.00 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"

08.50 Від пацанки до панянки

16.50 Ревізор. Крамниці

19.00 Ревізор

21.50 Cтрасти за Ревізором

00.00 Х/ф "Суддя Дредд"

01.55 Служба розшуку дітей

02.00 Зона ночі

03.00 Зона ночі
03.40 Абзац
05.30 06.50 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"
06.45 08.09 Kids Time
08.10 Проект Перфект
09.30 Кохання на виживання
11.30 Ревізор
14.10 Страсті за Ревізором
17.10 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф "Шпигун по сусідству"
20.50 Х/ф "Випадковий шпигун" 

16+
22.40 Х/ф "Руйнівник" 16+
00.50 Х/ф "Район 9" 16+

05.35 Т/с "Тиша"
06.50 Х/ф "Провінційний анекдот"
07.30 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
08.55 Х/ф "Весілля в Малинівці"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.50 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка" (16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 7" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
02.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.20 "Випадковий свідок"
03.30 "Речовий доказ"
04.30 "Правда життя. Професії"

05.30 Т/с "Тиша"
06.45 Х/ф "Погань"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Постарайся залишитися 

живим"
10.25 "Кримінальні справи"
12.20 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 03.00 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка" (16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 7" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
02.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.30 "Випадковий свідок"
03.50 "Речовий доказ"
04.20 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 02.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 Х/ф "Вуличний гонщик"

12.40 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

16.25 Х/ф "Клин клином" (16+)

19.25 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

20.25 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.10 23.00 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.45 Т/с "Моссад" (16+)

02.55 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 02.30 "Облом.UA."

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

12.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"

14.45 Х/ф "Експедиція "Ноїв 

ковчег"" (16+)

19.20 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.20 Т/с "Кістки 6" (16+)

23.10 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.50 Т/с "Моссад" (16+)

01.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

06.00 Т/с "Коли ми вдома"
07.10 "Все буде смачно!"
09.10 "Хата на тата"
13.10 Х/ф "Мій лагідний та ніжний 

звір"
15.25 "Містичні історії-7 з Павлом 

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

історія"
20.00 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

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

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

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

4"

06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00 18.05 21.00 01.55 Новини
15.15 05.05 Розсекречена історія
16.25 17.40 01.00 03.50 05.00 

Погода
16.30 Лайфхак українською
16.45 Хто в домі хазяїн
17.10 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 04.00 Інтермаріум
23.25 Д/с "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
00.05 Д/с "Дива Китаю "
00.35 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
02.55 Д/с "Орегонський путівник"

06.00 17.10 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 11.45 12.50 14.20 16.35 17.40 
01.00 03.50 05.00 Погода

09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 
планети"

10.20 Д/с "Жива природа"
10.50 Т/с "Бодо"
11.55 Документальний цикл Смачні 

історії
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.40 Д/с "Спільноти тварин"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.15 05.10 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 11.00 12.20 "Чотири весілля"
12.35 14.10 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Одруження наосліп"
23.35 00.25 01.25 Т/с "Як уникнути 

покарання за убивство - 2" 
(18+)

04.35 Мультфільми

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

02.00 Сьогодні
09.30 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 03.50 Реальна містика
13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 12+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.30 Телемагазин

05.40 Мультфільм
06.10 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

осені"
12.50 Х/ф "Мільйон у шлюбному 

кошику"
14.50 15.45 16.40 03.00 "Речдок"
18.00 19.00 03.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.20 04.30 "Подробиці"
00.25 Т/с "Одного разу в Ростові" 

16+
05.10 "Topshop"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Русалонька"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00 17.00 23.00 Країна У
14.30 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя" 16+
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради

05.35 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 17.35 21.25 Т/с "Поганий 

хороший коп" 16+
12.10 13.15 Х/ф "Чорний янгол" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.25 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф "Немає виходу" 16+
01.25 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
02.50 Без гальм
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.40 "Зіркове життя"
10.30 00.35 "Моя правда"
11.20 Х/с "Ледарі"
13.10 Х/ф "Про принцесу Ясочку"
14.45 Х/ф "Ганна на шиї"
16.25 Х/ф "Небесні ластівки"
19.00 02.20 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Сімейне коло"
01.30 "Позаочі"
03.50 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Квест"
14.00 01.35 "Школа права"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.50 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39 07.59 Kids Time
06.40 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
08.00 Проект Перфект
09.10 Кохання на виживання
11.10 Ревізор
14.30 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф "Відчайдушні напарники" 

12+
21.10 Х/ф "Перший удар" 16+
22.50 Х/ф "Прибрати Картера" 16+
01.00 Х/ф "Загублене майбутнє" 

16+
02.45 Служба розшуку дітей

05.20 Т/с "Тиша"
06.35 Х/ф "Таємниця Чингізхана"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Шостий"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 03.00 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка" (16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 8" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
02.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.30 "Речовий доказ"
04.25 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 13.05 01.40 "Нове Шалене 

відео по-українськи"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

12.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"

15.20 Х/ф "Горець: Джерело"

19.20 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.20 23.10 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.50 Т/с "Моссад" (16+)

02.30 "Облом.UA."

08.15 "Хата на тата"
10.25 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії-3 з Павлом 

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

історія"
20.00 "МастерШеф. Кулинарний 

випускний"

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

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 11.45 12.50 14.20 16.35 17.40 
01.00 03.50 05.00 Погода

09.40 19.25 Д/с "1000 днів для 
планети"

10.50 Т/с "Бодо"
11.55 Документальний цикл Смачні 

історії
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф "Нічого, окрім брехні: 

боротьба з фейками"
20.25 Дорога до Пхьончхану
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 05.05 Світло
23.15 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Шоу"
00.10 ЧереЩур (Late night show)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 12.20 "Чотири весілля"
12.35 14.10 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 01.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Міняю жінку - 13"
23.00 "Право на владу 2018"
00.40 Т/с "Як уникнути покарання 

за убивство - 2" (18+)
04.35 Мультфільми

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

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

справедливості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 12+
23.20 Контролер
00.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.50 Телемагазин

05.40 Мультфільм
06.10 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

осені"
12.50 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
14.50 15.45 16.40 03.00 "Речдок"
18.00 19.00 03.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.20 04.30 "Подробиці"
00.25 Т/с "Одного разу в Ростові" 

16+
05.10 "Topshop"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Нове вбрання короля"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00 17.00 23.00 Країна У
14.30 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя" 16+
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 17.35 21.25 Т/с "Поганий 

хороший коп" 16+
12.05 13.15 Х/ф "Немає виходу" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.50 Скетч-шоу "На трьох"
15.15 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.35 Х/ф "Підривники" 16+
01.40 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
03.05 Без гальм
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.50 "Зіркове життя"
10.40 01.20 "Моя правда"
11.30 Х/с "Ледарі"
13.20 Х/ф "Оксамитові ручки"
15.15 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
17.00 Х/ф "Різні долі"
19.00 02.55 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Конфліктна ситуація"
02.15 "Позаочі"
04.25 Кіноляпи
04.45 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Квест"
14.00 01.35 "Поради лікаря"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

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

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

03.00 02.20 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39 07.29 Kids Time
06.40 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
07.30 Проект Перфект
08.40 Кохання на виживання
10.45 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф "Обладунки Бога: У 

пошуках скарбів" 16+
21.10 Х/ф "Містер Крутий" 16+
23.00 Х/ф "Перший удар" 16+
00.40 Х/ф "Еон Флакс" 16+
02.15 Служба розшуку дітей

05.25 Т/с "Тиша"
06.50 Х/ф "Заручниця"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.55 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка" (16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 8" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
02.05 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.25 "Випадковий свідок"
03.35 "Речовий доказ"
04.35 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 02.30 "Облом.UA."

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

12.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"

13.05 "Помста природи"

15.15 Х/ф "Охоронець" (16+)

19.20 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.20 23.10 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.50 Т/с "Моссад" (16+)

01.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

07.00 "Все буде смачно!"
07.55 "Хата на тата"
11.30 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії-3 з Павлом 

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

історія"
20.00 22.40 "Я соромлюсь свого 

тіла 5"

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

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 11.45 12.50 14.20 16.25 17.40 
03.50 05.00 Погода

09.40 Д/с "1000 днів для планети"
10.50 11.55 Т/с "Бодо"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 19.00 23.05 Дорога до 

Пхьончхану
15.15 05.05 Надвечір'я. Долі
16.30 Лайфхак українською
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.50 Перша шпальта
20.25 "Схеми" з Наталією 

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

Шоу"
00.15 ЧереЩур (Late night show)
00.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 "Гроші 2018"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.45 23.15 "Світське життя"
11.00 "Життя без обману"
12.30 "Інспектор. Міста"
14.05 "Голос країни 8"
16.30 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка "
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал "
00.15 "Вечірній Київ"
02.20 Х/ф "На узбіччі" (18+)

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 12.20 "Чотири весілля"
12.35 14.10 "Міняю жінку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 "Ліга сміху"
00.35 Х/ф "На узбіччі" (18+)
04.35 "Вечірній Київ"

07.00 15.00 19.00 02.05 Сьогодні

07.15 04.10 Зірковий шлях

08.15 15.20 Т/с "Чорна кров" 12+

17.00 19.40 Т/с "Хірургія. Територія 

кохання" 12+

22.00 Т/с "Принцеса і жебрачка"

01.35 Телемагазин

02.45 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

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

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

16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Коли на південь 

полетять журавлі"
23.20 Слідами
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.35 "Чекай мене"
08.00 "Подорожі в часі"
08.30 Х/ф "Вулицями комод 

водили"
10.00 03.10 Х/ф "Доживемо до 

понеділка"
12.00 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
15.20 Творчий вечір Костянтина 

Меладзе "Останній 
романтик"

18.00 20.30 Т/с "Жереб долі"
20.00 05.20 "Подробиці"
22.15 Док.проект "В гості до 

Вячеслава Тихонова"
23.20 Т/с "Терор любов'ю"
04.50 "Topshop"

05.40 Мультфільм
06.10 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 12.25 Т/с "Запитайте в осені"
12.50 Х/ф "Міський романс"
14.50 15.45 16.40 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.05 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Харві Мілк" 16+
02.15 Док.проект "Обережно, НЛО!"
04.40 "Topshop"
05.10 Х/ф "Дубравка"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф "Листоноша Пет"
11.30 Х/ф "Золота зима"
13.00 Казки У
14.00 Рятівники
16.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя" 16+
18.00 Х/ф "Перлина Нілу"
20.00 21.30 23.00 Танька і 

Володька
20.30 22.00 23.30 Одного разу в 

Одесі
21.00 22.30 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Теорія зради

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф "Стрибок вгору"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00 17.00 Країна У
14.30 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф "Епік"
23.00 Х/ф "Перлина Нілу"
01.00 ООН
01.30 БарДак

05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.45 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу
10.55 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
17.00 Х/ф "Містер Бін в Америці"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Ілюзія обману" 16+
22.15 Х/ф "Ілюзія обману-2" 16+
00.35 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
02.00 Провокатор

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05 17.35 Т/с "Поганий хороший 

коп" 16+
12.00 13.15 Х/ф "Підривники" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Комік на мільйон. Найкраще
00.40 Факти
01.00 Т/с "Команда М"
01.30 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
02.55 Без гальм

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.45 "Академія сміху"
10.25 02.45 "З любов'ю. Юрій 

Нікулін"
11.15 "Невідома версія. Операція 

"И"
12.10 Х/ф "Оксамитові ручки"
14.05 Х/ф "Безумно закоханий"
16.00 Х/с "Банкирши"
23.15 Х/ф "Кінгсайз"
01.15 Х/ф "Готель "Біля загиблого 

альпініста"
03.25 Кіноляпи
04.05 Саундтреки

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.05 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
10.55 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Сьомий маршрут"
13.10 Х/ф "Кінгсайз"
15.10 Х/ф "Різні долі"
17.10 Х/ф "День весілля 

прийдеться уточнити"
19.00 02.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Готель "Біля загиблого 

альпініста"
00.30 Х/ф "Найповільніший поїзд"
03.30 Кіноляпи
04.15 Саундтреки

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 05.25 "Мультляндія"
14.40 "Українська пісня року"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 05.05 "Столичні 

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

світової війни"
19.00 03.40 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Гордість"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Брудні справи"
02.05 Х/ф "Чужі"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 04.05 "Квест"
14.00 01.35 "Школа права"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

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

Лотерея"
04.55 "Мультляндія"

03.00 02.40 Зона ночі
05.20 07.00 М/с "Лунтик і його 

друзі"
06.59 08.44 Kids Time
08.45 Ревізор
11.30 Страсті за Ревізором
13.50 Х/ф "Елвін і бурундуки 2"
15.30 Х/ф "Куленепробивний" 16+
17.20 Х/ф "Шпигун по сусідству"
19.10 Х/ф "Супернянь" 16+
21.00 Х/ф "Супернянь 2" 16+
22.50 Х/ф "Шафер напрокат" 18+
01.00 Х/ф "Містер Крутий" 16+

03.00 02.10 Зона ночі
04.00 Абзац
05.50 06.50 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"
06.49 07.49 Kids Time
07.50 Проект Перфект
09.00 Кохання на виживання
11.00 Ревізор
14.20 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф "Куленепробивний" 16+
21.00 Х/ф "Протистояння" 16+
22.50 Х/ф "Випадковий шпигун" 

16+
00.30 Х/ф "Коти проти собак"
02.05 Служба розшуку дітей

05.40 Х/ф "В'язні Бомона"
08.25 Х/ф "Це було в розвідці"
10.15 Х/ф "Ішов четвертий рік 

війни..."
12.00 "Свідок. Агенти"
12.40 03.45 "Речовий доказ"
15.35 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
17.10 "Переломні 80-ті"
19.00 03.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Справа Румянцева"
21.30 Х/ф "Револьвер" (16+)
23.35 Х/ф "Залізний лицар" (18+)
01.45 Т/с "Великі почуття" (16+)
03.35 "Випадковий свідок"

05.35 04.45 Т/с "Тиша"
06.50 Х/ф "Прокинутися у Шанхаї"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Право на постріл"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
17.10 Т/с "Швидка" (16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 8" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
01.50 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.15 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитського 

Києва"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 "Заручники правосуддя"

10.00 "Угон по-нашому"

11.00 Т/с "Перевізник" (16+)

12.50 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

16.25 Х/ф "Таємниця татуйованої 

мумії"

18.20 Х/ф "Миротворець" (16+)

20.15 Х/ф "Викуп" (16+)

22.15 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

00.10 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.05 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Відеобімба"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

12.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2017"

15.15 Х/ф "Чужий 4: Воскресiння" 

(16+)

19.20 Т/с "Перевізник" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.20 "Облом.UA."

06.00 "Хата на тата"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.30 Х/ф "Кафе на Садовій"
14.40 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний
19.00 "Євробачення 2018"
21.50 23.55 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
22.55 "Євробачення 2018. Підсумки 

голосування"

06.40 Х/ф "Пропоную руку і серце"
08.35 Х/ф "Вербна неділя"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.40 Х/ф "Кафе на Садовій"
00.40 "Один за всіх"

08.15 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Могул. 
Кваліфікація (чоловіки)

09.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Скіатлон 7.5+7,5 км 
(жінки). Фінал

12.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Шорт-трек (чоловіки) 
1500 м. Фінал;Санний 
спорт. Заїзд 1 (чоловіки)

13.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Біатлон. Спринт жінки 
7.5км

14.45 21.30 Олімпійська студія
15.35 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018. Ковзанярський спорт. 
3000 м (жінки).Фінал

17.25 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Шорт-трек, естафета 
500+3000 м (жінки). 
Кваліфікація

19.00 22.00 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс 
"Євробачення-2018". І тур

21.00 Новини

06.00 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 21.00 

Новини
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.30 10.40 11.45 Погода
09.40 Д/с "1000 днів для планети"
10.50 Т/с "Бодо"
12.10 Перший на селі
12.50 23.00 01.10 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018. 
ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ

15.35 21.30 Олімпійська студія
16.20 01.40 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018. 
Фігурне катання. Команди. 
Коротка програма

19.45 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Могул. 
Кваліфікація (жінки)

20.25 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Могул. 
Кваліфікація (чоловіки)

03.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Сноуборд. 
Слоупстайл. Кваліфікація 
(чоловіки)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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06.10 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.05 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "Громада на мільйон"
11.10 12.10 13.15 "Світ навиворіт - 

5: Індонезія"
14.55 "Ліга сміху"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
23.10 "Viva ! найкрасивіші 2018"
00.35 "Світське життя"
01.35 "Вечірній Київ"

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с "Хірургія. Територія 

кохання" 12+
13.10 Т/с "Коли на південь полетять 

журавлі"
17.00 21.00 Т/с "Дочки-мачухи"
19.00 03.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
23.10 02.10 Т/с "Принцеса і 

жебрачка"
01.40 Телемагазин
03.50 Історія одного злочину 16+

05.50 Мультфільм
06.40 Х/ф "Вулицями комод 

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

Перезавантаження. 
Америка"

12.00 Х/ф "Шалено закоханий"
14.00 Т/с "Жереб долі"
17.50 20.30 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 2"
20.00 "Подробиці"
23.30 Х/ф "Золоті небеса"
01.15 Х/ф "По сигарети" 16+

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Стрибок вгору"
11.15 Х/ф "Русалонька"
12.30 Казки У
14.00 Рятівники
16.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя" 16+
18.00 М/ф "Епік"
20.00 21.30 23.00 Танька і 

Володька
20.30 22.00 23.30 Одного разу в 

Одесі
21.00 22.30 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Теорія зради

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.30 Факти
06.00 Інсайдер
07.50 Т/с "Код Костянтина" 16+
09.40 Т/с "Відділ 44" 16+
12.20 13.00 Х/ф "Містер Бін в 

Америці"
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф "Ілюзія обману" 16+
16.20 Х/ф "Ілюзія обману-2" 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Паркер" 16+
22.50 Х/ф "Без компромісів" 16+
00.40 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
02.10 Провокатор

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

Джентльмени удачі"
11.10 Х/ф "Одиниця з обманом"
12.30 Х/с "Розслідування Мердока"
15.15 Х/ф "Ульзана"
17.05 Х/ф "Скарби Срібного озера"
19.05 Х/ф "Золото апачей"
21.00 Х/ф "Закляття Доліни Змій"
23.00 Х/с "Крах інженера Гаріна"
03.45 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Паспортний стіл"
14.10 "Київ музика"
14.40 "Акулячий маг"
15.40 "Українець М.Поплавський у 

Варшаві"
16.05 "Прогулянки містом"
16.35 01.30 Х/ф "Леді Л"
18.35 Х/ф "Ніде в Африці"
21.00 00.40 03.15 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 03.45 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Жорстокі люди"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.50 Зона ночі
05.50 Стендап-Шоу
06.44 09.14 Kids Time
06.45 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
07.40 Х/ф "Елвін і бурундуки 2"
09.15 Х/ф "Протистояння" 16+
11.00 Х/ф "Відчайдушні напарники" 

12+
13.10 Х/ф "Обладунки Бога: У 

пошуках скарбів" 16+
15.30 Х/ф "Супернянь" 16+
17.10 Х/ф "Супернянь 2" 16+
19.10 Х/ф "Супералібі" 16+
21.00 Х/ф "Не гальмуй" 12+
22.50 Х/ф "Затійники" 16+
00.50 Х/ф "Шафер напрокат" 18+

05.25 Х/ф "Не було б щастя..."
06.30 Т/с "Життя, якого не було" 

(16+)
10.10 "Україна вражає"
11.10 Х/ф "Справа Румянцева"
13.05 Х/ф "Обережно! Червона 

ртуть"
14.40 "Легенди карного розшуку"
16.25 Х/ф "Револьвер" (16+)
18.30 "Свідок. Агенти"
19.05 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
20.55 "Добрий вечір"
22.50 Х/ф "Помста: зворотна 

сторона кохання" (16+)
00.45 Х/ф "Залізний лицар" (18+)
02.50 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 "Заручники правосуддя"

10.00 "Угон по-нашому"

11.00 "Загублений світ"

13.55 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

15.50 Т/с "Перевізник" (16+)

17.45 Х/ф "Безодня"

21.00 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.35 "Облом.UA."

07.00 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
10.00 "Караоке на Майдані"
11.05 "Євробачення 2018"
15.00 "Наречена для тата"
17.00 23.10 "Я соромлюсь свого 

тіла 5"
19.00 22.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
21.00 "Один за всіх 2018"

08.30 23.05 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. Лижі. 
Скіатлон 15+15 км. 
(чоловіки). Фінал

10.50 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Ковзанярський спорт. 
5000 м (чоловіки). Фінал

13.05 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Біатлон. Спринт 10км 
(чоловіки)

15.05 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Могул. 
Фінал (жінки)

16.55 21.30 Олімпійська студія
17.30 01.10 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018. 
Санний спорт. Фінал. Заїзд 
3 (чоловіки)

18.30 02.05 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Санний спорт. Фінал. Заїзд 
4 (чоловіки)

19.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фігурне катання. 
Команди (жінки, пари)

21.00 Новини

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

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

 АФІША
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна договірна. 

Тел.: 0 67 2344349.

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

Запчастини до авто MAN, нові: гарні гальма, 
енергоакумулятор, кран повітряний, двигун, ав-
тономне опалення, вінець маховика, «трещетки», 
датчик тахометра, наконечники рульової тяги. 
Тел.: 0 96 0158374.

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

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

Куплю
Бориспіль

Запчастини нові та б/в до КамАЗів, ЗІЛ, 
МАЗ, УАЗ, ГАЗ-66, тракторів МТЗ, ЮМЗ, 
ДТ, причепи та вакуумні насоси. Тел.: 0 63 
5689368, 0 97 6901927.

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

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

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що по-
требують фарбування, кредитних, нерозмит-
нених. Швидкий розрахунок, оформлення за 
наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
ЖК «Левада», 6/9, 54/18//18, не кутова, кладо-

ва, штукатурка, стяжка підлоги, закрита терито-
рія, 715000 грн (еквівалентно 25500 у.о.). Тел.: 0 
95 7275230, 0 67 8677535. 

Захисників Вітчизни 12 вул., ЖК Делюкс, 
54/27/12, під чистове оздоблення, 854000 грн 
(еквівалентно 30500 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 
0 67 3772724, 0 95 7695649. 

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

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Гагаріна вул., 2/2, 54 кв.м, житловий стан, 

меблі, техніка, гараж, 540000 грн (еквівалент-
но 20000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

Головатого 7 вул., 1/5, 52 кв.м, кімнати та 
с/в окремо, лоджія та погріб під нею, ремонт, 
вбудовані меблі та техніка, бойлер, конди-
ціонер, wi-fi, гарний стан, розвинена інф-
растурктура, 980000 грн (еквівалентно 35000 
у.о.), торг, господар, терміново. Тел.: 0 93 
7003705, Яна.

Горького 48 вул., 4/5, 52 кв.м, кімнати та с/в 
окремо, кухня з вбудованими меблями, б/з, 
ремонт, продаж з меблями та технікою, уте-
плена, бойлер, wi-fi, газовий лічильник, пар-
ковка, розвинена інфраструктура, 1064000 
грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг, господар. 
Тел.: 0 93 7003705, Яна.

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

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

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, гази-
фікований, 4 кімнати, кухня, гараж, сарай, під-
вал, інші приміщення, 15 соток, 5 хв. до зупинки 
електропоїздів, або обмін на житло у м. Донецьк. 
Тел.: 0 95 0201893.

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, по-
гріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.

Толстого вул., 276 кв.м, 4 кім., 2 пов., комуніка-
ції в будинку, 7,5 соток, частково зроблений ре-
монт, + буд.матеріали, 3080000 грн (еквівалентно 
110000 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 
0 95 7695649. 

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

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

Артемівка с., 147 кв.м, 2 поверхи, 4 кімнати, під 
чорнове оздоблення, 602000 грн (еквівалентно 
21500 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 
0 95 7695649.

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

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

Проців с., Б.Хмельницького, 203 кв.м, під чор-
нову, 17,58 соток, документи готові, 2058000 грн 
(еквівалентно 73500 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 
0 67 3772724, 0 95 7695649.
Переяслав-Хмельницький

будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 
1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, цен-
тральна вода+свердловина, своя каналізація, 
12,8 соток, гараж, баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 
66 7747965, 0 63 6725655.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, 

гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, 
під забудову, 675000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.), торг. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

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

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

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

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

договірна. Тел.: 0 67 5056064.
Гараж металевий 5,2х3,3 м, гарний стан, 

13000 грн, торг. Тел.: 0 63 5969432.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
12 соток, під садівництво, 65000 грн, торг. 

Тел.: 0 67 2760004.
Ентузіастів 20 вул., 10 соток, світло, поруч 

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

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

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Профспілкова вул., 12 соток (10+2), привати-

зована, документи. Тел.: 0 67 9687787, Валерій. 
Тополева вул., 10 соток, приватизована, поруч 

новобудови, комунікації по вулиці, господар, не-
дорого. Тел.: 0 66 4087945. 

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

Іванків с., 24 сотки, газ та світло по вулиці, го-
род, 9800 грн/сотка (350 у.о./сотка). Тел.: 0 93 
3956688.

Кийлів с., 21 сотка, комунікації по вулиці, під 
будівництво, 420000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 
7695649. 

Проців с., Софіївка р-н, вул.Б.Хмельницько-
го, 19,96 соток, мальовниче місце, навколо 
сосновий ліс, під забудову, держакт, асфаль-
тований під’їзд, газ, світло поруч, 75000 грн/
сотка, можливо торг, терміново! Тел.: 0 67 
4930207.

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у го-
сподаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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

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

1,2-к.кв. у господаря. Тел.: 0 93 7175275, Сер-
гій. АН «Затишна оселя».

1,2-к.кв. у господаря. Тел.: 0 93 8440242, Вале-
рія. АН «Затишна оселя».

1,2-к.кв. у господаря. Тел.: 0 95 9062263, Олек-
сандр. АН «Затишна оселя».

1,2-к.кв. у господаря. Тел.: 0 97 5806524, Світ-
лана. АН «Затишна оселя».

1,2-к.кв. у господаря. Тел.: 0 99 1024482, Надія. 
АН «Затишна оселя».

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

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, ба-
жано з комунікаціями або зі старим будинком, у 
господаря, розгляну пропозиції, посередникам 
не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

6414851.
земельну ділянку у власника. Тел.: 0 97 

2385142, 0 63 4645142, Світлана.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 96 

0121246.
земельну ділянку у м. Борисполі, у господаря, 

розгляну всі пропозиції, допомога в оформлен-
ні документів. Тел.: 0 63 4434722, 0 96 4427277, 
Людмила. АН «Імперія».

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
АВТОМОБІЛЯ ЗІЛ

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ЕЛЕКТРИК
Тел.: (04595) 3-62-46

Заробітна плата при співбесіді

НА СТО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
запрошує на постійну роботу осіб з інвалідні-
стю(прибирання території, робота на повітрі). 
Тел.: (044) 2817986.

Запрошуємо на роботу пекаря, тістоміса,кон-
дитера, нічні зміни, оплата 350 грн. зміна. Тел.: 
0 67 2340932. 

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

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

Магазин спорттоварів запрошує на постій-
ну роботу продавця-консультанта, з/п дого-
вірна. Тел.: 0 99 3528362. 

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

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

Оголошення та реклама

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

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

житло для будівельників, Гора с., всі зручності, 
поруч зупинка. Тел.: 0 97 0930058.

Найму
Бориспіль

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

1,2-к.кв., будинок, кімнату у господаря. Тел.: 0 
93 7175275, Сергій. АН «Затишна оселя».

1,2-к.кв., будинок, кімнату у господаря. Тел.: 0 
93 8440242, Валерія. АН «Затишна оселя».

1,2-к.кв., будинок, кімнату у господаря. Тел.: 0 
95 9062263, Олександр. АН «Затишна оселя». 

1,2-к.кв., будинок, кімнату у господаря. Тел.: 0 
97 5806524, Світлана. АН «Затишна оселя».

1,2-к.кв., будинок, кімнату у господаря. Тел.: 0 
99 1024482, Надія. АН «Затишна оселя».

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

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

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

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

0 95 7275230.

Міняю
Бориспіль

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на зе-
мельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варі-
анти. Тел.: 0 67 5056064.

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Увага! Допоможіть знайти собаку!

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

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

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

щось знає, величезне прохання, Зателефонуйте!

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

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

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

ПРОДАВЕЦЬ-
КОНСУЛЬТАНТ

Г/р з 10.00 до 22.00

ОГС МСТ «Вишеньки» с.т. 
«Південний» вул. Озерна, 7, 
діл.43 Гнідинської с/р запро-

шує представників ТОВ «Авто 
Петрол» і ВАТ Державний 

експертно-імпортний банк на 
3.02.2018 р. на 13-у годину для 

відновлення (встановлення) 
меж земельної ділянки.

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

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

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

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

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

На роботу потрібен водій на асенізаційну ма-
шину. Тел.: 0 68 8372020.

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

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

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

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

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

Підприємство в м.Бориспіль запрошує у свій 
колектив вантажників-фасувальників для фа-
сування крупи та борошна. Тел.: 0 96 8094256, 
Антон.

Підприємству у м. Бориспіль на постійну роботу 
потрібні заступник начальника на виробництво; 
слюсар; помічник слюсаря; зварювальник; опе-
ратор виробничої лінії; водії вантажних автомобі-
лів. Тел.: 0 96 3435767, Наталія.

Потрібен водій кат. «Д» на маршрутку. Тел.: 
0 50 1893329, Олена Вікторівна. 

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

Потрібен диспетчер таксі. Графік роботи — 
доба/три. Вимоги: бажане знання міста. З/п 
від 400 грн за добу. Тел.: 0 93 0941098, 0 98 
1039959.

Потрібен карщик-вантажник на склад буді-
вельних матеріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб 
з 8.00 до 18.00,з/п після співбесіди, офіційне 
працевлаштування. Тел.: 0 93 2859090.

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

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

Потрібен продавець на ринок «Центральний». 
Продаж господарчих, дрібних буд. матеріалів та 
інструментів. Г/р з 8.00—17.30 (взимку до 16,30). 
Місце роботи — засклений кіоск 4Х3м,є кавома-
шина, з/п 10% від валового виторгу, але не мен-
ше 85 грн. в день. Готові взяти від студента до 
пенсіонера, переселенця, або людину без житла, 
навчаємо, при необхідності житлом забеспечує-
мо. Тел.: 0 67 5056064.

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

Проводиться набір різноробочих та ван-
тажників-карщирів на склад, без шкідливих 
звичок. Робота у с. Глибоке Бориспільсько-
го р-ну. Тел.: 0 67 5008057, 0 67 2147514, 0 44 
5376844.

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

Ресторан Terrae Dominus запрошує на ро-
боту повара, мангальщика, офіціанта, зруч-
ний графік, безкоштовне харчування, друж-
ний колектив, розвозка персоналу. Запис на 
співбесіду за тел.: 0 93 6595333, 0 50 9359333, 
0 68 0082525. 

Робота в Києві! Потрібні прибиральники, опе-
ратори підлогомийних машин, двірники. Неміс-
цевим допомога з житлом та оплата проїзду 
до м. Київ. Тел.: 0 68 5204019, 0 99 7418906, 0 73 
4400424.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
комірники, вантажники, складальники-паку-
вальники, засипальники сировини, з/п висо-
ка, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

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

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

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

ТД «Імперіал-Київ» — дистриб’ютор ліке-
ро-горілчаної продукції у м. Київ та Київській 
обл., на роботу потрібні торгові представни-
ки з авто, компенсація пального, амортиза-
ція, г/р 5-денний робочий день, з/п від 12000 
грн. Тел.: 0 67 9907887, 0 50 3387887. 

Терміново в ТОВ «ВКФ ЛІГЕНА» потрібні пра-
цівники: швейцар, прибиральниця офісу, покоїв-
ка. Тел.: 0 50 3521592, Світлана Іванівна. 

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 
Інформація про вакантні посади станом на 30.01.2018 року

Тел.: (04595)6-06-66

ТОВ «Ранголі», бухгалтер, з/п 6000 грн.
ТОВ «Ранголі», секретар, з/п 5000 грн. 
ТОВ «ХФК «Біокон»», прибиральник те-

риторій, з/п 6830 грн (працевлаштування 
ВПО).

ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХI», ку-
хар, з/п 4000 грн. 

ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХI», офі-
ціант, з/п 3723 грн. 

КМД ПАТ «Укрпошта» ЦПЗ № 11, завід-
увач господарства, з/п 5000 грн. 

КМД ПАТ «Укрпошта» ЦПЗ № 11, при-
биральник виробничих приміщень, з/п 
4160 грн. 

ТОВ «Січ Сек’юріті Сервісиз», охоро-
нець, з/п 4000 грн. 

У компанію «Ін Тайм» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК-
ПРИЙМАЛЬНИК

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

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

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

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

з/п щоденно 

ТОВ «ДДК Трейдінг»
на меблеве виробництво
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

РІЗНОРОБОЧИХ
З/п від 5500-8000 грн

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

(097) 346-20-05, Максим

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

в наш дружний  та стабільний колектив

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

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

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

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

ТЕРМІНОВО
ШУКАЄМО

ПРИБИРАЛЬНИКА
службових приміщень

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
автомобіля УРАЛ (лісовоз)

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ
ТД «Імперіал-Київ» дистриб’ютор лікеро-горілчаної 

продукції у м. Київ та Київській обл.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ

З ВЛАСНИМ АВТО 
Компенсація пального, амортизація

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

067-990-78-87
050-338-78-87

Магазин спорттоварів 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПРОДАВЦЯ-
КОНСУЛЬТАНТА

 з/п договірна

Тел.: (099) 352-83-62

ШВЕЙЦАР
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ОФІСУ
ПОКОЇВКА

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ В ТОВ ВКФ ЛІГЕНА ПРАЦІВНИКИ 

Тел.: 050-352-15-92, Світлана Іванівна 
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Терміново потрібна прибиральниця, з/п 3000 
грн/15 змін, робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
2429808.

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

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

ТОВ «Про-Мікс» потрібні на роботу пра-
цівники виробничої лінії, з/п 8000-10000 грн; 
водій трактора фронтального навантажува-
ча, з/п 8000-10000 грн; фасувальники-ван-
тажники, з/п 6000-8000 грн/міс; можливий 
підробіток, розрахунок кожну зміну, вихід 
200-250 грн/зміна; лаборант, з/п 5000 грн, 
д/р не обов’язковий, г/р позмінний, офіційне 
працевлаштування. Тел.: 0 95 8892323. 

Металопрокат, б/в: труби, швелера, листи, 
двутавр, арматура та ін., від 13 грн/кг. Тел.: 0 98 
9342408.

Плити перекриття, нові, у використанні не 
були, 6,3 м, 4,8 м, 2,4 м, ціна договірна. Тел.: 0 
66 0824618. 

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван+крісла, гарний стан, ціна договірна. 

Тел.: 0 97 7408820.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Зварювальний апарат «Деко», заводський, ко-

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

Котел електричний «Kospel» Ekco.L2-6, 
220V-/380V-6KW, новий, у використанні не був, з 
документами, ціна договірна. Тел.: 0 66 0824618.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор «Самсунг», робочий, гарний стан, 

ціна договірна. Тел.: 0 97 6640176.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Корова, тільна,вісім місяців, ціна договірна. 

Тел.: 0 96 4611507.
Корову із 3 телям, 3 міс. тільності, чорної масті, 

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

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

РІЗНЕ

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

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

Дрова садові; скляні банки . Тел.: 0 66 6442411. 
Продається вугілля. Тел.: 0 63 2968874.
Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 1,5х1 м, гнуте 

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

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

Тел.: 0 67 656�72�01

в м. Бориспіль
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

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

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

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні помічник 
бухгалтера з д/р 1С.8, г/р пн-пт з 9.00 до 18.00; 
шиномонтажники, різноробочі, слюсарі, г/р тиж-
день/тиждень. Тел.: 0 96 2499983.

Швейцарська мережа АЗК запрошує на робо-
ту. Стань частиною успішної команди! Потрібні 
касир, оператор АЗК, кухар на АЗК. Компанія 
гарантує: конкурентну оплату праці, офіційне 
працевлаштування,гнучкий графік роботи,соці-
альні гарантії, професійне навчання. Тел.: 0 44 
4903364, 0 50 3119626.

Шукаю доглядальницю для бабусі на пе-
ріод літа (травень—серпень), з постійним 
проживанням. У будинку є необхідні умови 
для проживання, 5000 грн/міс+харчування. 
Село знаходиться у 80 км від м. Бориспіль. 
Тел.: 0 93 7436743.

ШУКАЮ ПРАЦІВНИКІВ НА ЛІНІЮ РОЗЛИВУ ШУКАЮ ПРАЦІВНИКІВ НА ЛІНІЮ РОЗЛИВУ 
ВОДИ У С. ПРОЛІСКИ, З/П 6000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 ВОДИ У С. ПРОЛІСКИ, З/П 6000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 
6847981. 6847981. 

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура металева для будівельних робіт: 

d8 мм — 7 грн/1 м; d12 мм — 12,5 грн/1 м; d10 
— 8,5 грн/м; ціна за тонну від 13000 грн. У наяв-
ності є інший металопрокат. Тел.: 0 98 9814287.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 
3393634.

СКУПОВУЮ КОРОВИ, 24-28 ГРН/КГ, В ТОМУ СКУПОВУЮ КОРОВИ, 24-28 ГРН/КГ, В ТОМУ 
ЧИСЛІ ДОРІЗИ, ЛЕЖАЧІ; БИКИ 33-36 ГРН/КГ, М. ЧИСЛІ ДОРІЗИ, ЛЕЖАЧІ; БИКИ 33-36 ГРН/КГ, М. 
КИЇВ. ТЕЛ.: 0 98 6310393, ВОЛОДИМИР.КИЇВ. ТЕЛ.: 0 98 6310393, ВОЛОДИМИР.

Ремонт ПК та ноутбуків: встановлення 
Windows, заміна комплектуючих, відновлен-
ня інформації, підключення до мережі Інтер-
нет та багато іншого. Виклик майстра — 50 
грн. Бориспіль та район. Тел.: 0 93 1523991, 
Viber, 0 99 5056725. 

Масаж: лікувальний, дитячий, профілактич-
ний, антицелюлітний, косметичний (обличчя, 
зона декольте), відновлення після інсульту. 
Диплом серія ЖТ №903606 від 29.02.1984 р., 
виданий Київським медичним училищем №2. 
Тел.: 0 63 7550895, 0 50 1492539. 

Фотоапарат періоду СРСР та аксесуари. Тел.: 0 
67 9687787, Валерій.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ

Бориспіль

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

Ремонт квартир, офісів: плитка, бетонні роботи, 
малярні роботи. Тел.: 0 98 0798875.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене посвідчення ветерана військової 
служби, серія АА №113921, видане на ім’я Сло-
бодяника Валерія Володимировича Бориспіль-
сько-Баришівським РВК 27.03.2003 року, вважа-
ти недійсним.
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Кросворд Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. 1. Ім’я винахідниці посудо-Ім’я винахідниці посудо-
мийної машини.мийної машини.

2. 2. Друга частина прізвища Друга частина прізвища 
польської емігрантки, яка польської емігрантки, яка 
разом із чоловіком відкри-разом із чоловіком відкри-
ли радіоактивні радій та ли радіоактивні радій та 
полоній, двічі отримувала полоній, двічі отримувала 
Нобелівську премію — Нобелівську премію — 
з фізики та хімії.з фізики та хімії.

3. 3. Прізвище французького Прізвище французького 
модельєра, яка зроби-модельєра, яка зроби-
ла величезний вплив на ла величезний вплив на 
європейську моду 20 ст. Її європейську моду 20 ст. Її 
маленьке чорне плаття стало маленьке чорне плаття стало 
символом витонченості і символом витонченості і 
жіночності.жіночності.

4. 4. Прізвище видатної україн-Прізвище видатної україн-
ської письменниці, поета, ської письменниці, поета, 

лауреата Шевченківської лауреата Шевченківської 
премії. Її називають премії. Її називають 
совістю нації.совістю нації.

5. 5. Український педагог і гро-Український педагог і гро-
мадський діяч, одна з піоне-мадський діяч, одна з піоне-
рок українського жіночого рок українського жіночого 
руху у нашій країні.руху у нашій країні.

1

4

2

3

5

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
ЖІНКИ-ВИНАХІДНИЦІ

• Циркулярна пилка. Табіта Беб-
бітт довго спостерігала за чоловіками, 
які займалися пилянням ручною пил-

кою, яку потрібно тягнути то вперед, 
то назад. Колоди розпилювали лише 
тоді, коли пилка рухалася вперед, а 
при зворотному русі з колодою нічо-
го не відбувалося. Беббітт подумала, 
що це марна трата енергії, і в 1810 ро-
ці створила прототип циркулярної 
пилки, яка пізніше стала використову-
ватися в лісопильній промисловості.

• Перископ для підводних чов-
нів. За допомогою цього приладу, 
який запатентувала в 1845 році Са-
ра Метер, визначають відстань до 
спостережуваних об’єктів.

• Посудомийна машина. Розбив-
ши кілька тарілок зі свого улюбле-

ного фарфорового сервізу, які ви-
слизнули у неї з рук під час миття по-
суду, Джозефіна Кокрейн створила 
машину, яка лише миє посуд, а не б’є. 
Це сталося у 1886 році. Однак лише 
через 40 років пристрій Кокрейн за-
пустили у масове виробництво.

• Снігоприбиральна машина. 
Чистота має бути не лише в будин-
ку, але і на вулицях, вирішила зви-
чайна секретарка Синтія Вестовер 
і виготовила у 1892 році прототип 
сучасних машин для чищення ву-
лиць від снігу.

• Склоочисники. Перші двірни-
ки для автомобіля винайшла Ме-

 11 лютого у світі відзна-
чають Міжнародний день 
жінок і дівчаток у науці. За-
звичай, ми звикли говорити 
про чоловіків-винахідників, 
а виявляється, що жінки не 
відстають від них у винай-
денні пристроїв, які полег-
шують життя людям.

рі Андерсон у 1903 році. Їй стало 
жаль водія, який вимушений був 
під час завірюхи щохвилини зупи-
няти машину і згрібати сніг з віт-
рового скла.

• Глушник для автомобіля. Цей 
акустичний фільтр винайшла Ель 
Долорес Джонс у 1917 році.

• Підгузки. Домогосподарка 
Маріон Донован у 1917 році сіла 
за швейну машинку і з гумової фі-
ранки для душу створила водоне-
проникний шар для підгузка. Ви-
ріб Маріон не спричиняв попріло-
стей на шкірі малюка.

• Виокремлення стовбурових 
клітин. Свій патент Енн Цукамото 
отримала у 1991 році. Її праця зу-
мовила значний поступ у розумін-

ні того, як функціонує кровоносна 
система у пацієнтів, хворих на рак. 
Можливо, це допоможе винайти лі-
ки від онкологічних захворювань. 
Пані Цукамото надалі досліджує 
ріст стовбурових клітин. Спільно з 
колегами вона запатентувала біль-
ше семи інших винаходів.

• Кевлар. Легке волокно, з якого 
виготовляють куленепробивні жи-
лети та інше захисне спорядження, 
у 1965 році винайшла хімік Стефані 
Кволек. Відтоді матеріал, у п'ять ра-
зів міцніший за сталь, постійно ря-
тує життя. Щодня його використо-
вують мільйони людей у всьому сві-
ті. Його застосовують для виготов-
лення найрізноманітніших виробів 
та конструкцій: від рукавичок для 
прибирання до мобільних телефо-
нів, літаків та підвісних мостів.

Ла
бі
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бі
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нт
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Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

«Ще з дитинства пам’ятаю нянеч-
ку, яка постійно кричала і змушува-
ла їсти «огидну» манну кашу. Тому 
і свою донечку до садочка не від-
дала.  Зараз їй 5 років. У житті ста-
лися зміни — потрібно виходити 
на роботу. Куди подіти доньку, не 
уявляю! У Борисполі немає вільних 
місць у садочках, я обходила усі. 

Приватні садочки не по кишені»,  — 
каже молода бориспілька Тетяна.

З такими проблемами  стика-
ються багато мам. Проблема об-
ростає чутками, інсинуаціями. «Ві-
сті» поцікавилися ситуацією. 

Наприкінці 90-х років у Бори-
сполі було закрито 5 дитячих сад-
ків через малу кількість вихован-
ців, бо тоді народжуваність змен-
шилася. На сьогодні міська ме-
режа дошкільних закладів освіти 
комунальної форми власності пе-
редбачена на 1730 дітлахів, то-
ді як на 2017/2018 навчальний 
рік фактично у садочках пере-
буває 3068 осіб. Наприклад, ДНЗ 
№1 на вул. Лермонтова має при-
ймати 220 вихованців, натомість 
його відвідує 380. ДНЗ «Колосок» 
(вул. Котовського) передбачено 
на 110 осіб, але тут вміщуються 
аж 202 дитини. «Світлячок» (вул. 
Френкеля) має відвідувати 220 ді-
тей, а зараз там — 394 особи. По-
дібна ситуація і в інших комуналь-

них закладах. Такі дані надало Бо-
риспільське управління освіти та 
науки. Наталія Стрільник, голов-
ний спеціаліст управління, пере-
конує, що попри наповнюваність 
садочків щоденне відвідування 
закладів становить близько 40%.

Натомість заклади приватної 
форми власності, яких у місті пра-
цює п’ять, разом можуть прийня-
ти 300 дітей. Кількість відвідувачів 
приватних закладів не перевищує 
цю цифру. Через високу плату за 
перебування, черги в заклади від-
сутні. Наприклад, день відвідуван-
ня центру розвитку дитини «Краї-
на мрій» обійдеться батькам у 300 
грн, а щоденне 4-годинне перебу-
вання дитини у Wonder Ville кош-
тує майже 3 тис. грн. 

Наразі освітяни визнають, що 
шанси на влаштування дитини до 
комунального закладу посеред 
навчального року низькі, про це 
батькам варто дбати своєчасно, 
до вересня. 

САДОЧКИ: 
ДІТЕЙ БАГАТО, МІСЦЬ МАЛО

Через велику наповнюваність комунальних ДНЗ у 
молодих батьків виникає питання, чому міська влада 
упродовж багатьох років не діяла, чому відкрився ли-
ше один садочок і що чекає на бориспільців завтра. 
Про це запитали в Людмили Пасенко, заступника 
міського голови із гуманітарних питань. 

Людмила Василівна пояснила, що із 2006 року 
усі заклади освіти Борисполя відновлювалися. На 
це пішло чимало грошей із бюджету і часу. Адже до 
2000-х років вони майже не фінансувалися, тому пе-
ребували у вкрай занедбаному стані. 

«Ми переобладнали дитбудинок «Берегиня», де 
перебувало лише 12 дітей, у дошкільний навчаль-
ний заклад. Було зроблено ремонт, закуплено усе 

для укомплектування. Те-
пер заклад відвідують 
110 дітей. Чимало ко-
штів пішло на капі-
тальний ремонт са-
дочка «Журавонь-
ка» та ДНЗ №3. 
Завдяки співпра-
ці батьків із владою, 
відновлено садок «Ве-
селка». За допомогою 
батьків відкрито НВК «Лі-
цей «Дизайн-освіта». Наразі в усіх закладах освіти за 
кошти міського бюджету проводяться заходи щодо 
енергозбереження,» — розповідає заступник.

 НАШЕ ЖИТТЯ  ПЛАТИТИМУТЬ БІЛЬШЕ

 Народжуваність у Бо-
рисполі за останні 10 ро-
ків зросла. За цей же час у 
місті збудували лише один 
дитячий садок. Нині у місті 
є 12 комунальних та 5 при-
ватних дитсадків, але місць 
для малечі не вистачає. 

Відповідно до розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 
грудня 2017 року «Про затвер-
дження плану дій на 2017 — 2019 
роки поетапного створення до-
даткових місць у закладах освіти 
для дітей дошкільного віку» у Бо-
рисполі вже розпочато будівниц-
тво нового дитячого садка кому-
нальної форми власності на вул. 
В. Момота, 46-а на 165 місць. Від-

криття закладу заплановано на 
2019 рік. 

Також на цей рік передбачено 
відновлення діяльності ДНЗ №51, 
що на вул. Привокзальна, 3д, роз-
рахованого на 120 вихованців. 
Там досі перебувають силовики 
колишнього підрозділу «Беркут». 
Нагадаємо, цей садок знаходить-
ся у комунальній власності міста 
за рішенням суду від 2015 року. 

Найближчим часом плануєть-
ся виготовлення проекту земле-
устрою та проектно-кошторисної 
документації для будівництва за-
кладу освіти на 120 місць на вул. 
І. Франка, 10 та будівництво ново-
го закладу на 165 місць у районі 
Соцмістечка, 227 на місці діючого 
малокомплектного ДНЗ №2. Як го-
ворять у Бориспільському місько-
му управлінні освіти, за найближ-
чі 4 роки мережа ДНЗ міста має 
поповнитися приблизно на 495 
нових місць. 

495 МІСЦЬ ЗА ЧОТИРИ РОКИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Депутати Бориспільської 
міської ради прийняли рішен-
ня про необхідність подачі 
звернення до Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсма-
на, до міністра фінансів Олек-
сандра Данилюка та до міні-
стра освіти і науки Лілії Грине-
вич про справедливість розпо-
ділу державної субвенції між 
місцевими бюджетами для ос-
вітньої галузі міста Бориспіль 
на 2018 рік.

Головною метою листа до Уря-
ду є досягнення справедливості 
у розподілі освітніх коштів з дер-
жавного бюджету у місцеві бю-
джети для виплати заробітної 
плати педагогам. Особливу ува-
гу в зверненні приділили розміру 
виплати надбавки за престижність 
праці вчителя. 

Згідно із законом, до став-
ки педагога додається плата за 
престижність, що може стано-
вити від 5 до 20%. Так, для бори-
спільських педагогів у 2017 році 
такі виплати із держбюджету скла-
ли тільки 10%.

— Ми не повинні покривати ви-
трати на зарплату вчителям із місь-
кого бюджету, адже ці обов’язки 
взяла на себе держава. Із місько-
го бюджету ми повністю оплачує-
мо надані закладам комунальні по-
слуги, ремонт у них, закуповуємо 
необхідний інвентар, — пояснює 
Людмила Пасенко, заступник місь-
кого голови з гуманітарних питань. 

«У зв’язку з недофінансуванням 
освітньої субвенції із держбюдже-
ту Бориспільська міська рада зму-
шена була виділяти значні додат-
кові кошти на виплату заробітної 
плати вчителям за рахунок влас-
них джерел доходів, відволікаю-
чи фінансовий ресурс, який міг 
би бути спрямованим на розви-
ток інфраструктури. Так, у 2017 
році з міського бюджету вико-

ристано майже 250 млн грн, що 
складає 439% у порівнянні з роз-
міром освітньої субвенції із дер-
жавного бюджету. Наприклад, за 
ці кошти у місті відкрито дошкіль-
ний навчальний заклад «Віночок» 
(майже 23 млн грн), спортивний 
комплекс НВК «Ліцей «Дизайн-о-
світа» (6 878 133 грн), розпочато 
будівництво нової школи (35 млн 
303 тис. грн) та нового закладу до-
шкільної освіти (більше 6 млн),» 
— йдеться у зверненні бориспіль-
ських депутатів.

Щодо питання недофінансуван-
ня субвенції міська рада неодно-
разово зверталася до Міністерства 
освіти і науки України та до Київ-
ської обласної державної адміні-
страції.  Однак, пояснюють у місь-
кій владі, на 2018 рік освітньої суб-
венції передбачено на 20 млн грн 
більше, ніж минулого року, що ста-
новить 72 788, 3 тис. грн. Але у цьо-
му році ці кошти розподілятимуть 
за новою формулою, де чи не го-
ловним показником суми субвенції 
є кількість учнів та педагогів. 

За словами Людмили Пасенко, 
у Борисполі кількість учнів із кож-
ним роком збільшується, відповід-
но і кількість учителів також. Так, 
станом на 1 вересня 2016 року в 
бориспільських  школах навча-
лося 7330 учнів у 251 класі, тоді 
було оформлено 620 ставок пед-
працівників. У аналогічний період 
уже 2017 року ці показники зрос-
ли: 7818 учнів, 265 класів та 660 
ставок педагогів. Тому, наголошує 
Людмила Василівна,  навіть дещо 
більша сума не в змозі покрити 
видатки на зарплату вчителям.

Зважаючи на ці фактори, у місь-
кій раді вирахували необхідну су-
му державної субвенції для повної 
виплати зарплати вчителям, во-
на має становити 83 687 700 грн 
на рік. Наразі не вистачає більше 
10 млн грн. 

Відповідь на депутатське звер-
нення має надійти протягом міся-
ця із моменту його подачі.

ПРО ОСВІТНЮ 
СУБВЕНЦІЮ 
ТА НАДБАВКИ 
ВЧИТЕЛЯМ

• Надбавка обов'язкова. Як повідомляється на сайті Міністер-
ства освіти, на засіданні Уряду 11 січня було прийнято постано-
ву про зростання граничного розміру надбавки за престижність 
праці. Завдяки цьому документу мінімальний поріг надбавки з 1% 
зросте до 5%, а максимальний — з 20% до 30%. У Міносвіти пові-
домляють, що у 2018 році надбавка для педагогів стане обов’яз-
ковою. Для тих педагогів, які працюватимуть, наприклад, із інклю-
зивними класами доплата зросте до 30%. 

• Зросла зарплата. У цьому році зарплата українського вчи-
теля підвищиться на 25 %, відповідні кошти на це передбачені в 
межах освітньої субвенції. Про таке підвищення йдеться у законі 
«Про освіту», прийнятому у вересні 2017 року. Так, згідно зі ст. 61, 
передбачається, що «посадовий оклад педагогічного працівни-
ка найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі 
трьох мінімальних заробітних плат». Крім того, посадовий оклад 
педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної ка-
тегорії підвищується не менше ніж на 10 %. Ці норми набирають 
чинності з 1 січня, їх реалізація, згідно з законом, проводитиметь-
ся поетапно до 2023 року. У  2017 році заробітну плату вчителів 
було підвищено на 50%.

ДО ТЕМИ
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 ОСОБИСТІСТЬ

 ФУТБОЛЬНИЙ МАРАФОН

 ШАХ І МАТ

Валерій ГІРЧЕНКО

Ім’я Кондратюка відоме в укра-
їнському футболі, а основні етапи 
його кар’єри пов’язані з профе-
сійними клубами. У 16-річному ві-
ці він дебютував за першоліговий 
«ЦСКА-Борисфен» (Київ). Після цьо-
го тривалий час виступав за бори-
спільський «Борисфен», чернігів-
ську «Десну», вінницьку «Ниву». В 
усіх командах був лідером, стриж-
невим гравцем. В інтерв’ю  Петро 
Кондратюк розповів про успішний 
минулий сезон і майбутні плани.

— Вірили, що «Авангард» зуміє 
завоювати титул чемпіона Ки-
ївської області, а вас визнають 
топ-гравцем чемпіонату?

— «Авангард» упевнено про-
йшов увесь чемпіонат. З появою 
граючого тренера Сергія Кар-
пенка, до речі, вихованця бори-
спільського футболу, склад ко-
манди змінився відсотків на 60. 
Були запрошені досвідчені фут-
болісти: Андрій Смалько, Андрій 
Товт, Сергій Зелді, Сергій Панфі-
лов. Усі виступали на професій-
ному рівні, були ключовими грав-
цями у колишніх командах. Спо-
добалося, як на початку сезону 
«Авангард» проявив себе на тур-
нірі «Кубок Закарлюки», дійшовши 
до 1/4 фіналу. У чверть фіналі сіль-
ські футболісти у рівній боротьбі 
поступилися першоліговому ФК 
«Оболонь-Бровар» — 1:2. Було 
зрозуміло, що «Авангард» у змо-
зі досягати високих показників 
уже на іншому, ніж районний, рів-
ні. Перед командою керівництво 
клубу поставило завдання: стати 
чемпіонами області, і спортсмени 
блискуче його виконали. У турнір-
ній таблиці ми на 5 очок випере-
дили чемпіона 2016 року «Джуні-
орс» (Шпитьки). У 28 проведених 
матчах 24 рази перемогли, двічі 
зіграли внічию та двічі поступили-
ся, різниця м’ячів складає 106 — 
16. Золоті медалі завоювали до-
строково, за тур до завершення 
чемпіонату. 

Мені вдалося забити у чемпіона-
ті 21 м’яч та стати кращим бомбар-
диром. А після завершення чемпі-
онату мене визнали ще й кращим 

футболістом сезону. Приємно, звіс-
но. Футбольний рік для «Авангар-
ду» вдався на славу!

— Які поєдинки минулого се-
зону для «Авангарду» були 
найяскравішими?

— Їх було декілька. Виокрем-
лю гостьову гру проти «Десни» 
з Погребів. «Авангард» хоч і по-
ступився 1:2, але показав клас-
ний футбол. Волю до перемоги 
гравці продемонстрували у поє-
динку проти «Кристала» (Козин). 
До 75-ої хвилини програвали 0:1, 
але зуміли зібратися та вирвати 
таку бажану перемогу — 2:1. За-
пам’ятався матч із «Зорею» (Вла-
диславка), Сергій Зелді, який вий-
шов на заміну, за рахунку 3:3, за 
шість заключних хвилин оформив 
«дубль». У підсумку виграли — 5:3. 

— Що скажете про рівень суд-
дівства на Київщині, на який 
скаржаться в інших регіонах?

— За п’ятибальною шкалою, 
«люди у чорному» заслуговують 
на тверду четвірку. Упереджено-
сті з їхнього боку я не помітив, по-
милки, що траплялися, пов’язані з 
рівнем кваліфікації суддів.

— Хто є лідерами «Авангарду»?
— Передусім, це досвідчені 

гравці оборони — граючий тренер 
Сергій Карпенко, Андрій Смалько. 
Крім них, воротар Андрій Товт і за-
хисник Олег Миколайчук. 

— За «Авангард» грає багато 
футболістів з досвідом. Можли-
во, у цьому сила команди?

— Досвід має велике значення. 
Загалом середній вік наших грав-
ців — 26 років. У команді є 10 ви-
конавців, яким до 30-ти і за 30 , є 
зовсім молоді футболісти. Напри-
клад, Євгену Ярмаку лише 18. 

— Декілька слів про інфра-
структуру клубу?

— Домашні матчі «Авангард» 
проводить у Баришівці на стадіо-
ні «Прогрес». Бзівський сільський 
стадіон поки що не відповідає ви-
могам чемпіонату області. Тран-
спорт на виїзні ігри орендуємо. 

— У яких офіційних турнірах 
виступатиме цього року «Аван-
гард»?

— У вищій лізі чемпіонату Ки-
ївської області, обласному Кубку. 
Завдання незмінне — перемогти 
у цих двох турнірах.

— Після проведеного бли-
скучого сезону в аматорському 
чемпіонаті Київщині, не думає-
те повернутися у професійний 
футбол?

— Ні. Усі думки на найближчий 
сезон пов’язані з бзівським «Аван-
гардом», планую здобувати трофеї 
з цією командою. Завдяки прези-
денту клубу Андрію Короткову у 
Бзові створені чудові умови, яким 
можуть позаздрити деякі профе-
сійні клуби. 

— Ви є виховацем футбольної 
школи «Княжа» (Щасливе), чоти-
ри сезони виступали за ФК«Бо-
рисфен»(Бориспіль). Стежите 
за футбольним життям Бори-
спільщини.

— Так. У «Борисфені» я про-
вів найкращі роки, був молодим 
і відчайдушним. Шкода, що сьо-
годні місто не представлене на 
професійному рівні. Де б не грав, 
завжди цікавлюся нинішнім фут-
больним рухом на Бориспільщи-
ні, адже у місцевих змаганнях ви-
ступає багато моїх друзів. Вірю 
у відродження бориспільського 
футболу.

ПЕТРО 
КОНДРАТЮК 

«ВІРЮ У ВІДРОДЖЕННЯ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО ФУТБОЛУ»

38-річний футболіст був визнаний кращим футболістом аматорського 
чемпіонату Київської області 2017 року. Він у складі ФК «Авангард» із 
села Бзів Баришівського району став чемпіоном Київщини та виграв 
гонку бомбардирів. 

БАТАЛІЇ ЗА 
ШАХІВНИЦЕЮ 

Віталій КУБОВ 

У гострій боротьбі про-
йшов дводенний особистий 
чемпіонат м. Бориспіль із ша-
хів серед чоловіків. 

У перший змагальний день 
заходу бориспільці саме від-
значали 179 річницю з дня на-
родження видатного вчено-
го-етнографа та політичного 
діяча Павла Чубинського. От-
же, і шаховий чемпіонат при-
святили саме цій видатній осо-
бистості.

У заході, який традиційно 
приймав шаховий клуб «По-
єдинок» Бориспільського 
центру спорту та ФЗН, взяли 
участь 15 досвідчених шахіс-
тів-чоловіків та 3 представни-
ці прекрасної статі. Так що су-
то чоловічим цей турнір ша-
хових інтелектуалів назвати 
не можна. Тим більше, що ді-
вчата за шахівницями проде-
монстрували зрілу, технічну і 
атакуючу гру.

За підсумками усіх семи ту-
рів чемпіонату, перемогу свят-
кував триразовий чемпіон 
м. Бориспіль з класичних ша-
хів Андрій Марченко. Срібна 
нагорода у відомого шахіста 
міста та Київської області Гри-
горія Приймака, який, до ре-
чі, зберігав лідерство до остан-
нього туру змагань. Однак, в 
останньому двобої нічия з су-
перником, і у підсумку Григо-
рій зупинився на другій схо-
динці п’єдесталу пошани. А 
бронзову нагороду отримав 
також далеко не новачок у 
шахах — Іван Круглов. Ще од-
на золота медаль потрапила у 
скарбничку спортивних наго-
род Яни Бірюкової. На цей раз 
це кращий результат серед жі-
нок, учасників змагань. Не за-
лишились без відзнак і метри 
шахового руху на Бориспіль-
щині. Спеціальним сувеніром 
та грамотою заохочений також 
один з найстарших на цьому 
турнірі шахістів Микола Сьом-
ка, який має безліч титулів та 
нагород. На цих змаганнях він 
показав найкращий результат 
серед чоловіків віком від 70 
років та старших.

Будемо вважати, що цим 
поважним чоловічим турні-
ром шаховий марафон 2018 
року серед дорослих старту-
вав. Наступні змагання — це 
особистий чемпіонат серед 
чоловіків із класичних шахів. 
Він розпочнеться 10 лютого 
2018 року. 

Віталій КУБОВ

Три юнацькі команди футзаліс-
тів з Борисполя за підсумками зо-
нальних двобоїв вибороли право 
взяти участь у півфінальному ета-
пі чемпіонату області сезону 2018 
року. Усі ігри спортсмени провели 
на виїздах.

Спочатку у м. Славутич екзамен 
на міцність здали підопічні досвід-
ченого фахівця з футболу Олексан-
дра Курилка. Це футзальна дружи-
на юнаків 2001—2002 р.р. н. Бори-
спільського центру спорту та ФЗН. 
Спочатку земляки вирвали перемо-
гу у господарів з рахунком 6:5, а че-
рез годину поклали на лопатки фут-

залістів Броварського району (раху-
нок зустрічі 4:3).

Після завершення ігор у старших 
юнаків у тому ж спортивному залі 
розпочали боротьбу за дві путівки у 
півфінал спортсмени 2003-2004 р.р. 
н. Підопічним фахівця з футболу Євге-
на Хамули протистояли однолітки го-
сподарів змагань, а також із с. Гатне Ки-

єво-Святошинського району. У першо-
му випадку наші перемогли з розгром-
ним рахунком — 10:0, у другому — не 
менш переконливий результат 5:0.

Минулими вихідними у боротьбу 
вступили наймолодші учасники фут-
зального марафону: команди юна-
ків 2005—2006 та 2007—2008 р.р. н. 
Старші помірялись силами у м. Біла 
Церква зі своїми однолітками з Бро-
варів та Білоцерківського району, 
молодші колеги з’ясовували стосун-
ки у Переяславі-Хмельницькому. Пі-
допічні Олександра Курилка знову 

порадували нас перемогами. Вигра-
ли у Броварської ДЮСШ з рахунком 
3:1 і з мінімальним рахунком 1:0 у бі-
лоцерківців (команди «Арсенал-О-
світа»). У підсумку вийшли у півфінал 
чемпіонату. До речі, у цій віковій гру-
пі юнаків стартувало 36 футзальних 
дружин.

Що стосується наймолодших 
учасників чемпіонату з Борисполя, 
то тут осічка. Програш Березанській 
команді з рахунком 1:5 не дозволив 
юним бориспільцям пробитись у на-
ступну стадію чемпіонату. 

НАШІ ФУТЗАЛІСТИ У ПІВФІНАЛІ 
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 СМАЧНО І КОРИСНО

Сергій КРУЧИНІН

Комплексні обіди з доставкою 
в офіс — це раціональне рішен-
ня для компаній, які самостійно й 

відповідально підходять до питан-
ня харчування свого штату, а та-
кож для тих, хто прагне самостій-
но потурбуватися про своє здоро-
ве харчування і при цьому не хоче 
чи знаходить незручним відвідува-
ти кафе в коротку обідню перерву. 
Адже замовлення обіду з достав-
кою допомагає економити доро-
гоцінний час та гроші.

Вкрай важливо, що це домаш-
ній збалансований обід, що готу-
ється на професійній кухні з усі-
ма необхідними дозвільними до-
кументами.

«Artishok» пропонує перший раз 
взяти обід на пробу. Кухарі компа-
нії впевнені, що, оцінивши смак та 
зручність цього обіду, ви неодмінно 
приєднаєтеся до їхніх задоволених 
постійних клієнтів.

Що таке збалансований обід? 
Наприклад, на п’ятницю меню 
має такий вигляд: зелений борщ, 
тефтелі, рис з маслом, салат «Дніс-
тер». А в понеділок пропонуєть-
ся пообідати супом з фрикадель-
ками, курячою відбивною, спагет-
ті, салатом «Пекінка» з овочами та 

майонезом. Втім, меню постій-
но оновлюється.

 Обід від компанії «Арті-
шок» на цьому фото кош-
тує від 50 грн включно з 
доставкою.

Як усім відомо, обід — один 
з найважливіших прийомів їжі, 
але не всі ми знаємо, що їсти на 
обід при правильному харчуван-
ні. Обід є тому важливим, що не 
завжди знаходиться час для пов-
ноцінного сніданку.

• Дієтологи кажуть, що обід 
має бути достатньо калорій-
ним, але при цьому не пере-
вантажувати організм шкідли-
вими речовинами. Збалансова-
ним він має бути настільки, щоб 
ви встигли «спалити» до вечора 
жири та вуглеводи, спожиті під 
час обіду.

• Слід пам’ятати, що нормаль-
ний обід має включати в себе гаря-
чу страву, а також друге — корис-
ний салат. Ті, хто полюбляє солод-
ке, можуть дозволити собі й десерт. 

• Збалансованість обіду озна-
чає, що основна страва має бути 
ситною та містити в собі вуглево-

ди (тобто каші, макарони, карто-
пля) та білки (м’ясо чи риба).

• На десерт замість важких тіс-
течок чи шоколаду, краще з’їсти 
якийсь смачний фрукт — яблу-
ко, апельсин, персик. Причому 
корисніше зробити це через го-
дину—другу, а не одразу. Пам’я-
тайте, що в бананах та винограді 
міститься багато цукрів.

• Пити після обіду краще чай, 
вода в перші сорок хвилин сповіль-
нить процес перетравлення та мо-
же викликати відчуття важкості. 

• Обідати щодня в той самий 
час. Спеціалісти впевнені, що та-
ка звичка позитивно впливає на 
стан організму.  При цьому не 
можна харчуватися «всухом’ят-
ку» та «на ходу». 

• Рекомендується не поспіша-
ти, а обідати протягом півгодини 
— щоб не перевантажувати орга-

нізм різкою появою їжі. Це дозво-
лить позбутися стану сонливості 
та важкості в шлунку.

• Щодо розміру обіду, то тут 
слід триматися золотої середи-
ни — щоб не відчувати ані голо-
ду, ані важкості в шлунку й утоми.

• Після правильного обіду 
продовжувати роботу набагато 
легше й приємніше. Збалансова-
ний раціон дозволить не знизи-
ти продуктивність праці й більше 
встигнути до вечора — працюючи 
в бадьорому настрої.

ПРАВИЛЬНИЙ ОБІД
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• Стати клієнтом компанії «Artishok» — просто. Досить зателефонувати й 
домовитися про деталі — скласти меню, визначитися з часом доставки й кількістю 
доставок на тиждень, а також кількістю порцій.
• Доставка здійснюється автомобілем, що гарантує отримати обід гарячим. 
Вартість порції — від 50 грн, а доставка безкоштовна.

artishok.dobre@gmail.com  Тел: 067 353-61-30

ПЕРШІ СТРАВИ
 • Суп з фрикадельками
 • Суп гречаний з грибами
 • Суп рисовий з куркою
 • Суп курячий з вермішеллю
 • Розсольник
 • Капусняк
 • Суп гороховий з копчени-

ми реберцями
 • Суп сирний
 • Борщ червоний
 • Солянка
 • Суп овочевий

ГАРНІРИ
 • Гречка
 • Рис вершковий
 • Рис з овочами по-мекси-

канськи
 • Картопля відварена з 

кропом
 • Макарони

ОСНОВНІ СТРАВИ
 • Жульєн з куркою і грибами
 • Котлети смажені
 • Биток курячий
 • Бефстроганов зі свининою
 • Крильця барбекю
 • Тефтелі у вершково-томат-

ному соусі
 • Котлета куряча з грибами
 • Бедро запечене
 • Риба смажена у клярі

БЕЗГАРНІРКА
 • Голубці
 • Плов зі свининою
 • Млинці з м’ясом
 • Печеня зі свининою

Салати
 • «День і ніч»
 • Капуста білокачанна+

морква
 • Морква по-корейськи
 • Капуста квашена 

(з буряком)
 • Вінегрет
 • «Олів’є»
 • «Цезар»
 • Капуста пекінська+огірки
 • Крабовий
 • «Дністер»
 • «Мисливський»
 • Буряки+горіхи+чорнослив

• «Artishok» пропонує перший раз взяти обід на пробу. Кухарі ком-
панії впевнені, що, оцінивши смак та зручність їх обіду, ви неодмінно 
приєднаєтеся до їхніх задоволених постійних клієнтів.

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ 

З ДОСТАВКОЮ
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Здоров'я

БУДЬ У ФОРМІ
 Низка корисних нагадувань, які ми часто ігноруємо, 

забуваючи, що ці прості правила допоможуть мати гарну 
фізичну форму. Хто що б не казав про те, що найважли-
віше — це душа, але приємніше у красивій 
тілесній оболонці.

• Зранку натщесерце випивайте 
склянку води, можна з лимоном, 
через 10 хв. — 2 ложки оливкової 
або лляної олії (щоб в організмі 
був корисний жир, для пружності 
грудей і підтримання регулярного 
менструального циклу). 

• Через 10—15 хв. — сніданок. 
Він має бути ситним і повноцінним, 
аби дати сигнал організму, що по-
ра прокидатися, а також забезпе-
чувати енергією на весь день.

• Їжу не слід запивати. Вживан-
ня рідини одночасно з їжею упо-
вільнює травлення, дає відчуття 
тяжкості, розширює стінки шлун-
ка. Після прийому їжі ще хвилин 40 
нічого не пийте.

• Їжте частіше, але помалу. В іде-
алі для розгону метаболізму тре-
ба харчуватися 5 разів на день че-
рез кожні 3 години і в один і той са-
мий час (щоб організм звик і кра-
ще працював).

• Правило «не їсти після шостої 
години» не слід сприймати бу-
квально. Йдеться про те, що остан-
ній прийом їжі має бути за 3—4 го-
дини до сну. 

• Жир нa животі не спалюється під 
час фізичних вправ, коли ви працю-
єте над м'язами преса. Просто прес 
формуватиметься під шаром жиру, 
тож візуально живіт навіть збільшить-
ся в об'ємі. Спалити жир на животі — 
завдання, якщо вам за 30. Допомо-
же комплексний підхід — правильно 
організовані фізичні навантаження і 

грамотна дієта зі зниженням ка-
лорійності раціону впродовж 

тривалого часу.

• Щоб на животі не 
утворювався жир, 

весь час втягуйте 
його і напружуй-
те м'язи. Поєднуй-
те це з дихальни-
ми вправами. На-
приклад, спробуй-
те попрактикувати 

часте дихання — 

довільний вдих, інтенсивний видих 
з одночасним втягуванням живота. 
Щоб м'язи мали привабливий ви-
гляд і не наростали, як у «качків», 
займайтеся фізичними вправами 2 
— 3 рази на тиждень і обов'язково 
робіть розтяжку після тренувань. 

• Вправи, які найкраще допома-
гають підтримувати гарну форму 
— це комплекс традиційної роз-
минки: для стегон — махи, для ли-
ток — розтяжка, для ніг — ходьба. 

• Лазні і сауни не спалюють жир, 
лише виводять воду з організму, 
яка повертається через 2 години. 
Контрастний душ — корисна про-
цедура. Він збільшує циркуляцію 
крові, відповідно, прискорюється 
метаболізм, розгладжується целю-
літ, а також поліпшується колір об-
личчя і з'являється сила волі. 

• Слід ретельно пережовувати 
їжу, повільно і вдумливо. Це допо-
магає поліпшити обмін речовин. 
До речі, саме в цьому полягає се-
крет стрункості француженок — 
вони не поспішають під час їжі і ні-
коли не перекушують! 

Почуття насичення приходить 
через 20 хв. після того, як організм 
отримав достатньо їжі. Якщо не зу-
пинитися своєчасно, то за ці 20 хв. 
можна з’їсти ще багато зайвого. То-
му важливо навчитися відчувати 
той момент, коли варто відкласти 
ніж і виделку та сказати: «Дякую!»

Зробіть прийом їжі складною і 
марудною процедурою. Навіть ко-

ли ви їсте на самоті, сервіруйте стіл 
за всіма правилами, сидіть з пря-
мою спиною, без телевізора чи 
книги. Уявіть, що ви на диплома-
тичному прийомі. А якщо й це не 
допомагає обмежити апетит, спро-
буйте їсти сидячи перед дзерка-
лом. Захотілося перекусити? Обго-
воріть цю проблему з подругою по 
телефону. Зробіть 20 присідань, 50 
стрибків. Прийміть ароматну ван-
ну. З’їжте яблуко або «погризіть» 
капусту. 

• Не засиджуйтеся без руху. Ро-
біть вправи через кожні 15 хв. Ві-
дірвіться від комп’ютера — качніть 
прес, поприсідайте. Ви і розім'яли-
ся, і калорії витратили. 

• Цигарки, алкоголь, фастфуд, 
чіпси, майонез, ковбаса — ваші 
основні вороги. Закріпіть у сво-
їй свідомості асоціацію між цими 
поняттями та целюлітом і 
жиром на стегнах 
та животі.

• Горіхи — надзвичайно корис-
ні, але в малих кількостях. Це ви-
сококалорійні продукти. Малень-
ка жменька горіхів на день — 
достатньо. 

• Картоплю найкорисніше запі-
кати або варити в мундирі і їсти ра-
зом зі шкіркою. Можна також туш-
кувати її з іншими овочами або 
робити пюре. Але скажіть рішуче 
«Ні!» смаженій картоплі.

• Хліб є висококалорійним про-
дуктом. Обмежуйте його спожи-
вання та надавайте перевагу хлібу 
з цільнозернового борошна грубо-
го помолу. 

• Чай та каву пийте без цукру. Як-
що звикли підсолоджувати ці на-
пої, використовуйте мед.

• Пийте 2, 5 л чистої води впро-
довж дня — це головна умо-

ва метаболічного процесу 
в організмі.

Тренд Тренд 
Нині у мережі набирає обертів новий тренд: зірки, що мають Нині у мережі набирає обертів новий тренд: зірки, що мають 

глянцевий вигляд, роздають поради щодо правильного, на їхню думку, глянцевий вигляд, роздають поради щодо правильного, на їхню думку, 
харчування та спортивного навантаження. Серед таких моделі Алла харчування та спортивного навантаження. Серед таких моделі Алла 

Григор’єва, Юліана Дементьєва, телеведуча Поліна Лагунова, співачка Григор’єва, Юліана Дементьєва, телеведуча Поліна Лагунова, співачка 
Віка з дуету «НеАнгели» тощо. Тож черпати досвід є у кого. Головне — Віка з дуету «НеАнгели» тощо. Тож черпати досвід є у кого. Головне — 

діяти самому. Адже весна не за горами.діяти самому. Адже весна не за горами.

Вправа «планка»  Вправа «планка»  
Це простий барометр вашої фізичної Це простий барометр вашої фізичної 

форми. Суть статичної вправи — форми. Суть статичної вправи — 
«зависнути» над підлогою, опираючись «зависнути» над підлогою, опираючись 

на долоні та пальці ніг, напруживши на долоні та пальці ніг, напруживши 
прес та сідниці, а корпус тіла вирівняти, прес та сідниці, а корпус тіла вирівняти, 

дивлячись перед собою. Слід дивлячись перед собою. Слід 
витримувати «планку», щонайменше, 1 витримувати «планку», щонайменше, 1 
хв. для жінок, підходів має бути два—хв. для жінок, підходів має бути два—

три для початківців. Далі виконання три для початківців. Далі виконання 
«планки» слід ускладнювати. «планки» слід ускладнювати. 

Під час правильного виконання Під час правильного виконання 
«планки», усі м’язи працюють «планки», усі м’язи працюють 

посилено, калорії витрачаються —посилено, калорії витрачаються —
 уже через два тижні буде  уже через два тижні буде 

помітний результат старань.помітний результат старань.

Порада: Порада: 
ходіть пішкиходіть пішки

Щоб запустити механізм Щоб запустити механізм 
зниження ваги, середня зниження ваги, середня 

швидкість при ходьбі повинна швидкість при ходьбі повинна 
бути на рівні 6 км на годину, бути на рівні 6 км на годину, 

наголошують фітнес-тренери. наголошують фітнес-тренери. 
Ходити в такому темпі потрібно Ходити в такому темпі потрібно 

не кілька хвилин, а хоча б не кілька хвилин, а хоча б 
півгодини. Оздоровча ходьба півгодини. Оздоровча ходьба 

або ходьба для схуднення або ходьба для схуднення 
є повноцінним фізичним є повноцінним фізичним 

навантаженням, від якого вас навантаженням, від якого вас 
повинно кидати в піт, тоді існує повинно кидати в піт, тоді існує 
шанс скинути кілька кілограмів шанс скинути кілька кілограмів 

за місяць без спортзалу.за місяць без спортзалу.
Якщо швидкість ходьби буде Якщо швидкість ходьби буде 

нижчою, то людина в кращому нижчою, то людина в кращому 
випадку стане витривалішою, а випадку стане витривалішою, а 

в гіршому — втомиться в гіршому — втомиться 
і кине займатися, не і кине займатися, не 

відчувши ефекту.відчувши ефекту.
Хоча б через день Хоча б через день 
відмовляйтеся від відмовляйтеся від 

ліфта, піднімаючись сходами ліфта, піднімаючись сходами 
вгору — ви даватимете вгору — ви даватимете 

організму кардіонавантаження організму кардіонавантаження 
та активно «качатимете» м’язи та активно «качатимете» м’язи 

ніг і сідниць. ніг і сідниць. 

Важливо! 
Психологи радять найперше, що потрібно для хорошого настрою 

і форми — полюбити себе, приймаючи такою, як є: об’єм талії, 
стегон та форма живота не важливі. Головне — прийняти 

себе з тими формами і розмірами, які у вас є. Потім беріться 
за самовдосконалення тіла і душі з любов’ю до себе, заради 
себе і свого здоров’я, отримуючи від процесу задоволення й 

заохочуючи й підтримуючи себе без порівняння з іншими. Якщо є 
мотивація та адекватне співвідношення правильного харчування 

й фізичного навантаження — то ви уже в формі внутрішньо, а до 
фізичної досконалості зовсім не далеко.

же комплексний
організовані фізр ф

грамотна ді
лорійнос

тривал

•
ут

в

Без дієт
Дієтологи нагадують, що немає 

досконалих дієт, а обмеження себе 
у харчуванні — це стрес для організму. 

Недоотримання важливих продуктах 
харчування тягне за собою негативні зміни 

зовні — у стані волосся, шкіри, нігтів; та внутрішні 
— страждають важливі органи і системи. Організм 
реагує знесиленням, швидкою втомою, апатією та 
головним болем. Якщо жорстка дієта закінчується 

і звичне харчування відновлюється, організм з 
апетитом накопичує про запас усе потрібне і жир 

у тому числі. Тож втрачені кілограми швидко 
повертаються. Що робити? Харчуватися 

збалансовано, не переїдати і не 
доїдати. Особливо коли вам 

трішки за 30. 

За матеріалами інтернет-видань
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ОВНИ. Поставте ме-
ту та прямуйте до неї. 
Ваші реальні можливо-

сті стануть зрозумілі тільки до 
кінця тижня. Вихідні проведіть 
вдома.

ТЕЛЬЦІ. Результати 
ваших зусиль будуть за-
лежати від вашої розсуд-

ливості та вміння миттєво реагу-
вати на раптові зміни. Приділіть 
більше уваги здоров'ю.

Б Л И З Н Я ТА. Старі 
проблеми знайдуть своє 
рішення, а непорозумін-

ня залишаться в минулому. Мо-
жете розраховувати на фінансо-
ву вигоду.

РАКИ. Можуть за-
гостритися питання 
кар'єри та влади, але на 

роботі вас підтримають. Не бійте-
ся приймати важливі рішення за 
себе й за інших.

ЛЕВИ. На вас очікує 
великий успіх у реаліза-
ції сміливих ідей та пла-

нів. Відкиньте дрібні деталі, скон-
центруйтеся на найголовнішому 
для себе.

ДІВИ. На роботі мож-
ливі  перевантажен-
ня та завищені вимо-

ги до вас з боку начальства. Але 
вас усі будуть любити, поважати 
та слухати.

ТЕРЕЗИ. Саме час ре-
алізовувати свої задуми. 
Менше про це говоріть. 

Ймовірні труднощі, для подолан-
ня яких доведеться докласти пев-
них зусиль.

СКОРПІОНИ. Най-
більш сприятливий пе-
ріод для професійних і 

кар'єрних справ. Ваші знання та 
ідеї будуть затребувані, а гумор — 
доречний.

С Т Р І Л Ь Ц І . Поста-
райтеся вирішувати ли-
ше доступні для вас 

завдання, не перенапружуйте-
ся. Небажано міняти роботу або 
переїжджати.

КОЗОРОГИ. Ви при-
вертаєте до себе ува-
гу та навіть захоплені 

погляди. Вдасться одержати до-
помогу й звільнитися від деяких 
боргів.

ВОДОЛІЇ. Нескінченні 
турботи на роботі й удо-
ма здатні втомити й роз-

дратувати. За цей час ви не раз 
будете готові втратити самовла-
дання, тримайтесь.

РИБИ. Остерігайтеся 
квапливих непродума-
них рішень. Будьте уваж-

ні. Утримайтеся від великих по-
чинань і не плануйте важливих 
зустрічей.

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33
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