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 ТОЧКА ЗОРУ БРАКОНЬЄРИ ПОЛЮЮТЬ

 УСЕ МОЖЛИВО

Сергій ТАРУТА,
народний депутат України, 
лідер політичної партії «Основа» 

Ми змогли встояти у 2014 році, 
але конфлікт з Росією не заверше-
ний, попри зусилля наших західних 
союзників і стійкість українського 
суспільства. Крім того, зовнішні за-
грози доповнюються внутрішніми 
проблемами. Економіка деградує 
і скочується до примітивного си-
ровинного виробництва, корупція 
розцвіла безкарністю, влада нічого 
не робить, щоб життя людей става-
ло кращим. Як наслідок — мільйо-
ни українських заробітчан емігру-
ють в пошуках кращого життя в ЄС 
і ту ж Росію.

Суспільство наелектризоване, як 
ніколи. І особливо небезпечно те, 
що деякі несумлінні політики, за-
мість того, щоб працювати на бла-
го і об'єднання країни, лише підси-
люють розкол, спекулюючи на те-
мах мови, релігії та історії.

На моє глибоке переконання, 
ці теми взагалі сьогодні не варто 
піднімати.

Проукраїнський політик пови-
нен витрачати всі зусилля і час на 
те, що дійсно необхідно більшості 
громадян — пошук миру для Укра-
їни і досягнення економічного до-
бробуту для кожної сім'ї.

Проукраїнський політик зобов'я-
заний робити все, щоб «зшивати», 
об’єднувати країну. Він зобов'яза-
ний шукати альтернативу небез-
печному популізму.

Такою альтернативою, я впев-
нений, є широкий національний 
компроміс. Основні його поло-
ження ми в партії «Основа» сфор-
мулювали в нашій програмі «5 
кроків до компромісу». Ось вони:

1. Україні потрібен позаблоко-
вий статус. Ми, виконуючи волю 
українського народу, закріплену 
в Декларації про державний су-
веренітет, виступаємо за те, щоб 
Україна була нейтральною держа-
вою, і не вступала в будь-які вій-

ськові союзи з іншими країна-
ми, в тому числі і в НАТО. Необ-
хідно шукати способи для роз-
витку нормального діалогу з 
країнами-сусідами.

2. В Україні має бути одна дер-
жавна мова — українська, і дві офі-
ційних (англійська та російська).

3.  Представникам центральної 
влади необхідно заборонити втру-
чатися в релігійні справи і справи 
органів місцевого самоврядуван-
ня в питаннях історичної пам'яті.

4. Необхідно ввести кримінальну 
відповідальність для політиків, чи-
новників, ЗМІ за розпалювання во-
рожнечі між регіонами України, за 
образу особистості за регіональ-
ною ознакою.

5. Необхідно заборонити сепа-
ратистські і радикальні націоналіс-
тичні організації.

Вважаю, що сьогодні досягнення 
таких компромісів — це остання 
лінія оборони перед хаосом і роз-
валом країни.

Але в нашій програмі «5 кроків 
до компромісу» є особливий пункт 
— це українсько-російські відно-
сини. І у взаєминах з РФ у партії 
«Основа» є чіткі «червоні лінії»:

• ми не готові поступитися нашою 
територіальною цілісністю. І Дон-
бас, і Крим — це Україна назавжди;

• контроль нашої армії над дер-
жавним кордоном — це ще одна 
умова, без якої миру не буде;

• компенсація Росією всіх збитків 
нашій державі і нашим громадя-
нам, які заподіяні в результаті ро-
сійської агресії;

• жодної федералізації України! 
Тільки реальна децентралізація, тіль-
ки широка передача повноважень з 

центру на місця, причому реальний 
рівень цих повноважень — більше, 
ніж у суб'єктів федерації в Росії. 

Це — наші «червоні лінії». Реш-
ту ми можемо обговорювати. При-
чому обговорювати безпосеред-
ньо з Росією.

На мою думку, питання, які сьо-
годні роз'єднують українців, — 
мовна проблема, проблема релігії 
та історії. Педалювання цих тем су-
перечить національним інтересам 
і провокує руйнування країни. То-
му вони взагалі не повинні вино-
ситися на порядок денний — до-
ки не досягнемо миру, процвітан-
ня та економічного благополуччя в 
країні. Ось тоді і будемо вирішува-
ти інші завдання. Такий шлях і таку 
послідовність вирішення проблем 
пройшли багато країн Європи. 

Досягнення компромісів важли-
во ще й тому, що суспільство, про-
низане безкомпромісною ворож-
нечею і ненавистю, не здатне за-
безпечити динамічне зростання 
економіки, а значить — дати лю-
дям гідні зарплати і пенсії. 

Україна має потенціал для бурх-
ливого економічного зростання, 
але його потрібно реалізувати, щоб 
не залишатися країною бідних лю-
дей в переважно благополучній Єв-
ропі. І «Основа» буде реалізовувати 
цей потенціал заради блага людей. 
Щоб через п'ять років ВВП України 
виріс в 8-9 разів до $710-750 млрд, 
щоб середня зарплата по країні під-
нялася в 3-4 рази до $1000-1200, се-
редня пенсія вийшла б на рівень 
$400-450, а плата за «комуналку» не 
перевищувала б 20% доходів сім'ї. 
І щоб тривалість щасливого життя 
українців збільшилася мінімум на 7 
років. Адже саме якість і тривалість 
життя громадянина є найважливі-
шими показниками сучасної моде-
лі економіки, оцінкою ефективнос-
ті роботи політиків.

Наступний, 2019 рік — це межа, 
за якою Україна має нарешті поча-
ти розвиватися. Тому не варто на 
виборах віддавати свій голос за 
популістів, які гримлять в шаман-
ські бубни мови, віри і війни. На-
ступного року кожному виборцю 
необхідно буде зробити усвідомле-
ний вибір, і проголосувати за лю-
дей справи, патріотів, які не втра-
чаючи часу на розкачку, почнуть 
розвивати економіку. А значить — 
проголосувати за «Основу». 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПРОМІС 
ВРЯТУЄ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

 Сьогодні 
Україна переживає 
найдраматичніший період 
своєї історії після здобуття 
незалежності в 1991 році.

ПОРУШЕННЯ БІЛЯ 
КАНІВСЬКОГО 
ВОДОСХОВИЩА

• 8 жовтня близько 02:30 го-
дини ночі виявлено грубе по-
рушення правил рибальства. 

Громадянин, здійснюючи під-
водне полювання, перевищив до-
бову норму вилову в 3 кг, неза-
конно виловивши 25 кг риби. При 
перевірці патрульні виявили 26 
екземплярів карася, два екземп-
ляри судака та по екземпляру ли-
на та ляща. Сума збитків становить 
1 751 грн. Подія сталася на Канів-
ському водосховищі в районі с. 
Кийлів Бориспільського району.

• 12 жовтня в садовому това-
ристві «Радуга», що на Канівсько-
му водосховищі поблизу м. Пере-
яслав-Хмельницький, спільно з 
працівниками водної поліції ри-
боохоронці Київщини затримали 
громадянку, яка здійснювала ви-
лов риби за допомогою човна та 
чотирьох сіток. Таким чином во-
на незаконно добула 28 кг риби, а 
саме: карась — 74 шт., плітка — 28 
шт., окунь — 9 шт., плоскирка — 8 
шт. та сазана. Нанесені збитки ста-
новлять 4 369 грн.

«На місце інциденту виклика-
но слідчо-оперативну групу Пе-
реяслав -Хмельницького відділу 
поліції. Вирішується питання про 
відкриття кримінального прова-
дження за ст. 249 ККУ (незаконне 
зайняття рибним промислом)», 
— прокоментував начальник ри-
боохоронного патруля Київщини 
Володимир Мухін.

Факт. Під час проведення ри-
боохоронних рейдів у місцях тор-
гівлі рибоохоронний патруль Ки-
ївщини вилучив 95 кг незаконної 
риби. У період з 7 по 14 жовтня 
рибоохоронний патруль Київщи-
ни спільно з правоохоронними 
органами задокументував 54 по-
рушення. Серед них: 31 протокол 
за порушення правил рибальства 
(ч. 3 ст. 85 КУпАП), по вісім грубих 
порушень (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та 
протоколів за продаж водних бі-
оресурсів без відповідних доку-
ментів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП), три - 
за продаж або зберігання забо-
ронених знарядь лову (ч. 1 ст. 85-
1 КУпАП) та три акти виявлення 
та вилучення безхазяйного май-
на. Крім цього, було виявлено три 
факти з ознаками кримінально-
го правопорушення (ст. 249 ККУ).

Київський Рибоохоронний 
Патруль

ВЕТЕРАН НА ПРОТЕЗІ СТАНЦЮВАВ САЛЬСУ
Тетяна ХОДЧЕНКО

До Дня захисника України 
у залі КМДА відбувся танцю-
вальний захід «Запроси ме-
не з війни». Одним із учасни-
ків свята став бориспілець, ве-
теран сучасної війни Дмитро 
Краслянський.

Мініс терс тво інформацій-
ної політики до Дня захисника 
України 12 жовтня організувало 
урочистий захід за участі вете-
ранів сучасної війни. Мета про-
екту — привернути увагу гро-

мадськості до проблем реабілі-
тації учасників бойових дій на 
Сході України. 

Танцювальні номери предста-
вили 20 пар: захисники України 
разом із «Українськими Амаzон-
ками» (жінки-учасниці бой ових 
дій  на Сході Украї ни, волонтер-
ки та вій ськові журналістки). В 
танці пари «розповіли» свої во-
єнні історії — про закоханих, які 
знайшли одне одного на фрон-
ті; про людей, які під час війни 
не втратили віру в життя; про бо-
ротьбу до перемоги.

28-річний бориспілець Дмитро 

Краслянський, який втратив на 
війні ногу і пережив 28 операцій 
після складного поранення, теж 
брав участь як танцюрист. Діма на 
протезі зміг станцювати запаль-
ну сальсу із дівчиною-амазонкою 
Орестою Брит. 

«Хочу довести, що життя після 
травми продовжується на повну. 
Я навмисно показав протез і те, що 
можу танцювати!» — розповів «Ві-
стям» Дмитро Краслянський. 

Чоловік говорить, що займатися 
танцями буде й надалі, щоправда, 
танцювати буде зі своєю майбут-
ньою дружиною Марією.



3№41 (950), 19 жовтня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»Довкілля

 РЕЗОНАНСНА ТЕМА

 ЛІС ІЗ ТЕПЛИЦІ

НЕЗАКОННА ВИРУБКА ЛІСУ 
НА БОРИСПІЛЬЩИНІ — «ФЕЙК»?

 Скандальна тема 
масової вирубки лісу нібито 
на території Бориспільщини 
минулими вихідними 
сколихнула місцеву групу 
мережі інтернет. «Вісті» 
вирушили до території 
лісгоспу, щоб віднайти і 
дослідити територію, що 
постраждала.

Тетяна ХОДЧЕНКО

12 жовтня у Фейсбук було розмі-
щено відео із нібито масовою вируб-
кою лісу на території одного з гос-
подарств державного підприємства 
«Бориспільський лісгосп». Можли-
во, мова йшла про Кийлівське лісни-
цтво. Далі цитата із допису до відео 
(дослівно): «Близько 500 га лісу об-
городжено сіткою між Кийловом та 
Старим, всередині ріжуть дерева, до-
ступ звірю до води закрито, вздовж 
забору бігають. Готуємо звернення, 
запити та публікації в ЗМІ». До допи-
су прикріплювались відео та фото із 
не одним десятком свіжо вирубаних 
дерев. Ініціатором сюжету був депу-
тат Київської обласної ради, голова 
Бориспільської районної організації 
Радикальної партії Олега Ляшка — 
Олександр Мефодій.

 

Відео було і зникло
Відео-ролик депутата-активіста 

викликав неабиякий аншлаг у не-
байдужих до місцевих проблем 
екології. «О 12.00 13 жовтня я от-
римав 8,5 тисяч переглядів та 430 
перепостів», — повідомив «Вістям» 
ініціатор відео Олександр Мефо-
дій. Проте невдовзі відео стало не-
доступним для перегляду, причи-
ну пояснив «Вістям» депутат-акти-
віст. «Такі дії є тимчасовими, дея-
кі персонажі пообіцяли показати 
дозволи на огорожу та вирубку лі-
су. Якщо підтверджуючих докумен-
тів не буде — публікацію знов роз-
блокую, — пояснив у телефонній 
розмові Мефодій. — Ми заїхали зі 
сторони Кийлова. Десь 3 км лісом, з 
правого боку, сітка, далі потрапили 
в середину обгородженої терито-

рії. Там є сліди лісовозів…», — роз-
повів «Вістям» Мефодій. Однак по-
яснити і деталізувати, де конкретно 
були зйомки, активіст не зміг. 

Перевірили особисто
Судячи із відео, можна припу-

стити, що територія лісу, про який 
йдеться, знаходиться у розпоря-
дженні Кийлівського лісництва. «Ві-
сті» разом із інженером Бориспіль-
ського лісгоспу Михайлом Бобиком 
та помічником лісівника Кийлів-
ського лісництва Сергієм Списом 
виїхали проінспектувати відзняту 
територію. Із правого боку доро-
ги ліс справді обгороджений сіт-
кою, щоправда, звірів поблизу ми 
не помітили. Звуків бензопили чи 
лісовозів тут не чути, сліду вели-
кої машини не помітно. «Близько 
30 га лісу знаходяться за сіткою, 
це не забаганки когось із підпри-
ємців чи лісівників. Дана територія 
знаходиться в оренді у приватного 
мисливсько-рибальського госпо-
дарства (МРГ) «Карань». Згідно до-
говору строк оренди передбаче-
но на 45 років, від 17 липня 2008 
року до 19 лютого 2053 року», — 

пояснив Сергій Спис. Виявляєть-
ся, що дане господарство займа-
ється розведенням дичини за-
для подальшого мисливства, тому 
вздовж периметру його території 
стоїть паркан. За словами лісівни-
ків, із «Карані» вже неодноразо-
во випускали підрощених козуль 
на волю. Відомо, що на території 
МРГ мисливці–любителі та про-
фесіонали щосезону займаються 
мисливством. 

«Без нашого відома жодних рубок 
лісу не може бути. Перед тим, як отри-
мати дозвільні документи на будь-яку 
рубку (санітарно-вибіркову чи суціль-
но-вибіркову) ми маємо це узгодити 
із Київським обласним управлінням 

лісового та мисливського господар-
ства. Мисливсько-рибальському гос-
подарству ми не надавали дозвіль-
них документів на подібні роботи, то-
му впевнено можна сказати, що за сіт-
кою ліс не рубають», — переконують 
співробітники лісництва. 

Неподалік МРГ на території то-
го ж Бориспільського лісгоспу є ще 
одна ділянка лісу, яка перебуває в 
оренді товариства «Процівське». 
Лісівники переконують, що наразі 
там роботи з вирубки лісу також не 
ведуться. «Можливо, хтось і бачив 
лісовоза з деревиною, бо сьогодні 
планові рубки проводяться у Ста-
ринському лісництві», — говорить 
інженер лісгоспу Михайло Бобик. 

Ліс — в оренду
Виявляється, що згідно 
чинного законодавства 
територію державного лісу 
можна передавати в оренду 
на великі строки. У Лісовому 
Кодексі України главі ІІ «Право 
користування лісами» стаття 
18 «Тимчасове користування 
лісами» чітко говорить, що 
користування лісом може 
бути як короткостроковим 
(терміном до одного року), 
так і довгостроковим (до 50 
років). Таке використання лісу 
базується на договорі платного 
використання лісових ділянок, 
які виділяються для потреб 
мисливського господарства, 
культурно-оздоровчих, 
рекреаційних чи інших потреб. 
При цьому орендарі зобов’язані 
вести будь-які роботи 
лише за згодою постійного 
лісокористувача та способами, 
які забезпечують збереження 
оздоровчих і захисних 
властивостей лісу, а також 
створюють сприятливі умови 
його для охорони, захисту та 
відтворення.

Будуть нові штрафи
• 3 жовтня 2018 року Президент 
України Петро Порошенко 
підписав Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо збереження 
українських лісів та запобігання 
незаконному вивезенню 
необроблених лісоматеріалів».
Згідно із Законом в декілька 
разів підвищено штрафи за 
незаконну рубку і знищення 
лісових культур та молодняка. 
Закон набуде чинності з 1 січня 
2019 року.

 ДО ТЕМИ

Невідомо, де рубають
Денна екскурсія «Вістей» територією Бориспільського лісогосподар-

ства та безпосередньо Кийлівським лісництвом у супроводі лісівників 
ознак варварської вирубки не виявила. Лісівники припускають, що на 
резонансному відео була зафільмована не територія Бориспільщини, 
а, можливо, іншого району Київщини. Навіть після видалення відео у 
мережі так і не з’явилася конкретна інформація від активістів, де саме 
вони проводили зйомки і де зафіксована вирубка лісу. Питання зали-
шається без відповіді, тому відкрите.

 У ПІДСУМКУ

ЯК ВИРОЩУЮТЬ МОЛОДНЯК
Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Збереження та примножен-
ня лісових насаджень —   одне 
із головних завдань працівників 
Кийлівського лісництва. 

«За значимістю питання лісовід-
новлення є першочерговим. Забез-
печення насаджень у таких обсягах, 
аби перевищити кількість зрубано-
го — дуже актуальне», — пояснила 
Марія Спис, майстер із догляду за 
рослинами Кийлівського лісництва. 

У двох теплицях  росте понад дві 
тисячі молодих сосен — деревця 

цьогоріч насіяні із зернин, які лі-
сівники заготовляли минулої осені. 

«Наступного року ми висадимо 
їх на місці планової вирубки лісу. 
Так формується молодий сосновий 
ліс»,  — розповідає Марія Василів-
на. За 10 років Кийлівським лісни-
цтвом  висаджено нового лісу пло-
щею 112,5 га, вирощено понад 2,8 
млн  сіянців та саджанців дерев різ-
них порід. 

Також на території лісництва 
облаштовано велику теплицю для 
вирощування живців різних де-
ревно-чагарникових порід  де-
коративних рослин — є різнома-

ніття ялівцю, туї, сніжноягідника. 
У лісництві вирощують із насіння 
саджанці ялини колючої (блакит-
ного кольору). «Насіння блакитної 
ялинки можна придбати на замов-
лення із Львіського лісогосподар-
ства. Кількість насінин, які пророс-
ли у нас — мізерна, — розповідає 
пані Марія. — Такі дерева пересад-
жуються у горщики до новорічних 
свят, часто люди їх купують до Но-
вого року». 

Нині лісівники думають про об-
лаштування штучного крапельно-
го поливу, щоб збільшити кількість 
саджанців у два рази. 

• Вирощені саджанці продаються для усіх бажаючих. Лісівники 
кажуть, що кошти від реалізованого покривають затрати на зарплатню 
та інші потреби господарства.

• Михайло Бобик, інженер 
ДП «Бориспільський лісгосп».

• Фото зроблене депутатом-активістом Олександром Мефодієм. 
Де розташована ця ділянка, він не уточнив.
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 ОСОБИСТІСТЬ

• Запропонований проект благоустрою перед будівлею, де розміще-
ний супермаркет «Сільпо».

• Новий павільйон на вул. Лугова чекає орендарів.

• Озеро для збору дощових вод на території недільного ринку.• Предбачається громадський простір.

КОСТЯНТИН 
СТРУКОВ

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА КОСТЯНТИН СТРУКОВ З  НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ 
ДНЯ МІСТА БОРИСПОЛЯ У 2018 РОЦІ ОТРИМАВ НАГОРОДУ «ВІДЗНАКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ» У ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ. 
ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОДІЛИВСЯ ІЗ «ВІСТЯМИ» БАЧЕННЯМ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ У БОРИСПОЛІ ТА ІДЕЯМИ СТВОРЕННЯ 
ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІСТА.

«ЗРОБИМО КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 
ВІЗИТІВКОЮ БОРИСПОЛЯ»

Ірина КОСТЕНКО
 

Найкращий в області
Ринок на вулиці Лугова Бори-

спільського районного споживчо-
го товариства — підприємства, яке 
очолює Костянтин Струков — за ос-
танні кілька років змінився. Онов-
лено зовнішній вигляд торгових 
рядів, заасфальтовано проблем-
ні ділянки на території ринку, про-
ведено переформатування торго-
вих зон. Вдалим було переміщен-
ня рибних рядів на більшу торго-
ву площу. Зміни на ринку оцінили 
продавці, які приїжджають торгу-
вати до Борисполя не лише з інших 
районів Київщини, але і з усієї кра-
їни. За словами Костянтина Андрі-
йовича, продавці стверджують, що 
у столичній області кращого ринку, 
ніж у Борисполі, немає. 

«Для мене це найвища оцінка, 
— зізнається керівник РайСТ. — У 
благоустрій ми вкладаємо великі 
кошти, і не обмежуємо його терито-
рією ринку. Наприклад, перед но-
возбудованим павільйоном на ву-
лиці Луговій за кошти РайСТ було 
зроблено сучасний тротуар із ви-
сокими бордюрами, хоча це землі 
міста. Ми дбали про зручності для 
покупців майбутнього торговель-
ного закладу, і разом створювали 
красу для міста. 

Так само із водовідведенням із 
вулиці Лугової, де кілька років то-
му дощові і талі води затоплювали 
проїжджу частину перед входом на 
ринок, зачіпаючи територію ринку. 
Зараз води збігають у озеро, яке ми 
облагородили, обгородили задля 
безпеки і захисту від засмічення. У 

озері живуть дикі качки. До нього 
приходять прогулятися мами із ма-
люками. Де ще в Борисполі можна 
диких качок побачити?».

Нові павільйони
Сьогодні ринок набуває нових 

рис. Нещодавно на його території 
було збудовано два нових сучас-
них торгових павільйони, які доз-
воляють створити більш комфортні 
умови і продавцям і покупцям. «Ві-
сті» поцікавилися у керівника, як їх 
планують використовувати.

«Мали ми вільні площі, на яких 
можна було вести будівництво, 
тож і використали їх раціональ-
но, — розповідає Костянтин Ан-
дрійович, — Павільйон на вули-
ці Луговій має площу до 150 кв. 
м., а на території ринку більший, 
площею до 200 кв. м. Чим торгу-
ватимуть у тих павільйонах, по-
ки що сказати важко. Вивчаєть-
ся попит, визначаємося, що кра-
ще там розташувати — продукти, 
промислові товари чи щось інше. 
У більшому павільйоні, думаю, по-
трібно відкрити великий спеціалі-
зований магазин. Можливо, це бу-
дуть господарчі товари, чи буді-
вельні матеріали, або все для до-
му. Маленьких магазинчиків у нас 
достатньо. А хочеться зосередити 
в одному приміщенні всі товари 
певного виду, тоді покупцям не 
доводилося їздити по місту. Шу-
каємо точки дотику, щоб було ви-
гідно і нам, і людям». 

За словами Костянтина Струкова, 
павільйони вигідно вирізняються 
серед будівель на ринку — кожен 
з них можна використовувати як 

єдине ціле, також можна розділи-
ти на кілька магазинчиків, які мати-
муть окремий вхід. Тож простір для 
фантазії щодо їх використання об-
межень не має, новобудови чека-
ють орендарів. 

Керівника РайСТ не лякає збіль-
шення кількості супермаркетів у 
Борисполі. Він наголошує, що бага-
то магазинів — це нормально, усі 
знайдуть свого покупця. Підприєм-
ці та підприємства намагатимуть-
ся створювати більш вигідні умови 
для споживачів, і це забезпечить 
здорову конкуренцію, тоді і анти-
монопольний комітет буде не по-
трібен.

Для громади і для 
бізнесу

Благоустрій у діяльності Бори-
спільського РайСТ — справа звич-
на. У приміщення, де розташова-
ний ресторан (раніше він був «Аль-
та», нині — «Центральний») онов-
люється екстер’єр, оновлюється і 
фасад торгового центру, де супер-
маркет «Сільпо». Ці будівлі, які на-
лежать районному споживчому то-
вариству, вже давні, але їхній імідж 
йде в ногу з часом. Нещодавно по-
ряд із входом до «Сільпо» відкри-
лася невеличка і затишна кав’яр-
ня. Щоправда, на стадії проектуван-
ня там планували розмістити теа-
тральну касу, та Костянтин Струков 
засмучено зізнався, що з квитками 
не склалося, бо зараз всі замовля-
ють квитки через інтернет. 

Окрасою міста стали і два неве-
ликих магазинчики на розі вулиць 
Київський Шлях і Бежівка. У одно-

му розташована кав’ярня з літнім 
майданчиком, другий — м’ясний 
павільйон. Вони невеликі, але пов-
ноцінні торгові точки, де дотрима-
но усіх санітарних норм, у тому чис-
лі підведені вода і каналізація. 

Про плани та невтілені 
проекти

Не завжди реалізація проектів 
РайСТ залежить від прагнень під-
приємства. Іноді місто не може 
вплинути, хоча Костянтин Стру-
ков запевняє, що нові ідеї, зако-
нодавчо обґрунтовані звернення 
мають 100% підтримку Бориспіль-
ської міської влади. А ось проект 
реконструкції площі на вулиці Ки-
ївський Шлях, 90 (так званої «лохов-
ки»), який РайСТ презентувало ще 
у 2016 році, залишається нереалі-
зованим. 

Нині Костянтин Андрійович по-
дав до виконавчого комітету про-
позицію щодо реконструкції місь-
кої території перед «Сільпо». Про-
ектант запропонував ескізи кіль-
кох варіантів майбутнього вигляду 
площі. Пропозиції узяли до роз-
гляду, про що повідомлялося у 
листі за підписом Миколи Корній-
чука, першого заступника місько-
го голови. За словами Костянти-
на Струкова, до ідеї поставилися 
схвально, планується, що фахівці 
визначаться, який із варіантів, за-
пропонованих проектантом, об-
рати і чи потрібно вносити зміни. 
«Імовірно, що у 2019 році зазнає 
перетворень частина території на 
вул. Київський Шлях», — сподіва-
ється співрозмовник. 

«Кожна 
будівля — 
це частина 
архітектури 

міста. Особливо, якщо 
йдеться про 
вул. Київський Шлях, 
— підсумовує розмову 
Костянтин Струков. 
— Подобається, 
як змінюється 
ззовні приміщення 
сільгосптехніки. 
Будівля стала сучасною, 
оригінальною. 
Хотілося б, щоб 
підприємці, які мають 
приміщення вздовж 
головної вулиці, подбали 
про екстер’єр власних чи 
орендованих будівель, 
щоб привести в порядок 
вулицю Київський 
Шлях — візитівку міста, 
яка складає враження 
про Бориспіль. Якщо 
кожен підприємець 
облагородить територію, 
прилеглу до свого 
підприємства, це матиме 
позитивний 
результат для 
міста. 

 ПРЯМА МОВА
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 НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

ІЗ ДОНЕЦЬКА — ДО БОРИСПОЛЯ:
ЯК БАГАТОДІТНА МАТИ-ОДИНАЧКА НАДІЯ ТЮЛЕНЄВА ВТЕКЛА 
ВІД ВІЙНИ ТА ОБЖИВАЄТЬСЯ В НОВОМУ МІСТІ «З НУЛЯ»

 Наша героїня Надія 
Тюленєва, переселенка із 
Донецька, зараз мешкає 
з чотирма неповнолітніми 
дітьми у Борисполі. Вона 
мати-одиначка: від першого 
чоловіка, з яким прожила 
13 років у цивільному 
шлюбі, має трьох дітей, 
від другого — двох. 
Старший син уже дорослий, 
має свою сім’ю. Родина 
спілкується російською, але 
завжди були і є українцями. 

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора та із соцмережі

Надія приїхала із дітьми до Бо-
рисполя у вересні цього року. Тут 
її знайомі, то на перших порах 
тимчасово оселилася у них. Але з 
дітьми було нелегко ужитися, тому 
змушена була шукати іншого при-
хистку. На питання, чому приїхала 
тільки зараз, відповідає: «Страшно 
було. Страшно там, але і їхати було 
страшно. Молодшому, Ванечці, два 
рочки було, коли почалася війна. 
Був страх за сім’ю: куди я подіну-
ся, як повезу дітей у невідоме? Усе 
треба: горщик, памперси, пляшеч-
ки, а дівчатка-погодки теж малі бу-
ли, з ними як? Був тяжкий період, 
коли нам не платила ні Україна, ні 
Донецьк, виплат не було, гумані-
тарку давали. Як дали вівсянку, то 
якийсь період тільки нею і харчу-
валися. Не тільки я так, всі, хто там 
залишався, всі це пережили. Гро-
шей не було, хліба, нічого...».

Жінка розповідає про ситуацію 
у Донецьку зараз: «Обстріли іще є 
на окраїнах, ближче до українсько-
го боку: Березово, Абакумово, Ми-
хайлівка, Красногоровка… Танки 
з мінометами стоять... І куди поді-
тися? Ми як жертвоприношення 
якесь… За що, чому — невідомо», 
— бідкається колишня мешканка 
Донецька. 

Надія зізнається, що, попри усе 
пережите в Донецьку, виїздити не 
хотіли і не планували, але одного 
дня вона не витримала: поїхала. 
У Борисполі їй порекомендували 
звернутися за допомогою до де-
путата міської ради Боженка Єв-
гена, але він у відпустці був. По-
мічник його, Людмила, вислухала 
Надію, обіцяла зателефонувати, 
діти пішли в школу №1. «Бояла-
ся, що погано ставитися будуть 
до діток з Донецька, але ні, їм 
співпе реживають. Спочатку, по-
бувши трохи в Борисполі, збира-
лася повертатися назад. У відчаї 
була: жити немає за що, роботи 
нема», — розповідає жінка. У фо-
нді соцзахисту допомогу родині 
та виплати обіцяли, але ж чекати 
треба, можливо, кілька місяців, 
доки документи пройдуть пере-
вірку та оформлення. Як жити з 

чотирма малими дітьми різного 
віку: синок-першокласник у пер-
шу зміну вчиться, з 8 до 12, потім 
молодша донька з 12 до 15.30, се-
редня з 14 до 18.30, а старша, се-
микласниця, з 13 до 18.30-ти – у 
різний час розклад уроків», — ка-
же жінка. Говорить, звикла в До-
нецьку, що діти всі зранку в шко-
лі, потім на гуртки, ввечері вдома 
всі збираються. Тому у відчаї хоті-
ла повертатися до Донецька: там 
війна, але все рідне, житло своє. 

Хотіла повернутися
Пішла в школу, документи дітей 

забирати, щоб назад їхати, але рап-
том їй зателефонувала помічник 
депутата Боженка і порекоменду-
вала до Ярослава Годунка, секре-
таря міськради, піти. «Поки чека-
ла під кабінетом, познайомилася 
з Олею Рижкіною, поспілкувалися, 
поділилася наміром повернутися, 
а вона: ти що надумала, не треба, 
ти ж від війни втекла. Потрапила на 
прийом до Ярослава, а той позна-
йомив мене зі своїм помічником, 
волонтером Ігорем Філатовим, він 
групою «Твори добро» займається, 
людям допомагає. Так ми і не по-
їхали назад, залишилися», — зга-
дує Надія.

Допомогли, як рідній
Ігор із друзями Надії з пере-

їздом допоміг, кімнату знайшов у 
гуртожитку в Соцмістечку. Олек-
сандр Єрмоленко, Павло Панайо-

тов переїхати допомогли, перевез-
ли, грошей ні за що не взяли. Коор-
динатор Аня Ткалич досі дзвонить 
Надії, запитує, як обжилися, чи не 
голодні, чи треба щось. «Мені на-
віть соромно від такої уваги. Нас 
зустріли і допомогли, наче рідним. 
Думала, нарікатимуть: хто ти така, 
нащо приїхала, дітей виводок при-
везла. Але не я ж цю війну почала, 
не я ж стріляла…», — розчулено 
каже переселенка. 

Волонтери Надію влаштували на 
роботу у Фору — вона погодилася, 
уже проходить стажування; обіцяли 
платити до 8000 грн, планує шука-
ти ще і підробіток, працювати у ви-
хідні. Хоче заробляти, щоб винайма-
ти житло і піти із гуртожитку. «Мені з 
дітками хоча б у приватному секто-
рі до когось поселитися, може, до 
старих немічних людей, я б їм допо-
магала натомість: їсти приготувати, 
прибрати, продукти купити, на горо-
ді працювати — я вмію. Хай і води в 
хаті не буде — принесу, справлюся, 
— планує Надія. —У гуртожитку ци-
гани поряд живуть, а це безлад по-
стійний і бруд. Вимиваю, вичищаю 
все постійно, але намарно». 

Про минуле
У Донецьку жінка працювала на 

заводі «Норд», потім на хімзаводі, 
сподівалася, що звідти піде на пен-
сію раніше, бо шкідливе виробни-
цтво. А ще підробляла нянькою, за 
старими людьми доглядала. Як бу-
ла в декретній відпустці, на закрій-
ницю вивчилася. 

У Донецьку в Надії залишилася 
мама, їй 70 років, жінка нікуди їха-
ти вже не хоче, та й за квартирою 
дивитися треба. Колишні чоловіки 
Надії невідомо де перебувають, ді-
ти за ними сумують, але ті не дають 
про себе знати і не допомагають. 
Окрім старенької, інших родичів 
Тюленєви не мають, тож вони по-
кладаються лише на себе та допо-
могу небайдужих. 

До Борисполя, каже, уже поча-
ла звикати, молодшим тут подо-
бається, а от старша донька об-
ражається, що переїхали, сумує. 
У Донецьку в Туленєвих було об-
лаштоване життя: і житло своє, 
і робота, одяг, іграшки, школа, 
гуртки, секції. Дівчатка гімнасти-
кою займалися,  хоровим співом, 
танцями,  малюванням, гурток ви-
шивання та народної творчості 
відвідували, завжди при ділі бу-
ли. Але війна все змінила. Діти 
досі літаків бояться: як чують, за-
вмирають, наче сховатися хочуть. 
Звук якийсь чи тріск почують — 
здригаються. 

«Молюся за 
людей, які 
допомогли»

Я плачу від 
розчулення 
та молюсь 
за людей, які 

допомогли мені. Після того, як 
про нас у Фейсбуці написали, 
багато дзвінків було, люди 
приїздили з допомогою... Я, 
на жаль, не встигла записати, 
як кого з них звати. Один 
чоловік, Сергієм звуть, і 
м’ясо привіз, і рибу, масло 
вершкове домашнє. Одна 
жіночка — солодощі , а 
інша — Клавдія— соки для 
дітей. Волонтери через 
Фейсбук гроші зібрали на 
перший час, карту банківську 
відкрили для допомоги. 
Спочатку бориспільці 4000 
гривень назбирали, потім 
Ігор Філатов із друзями ще 
стільки ж дали від себе. Із 
цих грошей за житло плачу; а 
ще перехворіли діти, на ліки 
витратила частину, продукти 
купую. Коли 
довідку малозабезпеченої 
дадуть — діти зможуть 
харчуватися в школі 
гарячими обідами, а зараз їм 
з собою їжу треба давати. У 
соцслужбі обіцяли виплати 
як багатодітній, і як одинокій 
мамі, а ще допомогу 
малозабезпеченим, але на це 
треба час. Чи віддадуть мені 
заборгованість як матері-
одиначці за попередні 
роки, не знаю, я ж 
громадянка 
України, а в 
Донецьку нічого 
не платили.

• Родині Тюленєвих бориспільці дали все необхідне: продукти, по-
суд, одяг. Також допомогли з роботою та житлом.

 ВІД ДУШІ• Надія вдячна Ігору Філа-
тову та іншим волонтерам 
бориспільської групи благо-
дійників «Твори добро», які 
домовилися про безкоштовне 
лікування дітей у сімейній сто-
матологічній поліклініці «Студіо 
Дент», а також фахівцям клініки.
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 НА ЧАСІ

 ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

БЕЗ МАСОВОГО 
ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ ГРИПУ

Тетяна ХОДЧЕНКО
 
Факт. Згідно із прогнозом Всес-

вітньої організації охорони здо-
ров’я, у новому епідсезоні на те-
риторії України циркулювати-
муть віруси, подібні вірусам ми-
нулих років: A/Michigan/45/2015 
(H1N1) pdm09; A/Singapore/
INFIMN-16-0019/2016 (H3N2) та B/
Colorado/06/2017. Саме до таких 
штамів розроблена цьогорічна вак-
цина, яка допоможе сформувати 
імунітет та вберегти від ускладнень. 

Кількість та ціна 
вакцини

На територію Київської області 
має надійти 350 тисяч доз вакци-
ни проти очікуваного грипу, пла-
нує департамент МОЗ КОДА. Кіль-
кість є замалою, аби забезпечити 

щепленнями від вірусу бажаючих, 
проте, згідно лікарських прогно-
зів, її буде достатньо, щоб епіде-
мія не дійшла до критичного ща-
блю мутуючої епідемії. 

Вартість вакцини — від 200 до 
300 грн. «Купити вакцини — де-
шевше, аніж лікуватися від грипу 
після зараження. Збиток для хво-
рого на ГРВІ, в тому числі грип, ста-
новить від 400 до 3000 грн. Звісно, 
суми залежать від тяжкості перебі-
гу хвороби», — пояснив головний 
лікар комунального некомерцій-
ного закладу Бориспільської ра-
йонної первинної медико-санітар-
ної допомоги Денис Хурса. 

Відсутність у аптеках 
«Вакцини проти очікуваного 

грипу почали постачатися в апте-
ки Київщини», — таку інформацію 
подано на сайті департаменту МОЗ 
Київської ОДА. «Вісті» переконали-
ся, що у бориспільських аптеках 
поки обіцяних вакцин немає, а ку-
пити препарат можна, попередньо 
замовивши його. Фармацевти ма-
сового надходження вакцини в ап-
теки не прогнозують, як і масово-
го бажання серед населення вак-
цинуватися.

Так, у бориспільській комуналь-
ній аптеці №24 що на вулиці Шев-
ченка, 4 вакцину французького ви-

робництва «Ваксигрип» уже можна 
замовляти. «Французьку вакцину 
поставляли нам і минулого року, 
відгуки про неї хороші», — пояс-
нила фармацевт і підтвердила, що 
цьогорічна ціна на вакцину не змі-
нилася, вона вартує 280 грн. 

Групи ризику
МОЗ інформує населення країни 

щодо груп ризику, які в першу чер-
гу можуть захворіти на грип. «У гру-
пах ризику медпрацівники, вагітні 
жінки, вчителі, люди із хронічними 
захворюваннями, літні особи та діти 
до 5 років. Раніше влада на місцях за 
бюджетні кошти забезпечувала вак-
циною бюджетників, в першу чергу 
медиків, для обов’язкового щеплен-
ня, сьогодні про це не йдеться», — 
розповідає Денис Хурса. 

Керівництву великих підпри-
ємств та органам місцевої влади 
в Міністерстві охорони здоров’я 
країни дають рекомендації забез-
печити вакциною представників 
груп ризику, але ніхто нікого не 
змушує вакцинуватися.

«Можливості бюджетних коштів 
не розраховані на придбання вак-
цини проти грипу. Зараз на часі у 
міської влади — завершення бу-
дівництва нової школи», — пояс-
нив заступник міського голови 
Микола Корнійчук. 

 Вакцину проти 
сезонного щеплення проти 
грипу в місцевих аптеках 
можна придбати лише за 
попереднім замовленням, 
а зробити щеплення — за 
власний кошт.

Громадяни, чиє ставлення до 
власного здоров’я є свідомим, 
повинні самостійно придбати 
вакцину проти грипу для ще-
плення. 

 «При транспортуванні вакци-
ну проти грипу слід зберігати у 
холоді: спеціальні переноски, 
щоб препарат не втратив своїх 
властивостей. Перед щепленням 

слід проконсультуватися із ліка-
рем-терапевтом, педіатром чи сі-
мейним лікарем, щоб дізнатися 
про усі нюанси вакцинації та до-
мовитися про зручний для ще-
плення час, — говорить Денис 
Хурса. Протипоказань щодо ще-
плення не існує, головне — хо-
роше самопочуття. За кілька днів 
після вакцинації можлива слаб-
кість та біль на місці ін’єкції — це 
типові симптоми дії вакцини, які 
швидко минають», — пояснив го-
ловний лікар КНЗ БПМСД. 

За словами лікаря, головним 
правилом вакцинації проти грипу 
є вчасність, адже робити щеплен-
ня необхідно за місяць до прогно-
зованого початку епідсезону. 

Денис ХУРСА, 
головний лікар 
КНЗ БПМСД

ПОДБАЙ ПРО ЗДОРОВ'Я 
 ПОРАДА ФАХІВЦЯ

 ДО ТЕМИ

НАДІЙШЛА ВАКЦИНА 
КПК ІЗ США

Нову партію вакцини КПК 
(проти кору, паротиту та крас-
нухи) на замовлення МОЗ 
України доставив Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ). Нині в 
Україні наявні понад мільйон 
доз вакцин КПК.

392 тисячі доз вакцини були 
закуплені ЮНІСЕФ за кошти дер-
жавного бюджету на замовлен-
ня Міністерства охорони здо-
ров’я і доставлені в рамках дер-
жавної програми імунізації та 
у відповідь на спалах кору, що 
триває в Україні. Про це пові-
домлялося на сайті МОЗ Украї-
ни 17 жовтня. 

Нова партія вакцин про-
ти кору, паротиту та краснухи 
«М-М-Р ІІ» вироблена компа-
нією «Мерк» (Merck Vaccines), 
США. Як запевняють у МОЗ, да-
на вакцина є ефективною та 
безпечною, вона прекваліфіко-

вана Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я.

Вакцинація в 
Борисполі 

«У Бориспільських міських ам-
булаторіях загальної практики-сі-
мейної медицини станом на 17 
жовтня наявні майже усі вакцини 
щодо обов’язкового календаря 
щеплень. Однак вакцини проти 
правця поки немає, вона відсут-
ня на усій території України», — 
пояснила «Вістям» Людмила Па-
сенко, заступник міського голо-
ви, що опікується питаннями ме-
дицини в Борисполі.

У районній амбулаторії (ко-
лишня дитяча поліклініка), що  
на вулиці Гоголя, 2 у Борисполі 
також є усі вакцини. Надходжен-
ня доз КПК очікують найближ-
чим часом.

Соціум

Інна КРИНИЧНА

До Дня Захисника Вітчизни у 
Бориспільській ЗОШ №3 відбуло-
ся спортивно-розважальне свя-
то — фестиваль «Козацькі заба-
ви-2018». У цьому році школа від-
значала його 25-річчя. 

З нагоди ювілею до закладу заві-
тали гості — депутати Бориспіль-
ської міської ради Валерій Мартиш-
ко та Михайло Шкоруп, начальник 
управління освіти і науки Тетяна 
Павленко, завідуюча методкабіне-
том Ніна Ковадло, тренер з мотобо-
лу Василь Пархоменко, козак Бори-
спільської козацької сотні Володи-
мир Просвірін, громадський діяч, 
волонтер Андрій Поляниця. 

Гостей і учасників свята привітала 
директор школи Ірина Панкявічене. 

Коротка урочиста частина, виступ 
із шаблями бравого козака Володи-
мира Просвіріна, перекличка козаць-
ких роїв Гульківської сотні «Характер-

ники», після чого ройові отримали 
маршрутні листи від головного судді 
змагань осавула Григорія Маліченка, 
і козацькі забави розпочалися. 

Це були незвичайні змагання. На-
віть назви говорять самі за себе.

Спритна козачка — хто більше ра-
зів стрибне через довжелезну ска-
калку, яку розкручують двоє друзів 
по команді (змагання для дівчат). 

Переправа з мішком сала — по-
трібно подолати по мотузці, трима-
ючись за верхню мотузку, відрізок 
над землею і при цьому достави-
ти на другий берег побратимам мі-
шок із салом.  

Метка господиня — пронести 
швиденько чавун із галушками від 
лави до печі, дорогою ставлячи йо-
го на дерев’яні колодочки-стільці 
(змагання для дівчат). 

Стрільба з лука (змагання для ді-
вчат) — лук майже із гілляки (із зі-
гнутої труби), тятива — шпагат. По-
трібно попасти у гарбуз (3 бали), 
торкнутися стрілою гарбуза (2 бали), 
або хоча б вцілити у мішок (1 бал). 

Метання булави (змагання для 
хлопців) — метали справжню бу-
лаву, яка була неправильної фор-
ми і вислизала із рук та ще низка 
конкурсів.

ФЕСТИВАЛЬ «КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ-2018»

Ірина Панкявічене розповіла «Вістям», що фестиваль 25 років то-
му започаткував тодішній директор школи Євгеній Хахуда. «Орга-
нізатором змагань був і залишається учитель фізкультури Григорій 
Маліченко. Він з кожним роком придумує щось нове, щоб фестиваль 
був цікавим для дітей, — коментує директорка.  — Змінюються уч-
ні, змінюються покоління вчителів. Але фестиваль має жити, бо це є 
традицією нашої школи. Діти готуються щороку. Кожен клас, почи-
наючи з 5-го і до 11-го, має свій прапор і козацький рій. У нас запо-
чатковано традицію, що кожен випускний клас дарує свій прапор 
музею школи. А нові п’ятикласники вже виготовляють свої стяги.»

 ДОБРА ТРАДИЦІЯ
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

*з 01.07 по 31.12.2018 р.*з 01.07 по 31.12.2018 р.

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннннн)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№41 (950), 28 жовтня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама
АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.15 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Дві матері"
21.45, 22.40 "#Шоуюри"
23.40, 0.50 "Танці з зірками"
2.15 Комедія "Недотуркані"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.35 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Віддай мою мрію" 1, 2 с. 
23.30 Х/ф "Мумія 2: Повернення" 

(16+)

6.00 М/ф
6.15, 23.15 "Слідство вели... з 

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

"Новини"
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Х/ф "Сфера" (12+)
13.00 Х/ф "Афера 

по-американськи" (16+)
15.45 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.20 "Подробиці"
21.00 Т/с "Я подарую тобі світанок" 

(12+)
22.10 Т/с "Однолюби"
0.10 Т/с "Господиня великого міста"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.40 М/ф "Мавпи в космосі - 2: 

Удар у відповідь"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавCar 3
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради

4.55 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.10 Служба розшуку дітей
5.15 Т/с "Відділ 44" (16+)
6.00, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
7.00 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
8.45 Факти. УтроДень
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 

з Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі
11.10, 13.25 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Життя" (16+)
15.35, 16.20 Х/ф "Післязавтра"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф "Інтереси держави" (16+)

5.45 Х/ф "Кам'яна душа"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Іван 

Васильович змінює 
професію"

9.30 "Богдан Ступка. Забудьте 
слово "смерть"

10.30 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Дорога на Січ"
13.00 Х/ф "Жертва в ім'я любові"
15.25 Х/ф "Блакитна стріла"
17.10 Х/ф "Доля людини"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Ключі від неба"
0.20 "Позаочі"

7.00 "Наглядачі заповідника"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Ветеринарні пригоди Люка 

Гембела"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Найбільші обмани в історії"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
3.50 Абзац
5.19, 6.49 Kids Time
5.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.50 М/ф "Бігфут Молодший: Стань 

легендою"
8.30 Х/ф "Пустун" (16+)
10.30 Х/ф "Конвоїри" (16+)
12.30 Х/ф "Залізна людина 3" (16+)
15.10 Х/ф "На межі майбутнього" 

(16+)
17.30, 2.05 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за ревізором
0.10 Пост шоу. Таємний агент

5.00, 4.45 "Top Shop"
5.50 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1 с.
7.05 Х/ф "Градус чорного Місяця"
8.55, 18.20 "Свідок. Агенти"
9.30 Х/ф "Йшов собака по роялю"
10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.15 "Легенди 

карного розшуку"
16.30 Свідок
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
1.50 "Таємниці кримінального світу"
3.10 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.50, 1.10 Т/с "Пляжний коп-3" 

(16+)

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50 Т/с "Опер за викликом-3" 

(16+)

14.50 Х/ф "В ім-я Бен-Гура" (16+)

16.25 Х/ф "В-язень" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35 Т/с "Касл-8" (16+)

23.15 Х/ф "Хижак" (18+)

2.05 "Облом.UA."

5.56 Т/с "Анатомія Грей"
6.54, 15.25 Все буде добре!
8.54, 19.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
9.54 МастерШеф (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
20.00, 23.00 Хата на тата (12+)
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 г. (12+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Т/с "Незвичайні культури"
15.20 Чудова гра
15.50 Т/с "Це цікаво"
16.20 Лайфхак українською
16.50 Концертна програма Марії 

Бурмаки "Нове та улюблене"
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00, 21.50, 3.40 Своя земля
19.35 Д/ф "Життя з левами" (12+)
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25 Олімпійська доба
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.50 Перший на селі
23.20 Перша шпальта
23.45, 3.55 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 23 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.50, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.15 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Дві матері"
21.45, 23.35, 0.50 "Модель XL -2"
1.30 Комедія "Недотуркані"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Віддай мою мрію" 3, 4 с. 
23.30 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин.

6.00 М/ф
6.15, 23.15 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Абатство Даунтон" 

(16+)
12.45, 21.00 Т/с "Я подарую тобі 

світанок" (12+)
14.00 "Склад злочину"
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
22.10 Т/с "Однолюби"
0.10 Т/с "Господиня великого міста"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.40 Х/ф "Як створити ідеального 

хлопця"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавCar 3
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Прорвемось!
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф "День бабака"
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.40 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Фунт плоті" (16+)
1.55 Т/с "Прокурори"
2.40 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Заради сімейного 
вогнища"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Операція" И"
9.30 "Квітка. Голос в єдиному 

екземплярі"
10.25 "Моя правда"
11.15 Х/ф "Загублене місто"
13.05 Х/ф "Гонка " (16+)
15.20 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
17.10 Х/ф "Чорний принц"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
0.50 "Позаочі"

7.00 "Наглядачі заповідника"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Ветеринарні пригоди Люка 

Гембела"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Найбільші обмани в історії"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.20 Служба розшуку дітей
3.25, 2.55 Зона ночі
4.40 Абзац
6.14, 7.39 Kids Time
6.15 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.40, 0.00 Київ вдень та вночі (16+)
8.45 Т/с "Любов напрокат" (12+)
10.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 21.00 Будиночок на щастя 

(12+)
17.00, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+)
22.00 Х/ф "У пеклі" (18+)
1.00 Х/ф "Чоловіча робота"

5.15 Х/ф "Ярослав Мудрий" 2 с.
6.35 Х/ф "Таємниця Чингізхана"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Сашка"
10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 21.25 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"
3.30 "Випадковий свідок"
3.55 "Правда життя. Професії"
4.55 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 0.55 Т/с "Пляжний коп-

3" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.05, 1.50 "Облом.UA."

13.25 Х/ф "Випадковий шпигун" 

(16+)

15.10 Х/ф "Шанхайський полудень"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.15 Т/с "Касл-8" (16+)

5.42 Т/с "Коли ми вдома"
6.39, 15.25 Все буде добре!
8.33, 19.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
10.34, 20.00, 23.00 МастерШеф 

(12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 г. (12+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Т/с "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Т/с "Незвичайні культури"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.50, 4.30 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Пліч-о-пліч
19.35 Д/ф "Життя з левами" (12+)
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Т/с "Далекий космос"
22.50 Розсекречена історія
23.45, 3.55 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
2.25 Складна розмова
3.35 Тема дня
5.30 Т/с "Гордість світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 22 — 28 ЖОВТНЯ

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

У вересні цього року 4-річному Іллюші Мозуляці з Бори-
споля встановили невтішний діагноз – пухлина стовбура 
головного мозку. На жаль, в Україні це захворювання не 
лікують, тому дитина потребує негайного лікування за кор-
доном. Хлопчику необхідно пройти курс променевої 
терапії, вартість якого становить близько 400 000 грн. 

Названа медиками сума є непосильною для сім’ї 
Іллюши, тому рідні хлопчика звертаються до всіх не-
байдужих з проханням врятувати життя дитині. Адже 
кожен день важливий у боротьбі за життя!

Реквізити для допомоги:
Приват Банк – 4149 4391 0400 1510;
Отримувач – Мозуляка Руслан Володимирович 
(батько).

Телефон батька хлопчика: (099) 062-28-00 
(Руслан Володимирович).

Допоможіть врятувати 
життя 4-річного Іллюші!

Мозуляці з Бори-
хлина стовбура 
ахворювання не 

кування за кор-
оменевої 
0 000 грн. 
для сім’ї 

о всіх не-
ині. Адже 

рович

0 

вати
люші!
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СЕРЕДА, 24 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.15 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Дві матері"
21.45, 23.40, 0.50 "Король десертів"
1.50 Комедія "Недотуркані"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Віддай мою мрію" 5, 6 с. 

(12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

6.00 М/ф
6.15, 23.15 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Абатство Даунтон" 

(16+)
12.45, 21.00 Т/с "Я подарую тобі 

світанок" (12+)
14.00 "Склад злочину"
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
22.10 Т/с "Однолюби"
0.10 Х/ф "Сині як море очі" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Спляча красуня"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавCar 3
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Студія Вашинґтон
4.25 Факти
4.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф "Інтереси 

держави" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с "Пес-4" (16+)
22.45 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Патруль часу" (16+)
1.55 Т/с "Прокурори"

5.45 Х/ф "Анничка"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.20 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.30 "Анатомія голосу. Джамала"
12.10 Х/ф "Штольня" (16+)
13.40 Х/ф "Жінка в чорному" (16+)
15.30 Х/ф "Старий знайомий"
17.10 Х/ф "Справа була в Пенькові"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
0.25 "Позаочі"
1.15 "Академія сміху"
3.20 Кіноляпи
4.10 Саундтреки

7.00 "Наглядачі заповідника"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Ветеринарні пригоди Люка 

Гембела"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Найбільші обмани в історії"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.40 Абзац
6.10, 7.39 Kids Time
6.15 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.40, 0.00 Київ вдень та вночі (16+)
8.40 Т/с "Любов напрокат" (12+)
10.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 21.00 Будиночок на щастя 

(12+)
17.00, 19.00 Любов на виживання 

(16+)
22.00 Х/ф "Кікбоксер: Помста" 

(16+)
1.00 Х/ф "Виходу немає" (16+)

5.55, 9.00 Х/ф "Інспектор Лосєв"
8.30 Ранковий "Свідок"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.20 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.10 "Таємниці кримінального світу"
3.30 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 0.55 Т/с "Пляжний коп-

3" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

14.00 Х/ф "Гарячі голови"

15.30 Х/ф "Гарячі голови-2"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.15 Т/с "Касл-8" (16+)

1.50 Х/ф "Погодні війни" (16+)

3.25 "Облом.UA."

6.50, 15.25 Все буде добре!
8.50, 19.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
9.50, 20.00, 23.00 МастерШеф 

(12+)
12.30 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 г. (12+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Т/с "Смаки культур"
13.10 РадіоДень
13.35 Т/с "Незвичайні культури"
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Сильна доля
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Пліч-о-пліч
19.35 Д/ф "Життя з левами" (12+)
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45, 2.25 Складна розмова
22.15 Т/с "Далекий космос"
22.50 Схеми. Корупція в деталях
23.20 Наші гроші
23.45, 3.55 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
3.35 Тема дня
4.30 Фольк-music

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 22 — 28 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР, 25 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.15 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Дві матері"
21.45 "Гроші 2018"
22.45 "Право на владу 2018"
0.50 Комедія "Недотуркані"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Віддай мою мрію" 7, 8 с. 
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)

6.00 М/ф
6.15, 23.15 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Абатство Даунтон" 

(16+)
12.50, 21.00 Т/с "Я подарую тобі 

світанок" (12+)
14.00 "Склад злочину"
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 4.00 "Подробиці"
22.00 Т/с "Однолюби"
0.00 Х/ф "Гу-га"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.40 Х/ф "Гарфілд"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавCar 3
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти
4.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф "Фунт плоті" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Пес-4" (16+)
22.20 Нові лідери
0.00 Х/ф "Найманий вбивця" (16+)
1.50 Т/с "Прокурори"

5.45 Х/ф "Абітурієнтка"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.10 "Моя правда"
9.30 "Попелюшка на прізвисько 

Бонд"
11.00 Х/ф "Запорожець за Дунаєм"
12.50 Х/ф "Материнська клятва"
15.25 Х/ф "Справа була в Пенькові"
17.15 Х/ф "За вітриною універмагу"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Хід конем"
0.25 "Позаочі"
1.15 "Академія сміху"
3.25 Кіноляпи
4.05 Саундтреки

7.00 "Наглядачі заповідника"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Ветеринарні пригоди Люка 

Гембела"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Притулок для носорогів"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"
6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00 Служба розшуку дітей
3.05 Зона ночі
4.40 Абзац
6.19, 7.44 Kids Time
6.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.45, 0.20 Київ вдень та вночі (16+)
8.50 Т/с "Любов напрокат" (12+)
10.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 21.00 Будиночок на щастя 

(12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
22.00 Х/ф "Кікбоксер: Реванш" 

(16+)
1.10 Х/ф "У пеклі" (18+)

5.45 Х/ф "Чужі тут не ходять"
7.15 Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Висота"
10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.20 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"
3.30 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 0.55 Т/с "Пляжний коп-

3" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 3.40 "Облом.UA."

15.25 Х/ф "Погодні війни" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35 Т/с "Кістки" (16+)

23.15 Т/с "Касл-8" (16+)

1.50 Х/ф "Хижак" (18+)

6.45, 15.25 Все буде добре!
8.45, 19.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
9.45 МастерШеф (12+)
12.25 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.00, 23.00 Зважені та щасливі 
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 г. (12+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Т/с "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Т/с "Незвичайні культури"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
17.00 "Малевич. Український 

квадрат"
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.35 Д/ф "Життя з левами" (12+)
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Т/с "Далекий космос"
22.50 Сильна доля
23.45, 3.55 #МузLove з Любою 

Морозовою
2.25 Складна розмова
3.35 Тема дня
4.30 Фольк-music
5.30 Т/с "Гордість світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 
ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.15 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Ігри приколів 2018"
23.20 "Розсміши коміка"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика
13.20 Т/с "Мій кращий ворог" 1, 2 

с. (12+)
15.30 Т/с "Мій кращий ворог" (12+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
22.00 Т/с "Прости" 1 с. (16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Прости" 2, 3 с. (16+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Прости" (16+)

6.00 М/ф
6.15, 23.15 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Абатство Даунтон" 

(16+)
13.00 Т/с "Я подарую тобі світанок" 

(12+)
14.00 "Склад злочину"
14.50, 15.45, 16.45, 2.00 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Однолюби"
0.00 Х/ф "Ніагара"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.40 Х/ф "Стрибок вгору"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.30 М/ф "Замбезія"
18.00 Чотири весілля
19.00, 0.30 ЛавЛавCar 3
21.00 М/ф "Нарешті вдома"
22.45 Х/ф "Не погрожуй 

південному централу, 
попиваючи сік у себе в 
кварталі" (16+)

1.30 17+

4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти
4.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф "Патруль часу" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.40, 0.20 Т/с "Марк+Наталка" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу (12+)
3.55 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.30 Х/ф "Градус Чорного Місяця"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.20 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.30 "Мерилін Монро. 

Неприкаяний"
12.10 Х/ф "Король Дроздобород"
13.25 Х/ф "Король Дроздовик"
15.15 Х/ф "Де 0-42?"
16.35 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.00, 2.45 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Повернення немає"
0.50 Х/ф "Повернення Василя 

Бортникова"
4.15 Кіноляпи

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20, 4.55 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 22.45, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Ветеринарні пригоди Люка 

Гембела"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Притулок для носорогів"
20.30 "Місто добра"
21.25, 3.40 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.15 "Мультляндія"

3.10, 2.50 Служба розшуку дітей
3.15, 2.55 Зона ночі
4.20 Абзац
6.04, 6.59 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.00, 23.40 Київ вдень та вночі 

(16+)
8.00 Ревізор
10.20 Страсті за ревізором
13.10 Будиночок на щастя (12+)
16.20, 19.00 Топ-модель (16+)
21.40 Любов на виживання (16+)
0.40 Х/ф "Крута Джорджія" (16+)

5.15 Х/ф "Інспектор карного 
розшуку"

6.50 Х/ф "Будні карного розшуку"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Страх висоти"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 21.20 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"
3.25 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00, 8.55 Т/с "Пляжний коп-3" 

(16+)
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.55 Відеобімба
15.25 Х/ф "Ласкаво просимо у 

джунглі" (16+)
19.25 Х/ф "Ямакасі" (16+)
21.15 Х/ф "Ліга видатних 

джентельменів" (16+)
23.20 "Змішані єдиноборства. UFC 

214. Вечір скандальних 
нокаутів."

1.40 Т/с "Опер за викликом-3" (16+)
3.30 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно"

6.10 Х/ф "Мама мимоволі" (16+)
8.50 Т/с "Швидка допомога" (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 Цієї миті рік потому (12+)
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 г. (12+)
23.00 Ультиматум (16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Т/с "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Т/с "Незвичайні культури"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Енеїда
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.35 Д/ф "Життя з левами" (12+)
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Яскраві 
моменти

22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00 Лайфхак українською
23.20, 5.30 Т/с "Гордість світу"
2.25 Роздягалка
3.35 Тема дня

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 27 ЖОВТНЯ

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.35 "Їмо за 100"

11.20, 23.15 "Світське життя 2018"

12.25 "Модель XL -2"

14.15 "Вечірній квартал"

16.20 "Жіночий квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

21.15 "Вечірній квартал 2018"

0.15 "Ігри приколів 2018"

1.15 "Вечірній Київ"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
8.00 Т/с "Віддай мою мрію" 1, 7 с. 

(12+)
15.20 Т/с "Віддай мою мрію" 8 с. 

(12+)
16.15 Т/с "Аметистова сережка" 1, 3 

с. (12+)
20.00 Т/с "Аметистова сережка" 

(12+)
21.00 Шоу Братів Шумахерів
23.00 Т/с "Люба. Любов" 1, 3 с. 

(12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "Люба. Кохання" (12+)
2.50 Реальна містика
5.10 Зоряний шлях

6.00 М/ф
6.40 "Жди меня. Україна"
8.40 Х/ф "Йшов четвертий рік 

війни"
10.30 Х/ф "Зворотного шляху 

немає"
14.30 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Новий сезон"
22.20 Х/ф "Я тебе ніколи не забуду"
0.20 Х/ф "Дике кохання"
2.45 Х/ф "Така пізня, така тепла 

осінь..."
3.05 Д\п "Б. Брондуков. Комік з 

сумними очима"
3.45 Ток-шоу "Стосується кожного"
5.15 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф "Листоноша Пет"
12.45 Х/ф "Пані Метелиця"
14.00 Чотири весілля
17.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 БарДак
2.00 17+
3.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.35 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
14.55 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Три ікси: Реактивізація" 

(16+)
21.20 Х/ф "Викрадена-3" (16+)
23.45 Х/ф "Найманий убивця" (16+)
4.45 Т/с "Прокурори"
3.45 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
4.35 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Благі наміри"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Вахтанг Кікабідзе: таємниці 

тбіліського хулігана"
10.30 "Невідома версія. 

Найпривабливіша і 
найпривабливіша"

11.15 Х/ф "Гуру"
13.45 Х/ф "Розмах крил"
15.35 Х/ф "Вантаж без маркування"
17.20 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "В останню чергу"
22.45 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
0.20 Х/ф "Будні карного розшуку"

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Служба порятунку"
17.30, 0.55 Х/ф "Сезон дощів"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.35, 3.40, 4.40 

"Столичні телевізійні 
новини"

21.25 Х/ф "Митниця дає добро"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
5.00 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
5.59, 7.59 Kids Time
6.00 М/с "Лунтик і його друзі"
8.00 Заробітчани
14.00 Хто проти блондинок? (12+)
16.00 Хто зверху? (12+)
18.00 М/ф "Альоша Попович й 

Тугарин Змій" (16+)
19.30 М/ф "Добриня Микитич та 

Змій Горинич" (16+)
21.00 Х/ф "Перший месник" (16+)
23.20 Х/ф "13 район. Ультиматум" 

(16+)
1.20 Х/ф "Крута Джорджія" (16+)

5.15, 4.45 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Україна вражає"
12.55 "Речовий доказ"
16.05 "Легенди карного розшуку"
19.00, 2.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Суєта суєт"
21.15 Х/ф "Гра в чотири руки"
23.20 Х/ф "Шах і мат" (16+)
1.10 "Таємниці кримінального світу"
2.40 "Випадковий свідок"
3.00 "Правда життя. Професії"
4.00 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф
8.00 "102. Поліція"
8.55 "Загублений світ"
14.55 Х/ф "Гарячі голови"
16.25 Х/ф "Гарячі голови-2"
18.10 Х/ф "Прямий контакт" (16+)
20.00 Х/ф "Хижаки" (16+)
22.00 Х/ф "Хижак-2" (18+)
0.05 Х/ф "Мега піранья" (18+)
1.55 Т/с "Опер за викликом-3" (16+)
2.55 "Облом.UA."
3.20 "Цілком таємно"
5.00 Змішані єдиноборства. UFC 

Fight Night. Повернення 
лідера: Волкан Оздемір 
проти Ентоні Сміта

6.05 Т/с "Коли ми вдома"
7.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
8.00 Караоке на Майдані
9.00 Все буде смачно!
10.55 Битва екстрасенсів (16+)
13.00 Зважені та щасливі (12+)
16.00 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
21.55 Invictus. Ігри нескорених 

2018 г. (12+)

6.00, 9.35 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Т/с "Це цікаво"
10.40 Чудова гра
11.10, 16.35 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.05 Х/ф "Пророк Моісей - вождь-

визволитель" 2 с.
15.00 Казки, перевірені часом. "Як 

вийти заміж за короля"
17.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00, 5.05 Розсекречена історія
21.25 Прем`єра. Промінь живий
22.35 Т/с "Неповторна природа"
23.05, 4.00 Світло
0.05 Т/с "Незвичайні культури"
1.40 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
2.10 "Смачні історії"
3.00 Погода (ПЕРЕХІД НА 

ЗИМОВИЙ ЧАС)
3.20 Війна і мир

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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НЕДІЛЯ, 28 ЖОВТНЯ

6.00 ТСН
7.00, 1.50 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55, 11.00, 12.20, 13.45 "Світ 

навиворіт - 3: Танзанія, 
Ефіопія"

14.50 Комедія "Наречена - втікачка"
17.05 Комедія "Диявол носить 

прада"
19.30, 4.50 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.30 "Ліга сміху 2018",

6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Аметистова сережка" 

(12+)
12.35 Т/с "Прости" (16+)
17.00 Т/с "краще за всіх" 1, 2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "краще за всіх"
23.10 Х/ф "Дружина Штірліца" 

(16+)
1.00, 2.30 Історія одного злочину 

-3 (16+)
2.00 Телемагазин

6.00 М/ф
6.25 "Великий бокс. Сергій 

Дерев'янченко - Даниель 
Джейкобс"

8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 Х/ф "Вулкан пристрастей" 

(16+)
14.00 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
18.00 "Круче всех. Новий сезон"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Я, Тоня" (16+)
23.00 Х/ф "Вбити посланця" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Пригоди монстро - 

подружок. День усіх 
монстрів"

12.35 Х/ф "Спляча красуня"
13.45 М/ф "Замбезія"
15.15 Чотири весілля
17.15 М/ф "Нарешті вдома"
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
0.00 Х/ф "Не погрожуй південному 

централу, попиваючи сік у 
себе в кварталі" (16+)

1.45 17+
2.45 Панянка-селянка

5.25 Скарб нації
5.30 Еврика!
5.40 Факти
6.05 Інсайдер
8.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.55, 13.00 Х/ф "Скарб Амазонки" 

(16+)
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф "Викрадена-3" (16+)
16.35 Х/ф "Три ікси: Реактивізація" 

(16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.35 Х/ф "Хітмен: Агент 47" (16+)
22.30 Х/ф "Хітмен" (16+)
0.25 Х/ф "Кримінальний талант"
3.25 Т/с "Прокурори"

5.45 Х/ф "Карусель"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Леонід Биков. Зустрічна 

смуга"
10.20 "Невідома версія. Дівчата"
11.10 Х/ф "Король Дроздовик"
13.00 Х/ф "Текумзе"
15.00 Х/ф "Без року тиждень"
16.15 Х/ф "Капітан Пілігрима"
18.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
23.30 Х/ф "Дорога в пекло"
2.40 "Позаочі"
3.20 Кіноляпи

7.55 "Єство звіра"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Рецепт успіху Михайла 

Поплавського"
15.40 "Концерт П.Зіброва "В 

епіцентрі кохання"
18.10, 0.30 Х/ф "Дім - це храм"
21.00, 23.40 "СТН-тижневик"
21.30, 0.10 "СТН-спорт-тижневик"
21.50, 3.05 Х/ф "Суперстар"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.50 "Мультляндія"

3.30 Зона ночі
6.00 Стендап-Шоу
6.59, 9.44 Kids Time
7.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
9.45 М/ф "Том і Джеррі: Гігантська 

пригода"
10.50 М/ф "Панда кунг-фу"
12.45 М/ф "Альоша Попович й 

Тугарин Змій" (16+)
14.15 М/ф "Добриня Микитич та 

Змій Горинич" (16+)
15.50 Х/ф "Перший месник" (16+)
18.10 Х/ф "Перший месник: Друга 

війна" (16+)
21.00 Х/ф "Перший месник: 

Протистояння" (16+)
0.00 Х/ф "Чоловіча робота"

5.45 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
7.25 Т/с "Я - охоронець" (16+)
10.50 Х/ф "Проект "Альфа"
12.30 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись"
14.10 Х/ф "Улюблений зять"
17.00 Х/ф "Гра в чотири руки"
19.00 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
22.00 Х/ф "Драйв" (18+)
0.00 "Чемпіонат України з 

шосейно-кільцевих 
перегонів. Фінал"

1.10 Х/ф "Шах і мат" (16+)

6.00, 0.00 Змішані єдиноборства. 
UFC Fight Night. Повернення 
лідера: Волкан Оздемір 
проти Ентоні Сміта

8.00 М/ф
9.50 "Помста природи"
11.10 "Загублений світ"
12.10 "Шалені перегони"
13.10 Х/ф "Ямакасі" (16+)
15.00 Х/ф "Ласкаво просимо у 

джунглі" (16+)
16.50 13 тур ЧУ з футболу 

"Динамо" -"Львів" (16+)
19.00 Х/ф "Погоня"
20.30 Х/ф "Втеча" (16+)
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
2.30 "Облом.UA."

5.25 Х/ф "Мама мимоволі" (16+)
7.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
9.00 Все буде смачно!
10.45 Караоке на Майдані
14.25 МастерШеф (12+)
17.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Х-Фактор

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.00 

Новини
9.40 Х/ф "Пророк Моісей - вождь-

визволитель" 2 с.
11.25 Т/с "Світ дикої природи"
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.35 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.10 Своя земля
17.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 "Ігри імператорів" (16+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
21.55 Промінь живий
23.00 Д/ф "Імперія"
0.05 Т/с "Незвичайні культури"
1.35 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
2.10 "Смачні історії"
3.20 Війна і мир
4.00 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Захисників вітчизни, 12 вул., 53/26/11, 3/5, 
після будівельників, господар. Тел.: 0 99 
3720521, 0 68 3505403.

Нова 31-а вул., центр, 8/10, 52/20/11, після буді-
вельників, індивідуальне опалення, 620400 грн. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 

Совхозна вул., р-н школи №3, 2/5, 35/17/7, 
житловий стан, поруч школа, дит.садок, мага-
зини, 535800 грн, торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила.

Ясна 12 вул., 33/14,4/8,5 у новому будинку, 
євроремонт, меблі, тепла підлога, лічильни-
ки, поряд дитсадок, школа, зупинка, магази-
ни, 832000 грн. Терміново. Тел: 0 50 3387216.

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

центр р-н, 1/5, 38/18/7, житловий стан, 634500 
грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Бабкіна вул., 5/9, 60/32/9, ремонт, 930600 грн. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окре-
мо, без балкона, потребує ремонту, с/в окре-
мо, 649000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Бежівка вул., 3/9, 60/45/9, хороший стан, 
987000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила.

Головатого вул., 3/10, 75/45/12, після будівель-
ників, індивідуальне опалення, 902400 грн. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 

Робоча вул., 2/9, 68/45/9, ремонт, лоджия, 
1269000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила.

БУДИНКИ

Бориспіль
Ватутіна вул., центр, поруч школа, садочок, 

центральний ринок, євроремонт, меблі, техніка, 
4 сотки, 1556500 грн. Тел.: 0 93 2505000. 

Головатого вул., р-н школи №6, 2017 р., 85 
кв.м, 3 кімнати, кухня-студіо, тераса, всі кому-
нікації, 4 сотки, 1254000 грн, власник. Тел.: 0 
93 2505000. 

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

м.Бориспіль, вул. Карпенка. Будинок 35 кв.м, 
10 соток, газ, вода в хаті. В дворі гараж, сква-
жина. Ціна договірна. Тел: 0 63 1419039.

центр, 2011 р., 110 кв.м, 2 поверхи, 3 спаль-
ні, кухня-студіо, гарний ремонт, всі комунікації, 
4 сотки, 1642000 грн, торг, власник. Тел.: 0 97 
3434212.

центр, 82 кв.м, 4 кімнати, цегляний, житловий 
стан, всі комунікації, погріб, сарай, гараж, 7 со-
ток, документи готові, 997500 грн, торг, госпо-
дар. Тел.: 0 97 3434212.

Шевченка вул., 85 кв.м, 3 кімнати, кухня-сту-
діо, всі комунікації, 3,5 сотки, 1254000 грн, 
власник. Тел.: 0 93 2505000.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ТОРГІВЕЛЬНІ, ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН КРАСИ — 15 КВ.М

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

АПАРАТНИК
на виробництво

офіційна з/п + премії та відпустка,
позмінний графік роботи

067-509-42-75, Ірина
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Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, с/в 
на 2 поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кухня-сту-
діо, с/в, ванна, коридор під чистову, світло, 
вода заведені, свердловина, 6 соток, 900000 
грн ., торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 
8655359.

Іванків с., центр, 70 кв.м, 3 кімнати, кухня, са-
рай, погріб, літня кухня, 25 соток, 620400 грн, 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила.

М.Стариця с., 40 соток (25 соток під забу-
дову, 15 соток під ОСГ), сарай, світло, вода, 
держакт, гарне мальовниче місце, з трьох 
сторін поля, лісосмуга, власник, ціна дого-
вірна. Терміново. Тел.: 0 67 7439571.

Рогозів с., 94 кв.м. сарай з гаражем, погріб, 
свердловина 62 м, 41 сотка, приватизована, 
2 акти на 25 соток та 16 соток, сад, поруч ліс, 
озеро. Тел.: 0 67 3162378.

Сеньківка с., 60 кв.м, 3 кімнати, кухня, кори-
дор, сарай, погріб, 25 соток, 394800, торг. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
Переяслав-Хмельницький

будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сай-
динг, 1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.ко-
тел, центральна вода+свердловина, своя кана-
лізація, 12,8 соток, гараж, баня, сарай, теплиця. 
Тел.: 0 66 7747965, 0 63 6725655.

Дем’янці с., 100 кв.м, 3 спальні, кухня — 12 
кв.м, веранда, коридор, всі комунікації, житло-
вий стан, погріб, сарай, колодязь, плодючий 
сад, річка, поруч березовий гай, магазини, 
школа, садок, 142500 грн, власник. Тел.: 0 97 
3434212.

ПІВБУДИНКУ

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

гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 со-
ток, під забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 
3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль

ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, КООП. «АВІАТОР-1», ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, КООП. «АВІАТОР-1», 
Р-Н «СМАК-2», ЯМА, ПОГРІБ, ГАРНИЙ СТАН, Р-Н «СМАК-2», ЯМА, ПОГРІБ, ГАРНИЙ СТАН, 
ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 8968458.ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 8968458.

гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 
140000 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

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

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капіталь-
ний, оглядова яма, підвал на весь гараж, ціна 
95200 грн. Терміново. Тел.: 0 93 2802633, 0 63 
6148927. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
2 ділянки 9 та 10 соток, під забудову, госпо-

дар. Тел.: 0 63 3529749.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 

68 3278353.
Голосіївська вул., 10 соток, приватизована, 

комунікації поруч, всі документи, ціна дого-
вірна, господар. Тел.: 0 98 3258840.

Котляревського вул., всі комунікації, 456000 
грн. Тел.: 0 97 3434212.

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 
4094765.

Шкіля вул., центр, під забудову, тиха ву-
лиця, обгороджена, молодий сад, поруч 
школа №4, світло, газ. Тел.: 0 67 4665419, 
Михайло. 

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 
336000 грн. Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

Щорса пров., 10 соток, комунікації поруч, 
фасад 27 м., до маршрутки 5 хвилин, ціна до-
говірна, господар. Тел.: 0 93 6484356.

Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66 
4094765.

Лозівка р-н, 8 соток, приватизована, під будів-
ництво, електрика по вулиці, 10000 грн/сотка. 
Тел.: 0 66 7558661.

Розвилка р-н, 10 соток, фасад 50 м, гарне 
місце, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд, поруч світло, газ 300 м, 156000 
грн.,торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 
8655359.

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділян-
ці, держакт. Господар. Тел.: 0 67 9064255.

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

Кийлів с., садове товариство «Парус», 8 со-
ток, всі комунікації, свій пляж, 150000 грн, влас-
ник. Терміново. Тел.: 0 93 2505000. 

Куплю
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., у господаря, допомога в оформ-
ленні документів. Тел. 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила.

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

будинок, у господаря, допомога в оформленні 
документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила.

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.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

Фармацевтична компанія
оголошує конкурс

на заміщення посади

КОМІРНИК-КОНТРОЛЕР
ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:
• правильне розподілення товару на складі,
• збір товару по накладним,
• контроль правильного пакування товарів. 
ОСНОВНІ ВИМОГИ:
• досвід роботи на посаді комірника від 1-го року 
  (бажано на аптечному або медичному складі),
• відповідальність, уважність, дисциплінованість, 
  вміння працювати в команді.
МИ ПРОПОНУЄМО:
• офіційне працевлаштування
• офіційна заробітня плата (ставка + премії)
• п'ятиденний робочий тиждень з 9:00 до 17:30
• місце роботи: с. Велика Олександрівка
• корпоративна РОЗВОЗКА з Броварів, 
  ст.м. Чернігівська, Харківська, 
  Бориспільська (8:00)

(098) 483-51-87 Алина
azhukova@pharmway.com.ua

Компанія проводить набір
працівників на вакансію

ОПЕРАТОРА-
КАСИРА

Заробітна плата  7000 грн. 

095-480-47-25, Анна

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(готельно-ресторанний комплекс у м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92 

Пекаря-кондитера
Адміністратора ресторану
Швейцара ресторану/
охоронця
Покоївку в готель 
Бухгалтера-ревізора
Мийника посуду/
прибиральницю
Водія кат. «Д»

З/п при співбесіді, іногороднім надається гуртожиток
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житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 95 

7395679.
земельну ділянку у м. Бориспіль, допомога в 

оформленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. 

Здам
Бориспіль

1-к.кв., центр, житловий стан, необхідні ме-
блі, техніка, 4500 грн+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

будинок для сімейної пари, центр, кімната 16 
кв.м, кухня 8 кв.м душова на вулиці, меблі, во-
допровід, газове опалення. Тел.: 0 93 5210123, 
0 97 2417250, вранці та ввечері. 

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

будинок, 1 кімната, зручності на вулиці, 
1500+комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

Врем’янку для будівельників, пічне опалення, 
10 місць, wi-fi, всі умови, поруч магазин, зупин-
ка, господар. Тел.: 0 63 1683437, 0 66 4249193, 
0 67 7695807.

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, 
на 2 поверсі 1 велика кімната, необхідні меблі, 
техніка, будиночок для гостей, 4000 грн+світло, 
або продам, 840000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

кімната в 4-к.кв., Шевченка вул., меблі, техні-
ка, 2500, для дівчини. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

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

кімнату, безкоштовно, усі зручності в будин-
ку, для людей без місця проживання, за умо-
ви допомоги на присадибній ділянці. Тел.: 0 66 
4249193, 0 67 7695807.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.
Кімнату, пральна машина, меблі, бойлер, 

поруч автобусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + 
комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

Відкриті вакансії для майстра ма-
нікюру-педикюру, перукаря, майстра по 
нарощуванню вій в центрі краси «Вероні-
ка». З/п+премія, постійний потік клієнтів, 
офіційне оформлення за рахунок фірми, 
матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Діагност, автослюсар. Г/р 5-ти деннний з 
9.00 до 18.00. З/п при співбесіді. Хороші умо-
ви. Робота в центрі міста. Тел.: 0 98 2742165, 
0 66 2474087. 

Для роботи в Польщі, Чехії потрібні зва-
рювальники, будівельники, токарі, слюсарі, 
електрики, швеї, різноробочі. З/п від 40 000 
до 75 000 грн. Оформленння безкоштовно. 
Наказ МСПУ №636 від 04.05.2018 р. Тел.: 0 67 
5775560, 0 66 5775560.

Запрошуємо до співпраці продавця в про-
дуктовий магазин, зручний г/р, з/п висока. 
Тел.: 0 66 9712171.

Запрошуємо на постійну роботу продавця 
у продуктовий магазин, позмінно, з/п висо-
ка. Тел.: 0 97 4453306.

Запрошуємо на роботу начальника котельні, 
г/р 5/2, с. Проліски. Тел.: 0 95 4119089.

Компанія проводить набір працівників на 
вакансію ОПЕРАТОРА-КАСИРА. Заробітна 
плата 7000 грн. Тел.: 0 95 4804725, Анна.

На постійну роботу (м. Бориспіль) потрі-
бен охоронник, г/р 1/3. Тел.: 0 99 5223000, 0 
98 5123000, Юлія.

На постійну роботу в стоматологічну кліні-
ку «Вегас» потрібен асистент стоматолога, 
освіта медична середня, офіційно, 5-денний 
робочий тиждень, з/п 3000 грн чистими. Тел.: 
0 4595 64646, 0 68 6378645, Любов Василівна.

Оголошення та реклама
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КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

півбудинку, р-н розвилки, поруч К. Шлях вул., 
котел газовий та твердопаливний, холодиль-
ник, пральна машина, меблі, 5000 грн + кому-
нальні. Тел.: 0 95 7395679.

Найму
Бориспіль

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

житло у господаря, порядність гарантуємо. 
Тел.: 0 95 7395679.

Молода сім’я найме будинок або півбудинку 
зі зручностями в центрі м. Бориспіль. Поряд-
ність та своєчасну оплату гарантуємо. Тел.: 0 
95 7395679.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Бориспільська виправна колонія №119 запро-
шує на постійну роботу (службу) у відділ охорони 
та нагляду і безпеки, г/р доба/три. Служба відпо-
відно до ЗУ «Про Національну поліцію України». 
Тел.: 0 67 3201007, 0 97 4127743, 0 63 2621941.

В нотаріальну контору на постійну роботу 
потрібен помічник нотаріуса. Вимоги: вища 
юридична освіта, досвід роботи від 3 р., від-
мінне володіння комп’ютером та українською 
мовою, грамотне письмо, д/р з документами, 
точність, комунікабельність, охайність, здат-
ність швидко вчитися. Тел.: 0 98 3534499.

В сучасну компанію (Лан Трейс) потрібен мон-
тажник мереж зв’язку, з/п від 7000 грн. Офіс у 
м. Бориспіль, своєчасна виплата з/п, оплачува-
не навчання. Тел.: 0 67 5714849.

Водіїв категорії «С»,«Е» набирає євро-
пейська транспортна компанія. Тел.: 0 63 
4615340. 

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 
(перевагу надаємо  категорії «F», бажаний досвід 
роботи на  автогрейдері Дз-123 
або подібній техніці).

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ (категоріїї С, D, E)  

СТОВ «Придніпровський край» 
(ДК компанії КЕРНЕЛ)

Оголошує набір на заміщення вакантних посад:

067-513-44-36 , 066-290-02-28, Юлія

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 16.10.2018 року

1. Глибоцька ЗОШ, кухар, з/п 3723,00 грн.
2. Глибоцька ЗОШ, сестра медична, з/п 

3723,00 грн.
3. Військова частина А-2215, лікар загаль-

ної практики-сімейний лікар, з/п 5000,00  грн.
4. Головне Управління Національної поліції 

в Київській області, Поліцейський (інспектор) 
патрульної служби, з/п 9000,00 грн.

5. ТОВ «Фармекс Груп», розливальник сте-
рильних розчинів, з/п 9940,00 грн.

6. КП «Бориспільська Центральна аптека 
№24», менеджер (управитель) з постачання, 
з/п 4769,50 грн.

7. Бориспільська ЦРЛ, бухгалтер, з/п 
3723,00 грн.

8. Приватний ДНЗ Центр розвитку дитини 
«ДЗИҐА», адміністратор, з/п 5000,00 грн.

9. Територіальний центр соціального обслу-
говування Бориспільського району, водій, з/п 
3723,00 грн.

10. Територіальний центр соціального об-
слуговування Бориспільського району, опе-
ратор котельні, з/п 3723,00 грн.

11. ФОП Соченко Олександр Іванович, мон-
тажник, з/п 8000,00 грн.

12. ПРАТ «Нова лінія», продавець непродо-
вольчих товарів, з/п 10000,00 грн.

13. ПРАТ «Нова лінія», охоронець, з/п 
8000,00 грн.

14. ТОВ «ТПС», охоронець, з/п 7000,00 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Автослюсаря з ремонту 
ходової частини 
Автослюсаря-моториста
Автоелектрика-діагноста 
Охоронника
Шиномонтажника
Інженера-електрика 
по збірці електроприладів

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86
050-332-87-04

У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ

На постійну роботу в м. Бориспіль ПОТРІБНІ

Гідну та стабільну оплату гарантуємо
099-522-30-00, Юлія 

ОПЕРАТОРИ
прального обладнання
сушильного обладнання
гладильного обладнання

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

0672426183

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ДВІРНИК

З/п 7000 грн
Робота у м. Бориспіль 

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив
Водій кат. «С»
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

Водій кат. «С»
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

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

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

На роботу на виробництво меблів потрібні 
працівники по складанню меблів. Тел.: 0 67 
2614039, 0 97 9197923.

Потрібен працівник міні-ферми, г/р 5/2, с. Про-
ліски. Тел.: 0 95 4119089.

Потрібні охоронці на постійну роботу у м. 
Київ та область, добові та вахта, з/п зале-
жить від графіка роботи, від 5000 грн. Тел.: 
0 67 4057326.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну ро-
боту водія, кат. «В», «С». та водія з власним 
транспортом. Робота позмінно. Приємна з/п. 
Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запро-
шує на роботу автослюсаря з ремонту 
ходової частини, автослюсаря-моториста, 
автоелектрика-діагноста, охоронця, шино-
монтажника, інжерена-електрика по збірці 
електроприладів. З/п при співбесіді, іно-
городнім надається гуртожиток. Тел.: 0 50 
3574386, 0 50 3328704. 

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п від 8600 грн; продавці-консуль-
танти, г/р 4/4, з/п 8100 грн; приймальник то-
варів, з/п від 9750 грн; нічний адміністратор 
залу, з/п 9900 грн; прибиральниця, г/р 2/2 з/п 
6550 грн; охоронник г/р 3/3, з/п 8600 грн. Тел.: 
0 50 4137236.

ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, Г/Р 2/2. МАТЕРІАЛІВ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, Г/Р 2/2. 
ТЕЛ.: 0 66 7410673.ТЕЛ.: 0 66 7410673.

Терміново потрібен водій-експедитор на 
авто компанії. Тел.: 0 95 7938058, Олександр. 

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас» 
потрібна сестра медична (фельдшер). Тел.: 0 
4595 64646, 0 68 6378645, Любов Василівна.

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запро-
шує на роботу пекаря-кондитера, адміні-
стратора ресторану, швейцара в ресторан/
охоронця, покоївку в готель, бухгалте-
ра-ревізора, мийника посуду/прибираль-
ницю, водія кат. «Д», з/п при співбесіді, 
іногороднім надається гуртожиток. Тел.: 0 
50 3521592. 

У приватний дитячий садок «Дзига» (м. 
Бориспіль) потрібні помічник вихователя, 
медична сестра, повар. Тел.: 0 66 8654613, 
0 68 9433044.

У фітнес-клуб (ТЦ «Mix Mall») потрібна 
прибиральниця, г/р 2/2. Тел.: 0 68 5441519.
Київ

Вантажник. Можливо без д/р (навчаємо). З/п від 
10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надає-
мо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050. 

Двірники, прибиральниці, оператори підлого-
мийної машини на роботу в м. Київ. Висока з/п. 
Надаємо житло. Тел.: 0 67 3417292, 0 67 3417323.

Охоронці запрошуються до співпраці в охо-
ронну компанію Доберман. Вахта. Житло + 
форма надається. Об`єкти в м. Київ. Вчасна 
виплата з/п + аванс. Оплата від 350 грн/доба. 
Тел.: 0 99 5131422. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

М/п вікно (глухе), дорожня панель 1 шт., двері 
гаражні, металеві, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006, 0 50 2223228.

Сітка армувальна для будівельних робіт від 
виробника, 100х100, 50х50, 150х150, ціна від 14 
грн/кв.м, а також сітка рябиця для огороджен-
ня. Тел.: 0 98 9814287.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресу-
вання, від виробника («Старе місто», «кірпи-
чик»). Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 
р. по 11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска (трость) прогулянкова, фірма 

«TILLY BT SB 0009», інструкція в наявності, си-
нього кольору, легко складається, зручно пере-
носити, внизу коляски корзина для речей. Тел.: 
0 66 3836880, Ольга.

Дитяче ліжко на шарнірах з шухлядою, деше-
во. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

Продам дитячі речі 6-11 років, стіл-книж-
ка. Тел.: 0 66 6442710.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор «Соні» — 1000 грн, гарний стан; те-

левізор «Піонер» — 500 грн; електродуховка — 
300 грн; дві пральні машини «Рига» — 600 грн, 
«Урал» — 500 грн; чугунна ванна, 1,70х0,73, 
1200 грн, гарний стан. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 
8142268. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
Віддам в гарні руки цуценят лабрадорів ме-

тис. Тел.: 0 67 5061177.
Корови, 2 шт., дійні, с. Вишеньки. Тел.: 0 

96 4318800.
Кролі, породи Флаундр, 6 самочок і 12 сам-

ців, вагою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 0 67 
2321359.

Продаються елітні цюценята німецької 
вівчарки,чорні,три місяці,привиті,з паспор-
том.Ціна 2500грн. Тел.: 0 68 3638377,0 95 
3647142,

Робочі на виробництво в європейську ком-
панію. Г/р — 5-ти денний або вахта. Можливо 
без д/р (навчаємо). З/п від 12000 до 26000 грн. 
Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. 
РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.:0 67 4969050.

Слюсарі в транспортну компанію в м. Київ 
(ремонт вантажних автомобілів, обслугову-
вання власного автопарку.). Г/р 6-ти денний, 
у середньому з/п 20000 грн. Надається жит-
ло. Тел.: 0 67 2465446, 0 63 7549111. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по 

ціні 6 грн/м, ціна за 1 тонну — 12500 грн. 
Склад у м. Бориспіль, доставка від 150 грн. 
Тел.: 0 98 9342408.

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

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

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

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
(ОПЛАТА ЩОДЕННО — 450 ГРН)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ   БАРМЕН
АДМІНІСТРАТОР

(не студент) (не студент)

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Гарбузи, с. Глибоке. Тел.: 0 97 9388505, 0 50 

3867907.
Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 

7400555.
Продається картопля, квасоля. с. Любарці, 

вул.Волошкова,14(Пролетарська,14).Тел.:0 97 
2903947.

Продам не дорого картоплю їстивну,посадко-
ву,дрібну.Гарбузи різних сортів,буряки кормові. 
Тел.: 0 97 9646912.

РІЗНЕ

Бориспіль
Дублянки жіночі, 48 р.; шкіряні плащі, чоловічі, 

50 р., жіночі, 50 р.. Тел.: 0 67 4973872.
Ритуальна огорожа на кладовище, нержавію-

ча, 3,20х2,90 см. Тел.: 0 67 1956205.
Софа, крісло, дитяче ліжко, телевізор, все б/в. 

Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.
Трюмо, аерогриль, м’ясорубка «Мулінекс», 

сходи садові, шафа тридверна Тел.: 0 67 
4973872.

Холодильник 2-камерний, неробочий; двері 
міжкімнатні; килими; багажник на авто; кіно-
проектор. Тел.: 0 98 4555582.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене військове посвідчення видане на 
ім’я Девлетшаєва Сервера Учкуновича Крас-
ногвардійським військкоматом АР Крим 2003 
року, вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення учасника ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС 1987 р. 
категорія 2, серія А №203046 С, видане на ім’я 
Абросіна Валерія Борисовича Держадміністра-
цією м. Київ 21.05.2007 р., вважати недійсним. 
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Іграшка — це своєрідна книга, 
читаючи яку, дитина дізнається 
про життя. Однак, розмаїття дитя-
чих іграшок, представлених сьо-
годні у торговій мережі, не тільки 
радує маленьких споживачів, але 
і приємно дивує їхніх батьків, які 
намагаються дати своєму малюку 
все найкраще.

З метою обмеження постачан-
ня на ринок України небезпечних 
іграшок, постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28.02.2018 № 
151, затверджений Технічний рег-
ламент безпечності іграшок (да-
лі — Технічний регламент), роз-
роблений на основі Директиви 
2009/48/ЄС Європейського Парла-
менту та Ради від 18.06.2009 про 
безпеку іграшок.

Дія цього Технічного регламен-
ту поширюється на продукцію, що 
розроблена або призначена для 
використання у грі дітьми віком до 
14 років.

Технічний регламент встанов-
лює особливі вимоги до безпеч-
ності іграшок та їх обігу на терито-
рії України. Зокрема, кожна іграш-
ка повинна відповідати певним фі-
зичним, хімічним, механічним та 

електричним властивостям. Також 
встановлено вимоги до займисто-
сті, радіоактивності та гігієни мате-
ріалів, з яких виготовлена іграшка.

Далеко не кожен виробник ди-
тячих іграшок дотримується вста-
новлених вимог. У зв’язку з цим, 
принаймні з метою запобіган-
ня отримання дитиною фізичних 
пошкоджень, під час придбання 
іграшок для своєї дитини батьки 
повинні керуватися наступними 
правилами.

Іграшки та їх деталі, а також 
кріплення зафіксованих іграшок 
повинні виготовлятися з висо-
коякісних, нешкідливих матері-
алів, мати необхідну механічну 
міцність та в разі потреби стій-
кість до навантажень, яким вони 
піддаються під час користуван-
ня, щоб не виникло руйнування 
чи деформування, яке створює 
ризик завдання тілесних ушко-
джень. Доступні краї, виступи, 
шнури, кабелі та елементи крі-

плення на іграшках повинні бу-
ти розроблені та виготовлені та-
ким чином, щоб мінімізувати ри-
зик тілесних ушкоджень в резуль-
таті контакту з ними.

Іграшки повинні бути розро-
блені та виготовлені таким чином, 
щоб не становити жодного ризи-
ку або становити мінімальний ри-
зик, пов’язаний з їх використанням 
і спричинений рухом її частин; їх 
деталі не повинні становити ризи-
ку удушення або асфіксії.

Іграшки для гри на воді (у разі 
використання за призначенням) 
повинні бути розроблені та виро-
блені так, щоб зменшивати до мі-
німуму будь-який ризик втрати 
іграшкою плавучості та втрати під-
тримуючого стану для дітей.

Іграшки, всередину яких можна 
потрапити і які відповідно мають 
закритий простір для перебуван-
ня в них, повинні мати вихід, який 
користувач може легко відкрити 
зсередини.

Іграшки, які надають змогу ко-
ристувачам пересуватися на них, 
повинні включати гальмівну систе-
му, яка є прийнятною для відпо-
відного типу іграшки та пропор-
ційною створюваній іграшкою кі-
нетичній енергії. Така система по-
винна бути легкою у користуванні 
без ризику випадіння чи отриман-
ня тілесних ушкоджень користува-
чем або третьою стороною.

Максимальна проектна швид-
кість, що дає змогу пересувати-
ся на іграшках, оснащених елек-

тричним приводом, повинна бути 
обмежена для мінімізації ризику 
травмування.

Форма і склад кульок та кінетич-
на енергія, яку вони можуть ство-
рити під час пострілу з розробле-
ної для цієї мети іграшки, повинна 
бути такою, щоб з урахуванням ха-
рактеру іграшки не виникало ри-
зику тілесних ушкоджень користу-
вача або третьої сторони.

Іграшки повинні бути виготов-
лені у такий спосіб, щоб: макси-
мальна та мінімальна температу-
ра будь-якої доступної поверхні не 
спричиняла травмування у разі до-
тику; рідини і гази, що містяться в 
іграшці, не досягали значень тем-
ператури або тиску, за яких виді-
лення таких рідин і газів з іграш-
ки за умов, не передбачених 
особливостями функціонування 
іграшки, можуть спричинити опік, 
ошпарювання або інше тілесне 
ушкодження.

Іграшки, призначені для ство-
рення звуку, повинні розробляти-
ся та виготовлятися таким чином, 
щоб за максимальної гучності для 
імпульсних та безперервних зву-
ків вони не завдали шкоди слуху 
дитини.

Важливо пам’ятати, що діти — 
це найважливіше та найдорож-
че, що може бути в нашому житті. 
Тому, обираючи іграшку для сво-
го малюка, необхідно піклуватися 
про його здоров’я.

стаття підготовлена 
Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в 
Київській області 

вул. Балукова, 22, м. Вишневе, 
Києво-Святошинський р-н,

Київська область, 08133

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ІГРАШОК
 КОМПАНІЯ

 Діти — це наше 
майбутнє. Важливу роль 
для їх розвитку під час 
зростання відіграють 
різноманітні іграшки.
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 СПАСИБІ ЗА МУЖНІСТЬ

НА БОРИСПІЛЬЩИНІ ВШАНУВАЛИ ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ ПОЧЕСТЯМИ ТА НАГОРОДАМИ

 З 12 по 14 жовтня в 
м. Бориспіль та в селах 
Бориспільського району 
за участі керівництва 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 
відбулися заходи з нагоди 
Дня захисника України.

Близько 60 військовослужбов-
ців Бориспільського об’єднаного 
міського військового комісаріату, 
Міжнародного центру підготов-
ки підрозділів Національної Гвар-
дії України (с. Старе), військової ча-
стини A3085 Міністерства оборони 
України (с. Дівички), Окремого кон-
трольно-пропускного пункт «Київ», 
учасники Антитерористичної опе-
рації та ветерани війни були наго-
роджені за сумлінне виконання вій-
ськової служби, зразкову мужність, 
патріотизм та з нагоди Дня захис-
ника України.

• У День захисника 
України та 
Покрови Пресвятої 
Богородиці в усіх 
церквах і храмах 
Бориспільщини 
пройшли поминальні 
панахиди за 
загиблими та 
молебні за Україну та 
український 
народ.

• 12 жовтня урочистості з нагоди свята відбулися у Міжнародному 
центрі підготовки підрозділів Національної гвардії України та у військовій 
частині A3085. 

• На адресу військовослужбовців лунали слова вдячності за мир та обо-
рону держави в умовах неоголошеної війни, бажання міцного здоров’я, 
добра, благополуччя в їхніх сім’ях. 

• Військовослужбовці демонстрували вправи. • Дякували усім, хто захищав і захищає Україну.

Бориспільська районна держав-
на адміністрація 

http://raybori.gov.ua/

Фото: Михайло Бондаренко, 
Антоніна Веклич.

ВОРОНЬКІВСЬКІ ШКОЛЯРІ — 
ПЕРЕМОЖЦІ ФЕСТИВАЛЮ «КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ»

Команди 15 шкіл Бориспіль-
ського району взяли участь в 
районному етапі Всеукраїнсько-
го фізкультурно-патріотично-
го фестивалю школярів України 
«Козацький гарт». 

Захід проходив в опорному на-
вчальному закладі «Вороньків-
ський НВК «ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів 
— дитячий садок» з нагоди відзна-
чення Дня захисника України.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ 
ТА ПРИЗЕРАМИ В ОКРЕМИХ 
ВИДАХ ЗМАГАНЬ СТАЛИ:

ЧОВНИКОВИЙ БІГ:
І місце — Вишенська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, ІІ місце — Гнідинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів ім. П. Яцика, ІІІ місце — 
ОНЗ «Вороньківський НВК «ліцей - 
ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок»;

СТРИБОК З МІСЦЯ 
В ДОВЖИНУ:
І місце — Ревнівська ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів, ІІ місце – Великоолександрів-
ська ЗОШ І-ІІІ ступенів, ІІІ місце — 
Вишенська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

СТРИБКИ ЧЕРЕЗ 
СКАКАЛКУ:
І місце — Ревнівська ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів, ІІ місце — Вишенська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, ІІІ місце — Гнідинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. П. Яцика;

ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ:
І місце — Іванківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, ІІ місце — ОНЗ «Воронь-
ківський НВК «ліцей — ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів — дитячий садок», ІІІ місце — 
Сеньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

ЕСТАФЕТА:
І місце — ОНЗ «Вороньківський 

НВК «ліцей - ЗОШ І-ІІІ ступенів - ди-
тячий садок», ІІ місце — Гірська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, ІІІ місце — Гли-
боцька ЗОШ І-ІІІ ступенів.

• Всі гравці команд призерів змагань отримали в нагороду грамо-
ти та медалі, а команди нагороджені кубками та дипломами.

В ЗАГАЛЬНОКОМАНДНОМУ ЗАЛІКУ ПРИЗЕРАМИ
ЗМАГАНЬ СТАЛИ:

І місце – ОНЗ «Вороньківський НВК «ліцей — ЗОШ І-ІІІ ступенів — 
дитячий садок»;
ІІ місце – Вишеньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів;
ІІІ місце – Ревнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 У ПІДСУМКУ

• 14 жовтня на території 
державного історичного 
музею в м.Бориспіль був 
організований фестиваль 
«Єдина родина захисника 
України». Програма заходу 
була насичена яскравими 
виступами сільських 
та міських творчих 
колективів, частуванням 
улюбленими українськими 
стравами, проведенням 
майстер-класів, теплими 
зустрічами з побратимами 
та однодумцями, 
фотографуванням.

 • За участі представників місцевої 
влади, ветеранських організацій, 
воїнів Антитерористичної Операції 
та Операції Об’єднаних Сил та 
небайдужної громадськості 
відбувся мітинг-реквієм біля 
пам’ятного знаку воїнам АТО в 
міському парку м. Бориспіль. 
Присутні поклали квіти та 
вшанували хвилиною мовчання 
героїчний подвиг учасників 
бойових дій.   

• Були вшановані 
члени сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників АТО, 
які проживають 
в селах району. 
Вони отримали 
продуктові набори 
та привітання від 
імені Президента 
України. 

За сприяння голови 
Бориспільської районної 
державної адміністрації 
Олександра Туренка та голови 
Бориспільської районної ради 
Владислава Байчаса воїни 
отримали Почесні грамоти, 
Подяки, цінні подарунки, грошові 
премії, нагрудні знаки. 

До свята
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 КОРИСНО І СМАЧНО

ЯГІДНЕ НАМИСТО ОСЕНІ

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ВІТАМІНИ
Бориспілька Валентина 
КАРБОВСЬКА багато 
років торгує городиною та 
садовиною на міському ринку 
«Зоряний», де у неї є своє 
місце і свої постійні покупці. 
Валентина Григорівна наразі 
активно продає добірну 
калину та шипшину, каже, 
ягоди на прилавку — її 
власні, не перекуплені, тому 
за якість вона відповідає. 
«Дивіться, які гарні, дешево 
віддаю: 15 гривень стакан 
свіжої шипшини, не сушеної; 
за кіло свіжої шипшини — 70 
гривень, і ягоди одна в одну», 
— говорить продавчиня 
і рекомендує заварювати 

ягоди шипшини  у термосі, 
щоб настоялися і пити як чай 
дорослим і дітям. Каже, сама 
так робить щоосені, тим і 
рятується від простуд, коли 
холодно чи вітряно надворі. 
«Торгувати нелегко — увесь 
час на повітрі за будь-якої 
погоди стояти доводиться, 
щоб підзаробити, тому у 
супермаркетах чаї не купую, 
роблю їх сама із ягід 
та сушених рослин 
— це смачно і 
дуже корисно. 
Спробуйте, не 
пошкодуєте», — 
ділиться Валентина 
Григорівна. 

• Обліпиха на бориспільських ринках коштує в 
середньому 35 грн великий стакан; коли пощастить, то 
можна купити і за 30 грн, під кінець міського базару. Однак у 
Києві, біля метро, обліпиху реалізують по 25 грн за стакан; коли 
купуєш кілька, то знижку обіцяють обов’язково. Тож у столиці 
вітаміни дешевше, ніж у Борисполі.

• Пучок калини можна купити від 15 до 25 грн за штуку. 

  ОБЛІПИХА
Обліпиха визнана одним із кращих природних 

джерел біологічно активних речовин. Ягоди аро-
матні, на смак подібні до плодів ананаса, гіркува-
ті, а після перших приморозків втрачають гіркоту 
і набувають приємного кислуватого смаку.

Із історії. Походження назви ягоди пов’язують з ціка-
вою легендою. Війська давньогрецького полководця 
Олександра Македонського у своїх безкінечних походах 
цінували коней, але вони часто хворіли, втрачаючи силу. 
Одного разу Олександр помітив: якщо напоїти тварин від-
варом з гілок, листя та плодів обліпихи, коні швидко від-
новлюють сили, а їхні рани швидко загоюються, а шерсть 
знову блищить. Тому саме латинська назва обліпихи похо-
дить від двох слів: hippos – кінь та phase – блиск.

Плоди обліпихи мають унікальний набір біоло-
гічно активних речовин, насамперед вітамінів, до 
того ж у концентраціях, які не зустрінеш у жодній ін-
шій рослині. Обліпиха містить багато вітаміну С, то-
му ягоди зміцнюють імунітет і стабілізують психічне 
здоров’я, допомагають зберігти життєві сили, запо-
бігають підвищеній втомлюваності, депресії, безсон-
ню, ранньому утворенню зморшок, погіршенню зору. 

Обліпиха — рекордсмен за вмістом вітаміну Е, який 
відіграє основну роль при статевому дозріванні, а не-
стача цього вітаміну розвиває безпліддя, знижує по-
тенцію та лібідо, викликає переривання вагітності. Ві-
тамін Е захищає від згубного впливу довкілля, зокре-
ма тютюнового диму, вихлопних газів, що актуальним 
для мешканців мегаполісів. 

У ягодах містяться каротини і каротиноїди. 
А-провітаміни необхідні для функціонування зору, 
процесів росту, репродуктивної функції та ендокрин-
них процесів, протидії бактеріальних і грибкових за-
хворювань, здоров'ю шкіри і слизових. В організмі ві-
тамін А утворюється перетворенням каротиноїдів.

Багата обліпиха вітамінами групи В. В1 важливий 
для росту і розвитку, здоров'я серця, шлунка, кишків-
ника, нервової системи; B2 необхідний для виробни-
цтва еритроцитів, антитіл, нормалізації функції щито-
видної залози. Його достатнє надходження покращує 
вигляд шкіри, нігтів, волосся. В3 (нікотинова кислота), 
крім участі в окисних реакціях клітин сприяє засвоєн-
ню вітаміну С; В9 (фолієва кислота) важлива для крово-
носної та імунної систем.

Вітамін P представлений флавоноїдами, особливо 
рутином . Флавоніди, ефективні в поєднанні з вітамі-
ном С, знижують проникність і ламкість капілярних су-
дин. Рутин зменшує згортання крові, що особливо важ-
ливо у разі варикозного розширення вен, при геморої.

Активною фракцією обліпихи є стерини, які запобі-
гають всмоктуванню холестерину, тобто розвитку ате-
росклерозу. Складова обліпихи — рідкісний у росли-
нах алкалоїд серотонін, який регулює температуру 
тіла, кров’яний тиск, має протипухлинні властивості, 
покращує настрій. 

Наявні в ягодах і кислоти. Зокрема, бурштино-
ва — знешкоджує шкідливу дію стресу, антибіотиків; 

олеанолова — знижує кров’яний тиск, розши-
рює судини серця та мозку, поліпшує кро-

вообіг (важливо проти інфаркту та 
інсульту).

Обліпиху варто приберегти на кінець зи-
ми, коли вичерпуються корисні запаси 
овочів і фруктів, а обліпиха довго збері-

гає цілющі властивості.

!!

Ольга ІВАНОВА

  КАЛИНА 
У ягодах та корі калини багато вітаміну С і Е, кароти-

ну, кальцію, магнію, заліза, органічних кислот. Цілющою 
ягоду робить наявність валеріанових кислот, що обу-
мовлює заспокійливу дію. Її застосовують при засту-
дах, порушенню травного тракту, при підвищеному тис-
ку, для підняття імунітету. Відвар кори застосовують, як 
кровоспинний засіб. При лікуванні калиною треба бути 
обережним тим, у кого підвищена кислотність, подагра, 
бо може викликати різке зниження тиску. 

Ягоди калини включають в дієту для тих, хто працює 
на шкідливих виробництвах, так як вони виводять з 
організму радіоізотопи. 

Калина корисна жінкам. Чаї із ягодою калини норма-
лізують роботу органів статевої системи жінки.

• Гіркий смак ягід проходить після перших замороз-
ків, ось тоді її і збирають. Щоб не чекати морозів, ке-
тяги калини кладуть до морозильної камери на кілька 
годин, щоб смак ягід був приємнішим.

  ШИПШИНА
Шипшина — одна з найцінніших лікувальних 

рослин. У давнину її прозвали «лісовим лікарем» 
за чудодійний лікувальний склад ягід. 

• Шипшина за походженням — дикий предок тро-
янди. Як і тисячу років тому, росте собі вона у лісах та 
чагарниках, виставляючи напоказ свої гострі шипи, 
прикриваючи ними невеличкі червоні плоди. У північ-
них широтах шипшину називають «апельсином Півно-
чі», адже чим північніше росте ця рослина, тим більше 
вітаміну С міститься в її плодах. 

• Чудо-ягоди. Плоди шипшини мають потужну бак-
терицидну дію, а також фітонцидні та протизапальні 
властивості. Завдяки високому вмісту вітаміну С во-
ни використовують при авітамінозах. Як відомо, під 
впливом аскорбінової кислоти зі стінок судин зчища-
ється шкідливий холестерин, що є профілактикою ате-
росклерозу, зміцнюються капіляри та дрібні кровоно-
сні судини, мобілізуються захисні сили організму в бо-
ротьбі з різними інфекціями. 

• Полівітамінний водяний відвар із плодів має чу-
довий смак і підвищує опір організму до інфекційних 
захворювань, має тонізуючу, загальнозміцнювальну, 
протизапальну та регенеруючу дію. Такий напій може 
стати незамінним елементом раціону під час сезонних 
епідемій вірусних захворювань і застудних інфекцій, а 
також при слабкому імунітеті і загальному нездужанні. 

• Шипшину слід споживати у будь-якому вигляді: 
заварювати чай, готувати відвари, настої, настоянки, 
сиропи, екстракти. Із плодів цього чагарника варять 
варення, компоти, киселі, готують морси, соки, напої. 

ШИПШИНА ПРОТИПОКАЗАНА ЛЮДЯМ, 
які страждають на тромбоз, тромбофлебіт, 
ендокардит і недостатність кровообігу.

д

нак у 
ан; коли 
толиці

рює судини серця
вообіг (важ

ініііі суль

Обліпиху варто пр

У замороженому 
і перетертому 
вигляді вона не 
втрачає свого 

вітамінного 
багатства аж до 

весни. 

• Валентина Григорівна визнає, що попит на ягоди ще неви-
сокий, бо люди відходять від народних методів лікування та про-
філактики простудних захворювань і вживають штучні вітаміни.

 Зрілий жовтень радує плодами. 
Найцінніші з них — це цілющі ягоди, 
які можна вживати у лікувальних та 
профілактичних цілях свіжими та 
заготовляти на зиму. Ягідний товар щедро 
представлений на місцевих базарах і 
доступний за ціною.
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 КОРИСНО І СМАЧНО

АЗИ МИСТЕЦТВА 
ХАРЧУВАННЯ 

ПО-УКРАЇНСЬКИ

 За словами булгаковського професора 
Преображенського, більшість людей їсти не вміють, бо 
потрібно не тільки знати, що з’їсти, а й коли, як і що при 
цьому говорити. Сучасні дієтологи також запевняють, 
що мистецтву харчування треба вчитися. Як саме — 
розбиралися «Вісті».

Дієта «йо-йо» — небезпечна

Увага на підшлункову. Уже доведено, що порушення в ро-
боті підшлункової залози — одна з причин ожиріння, а різні 
продукти, навіть за однакової калорійності, по-різному сти-

мулюють вироблення інсуліну. Картопля, білий хліб, мед, цукор, мюс-
лі, шоколад, банани, диня, морква, буряк, варення, макарони, тобто 
продукти з високим глікемічним індексом (це показник, який відо-
бражає швидкість розщеплення харчових продуктів в організмі лю-
дини і перетворення на глюкозу — головне джерело енергії), спри-
яють утворенню більшої його кількості, ніж хліб грубого помелу, вів-
сянка, молочні продукти, фрукти, соя, зелень, капуста, томати, огір-
ки, гриби, — в них низький глікемічний індекс. А якщо у вас не все 
гаразд із підшлунковою залозою, то продукти першої групи для неї 
— додаткове навантаження.

Часто люди то їдять досхочу, то 
мучать себе суворими дієтами. Та-
ку ситуацію фахівці назвали ефек-
том бумеранга, або дієтою «йо-йо» 
(іграшковий чортик на гумці).

«Це найнебезпечніший шлях, 
— вважає дієтолог Віктор Ципрі-
ян. — Людський організм в екс-
тремальних умовах дієти перехо-
дить на більш економний режим. 
Але — і це головне — він нічого 
не забуває! Коли людина почи-
нає їсти, клітини запасають жи-
ри «про всяк випадок». Так пору-

шується обмін речовин, організм 
чинить опір будь-якому знижен-
ню ваги. Через три-чотири таких 
стрибки він узагалі перестає ре-
агувати на дієту». 

Встановлено, що 98% людей, що 
періодично сидять на строгих діє-
тах або голодуваннях, незабаром 
набирають не тільки скинуті кіло-
грами, а й збільшують вагу. Тільки 
один з 10 утримує своє завоювання 
протягом двох років, і лише один 
з 250 не набирає кілограми знову 
триваліший час.

Наталія ДОЛИНА

!

ЛІКУВАЛЬНИЙ БОРЩ

Дієтологи зараховують ще од-
ну національну страву до най-
кращих у світі.

Найкращий вибір на обід — 
український борщ. Це чудовий лі-
кувально-оздоровчий засіб тра-
диційної української кухні, який 
можна використовувати не тільки 
в харчуванні, а й в очищенні орга-
нізму. Борщ за суттю — це відвар 
різноманітних овочів з багатющим 
складом вітамінів і мікроелемен-

тів. Клітковина відварених овочів 
— натуральний іонообмінний сор-
бент широкого спектра дії і трива-
лого застосування.

Численні дослідження під-
твердили високі показники здо-
ров’я та низький рівень серце-
во-судинних захворювань у лю-
дей, що проживають на терито-
рії Середземномор’я. Причина 
— регулярне вживання продук-
тів моря, які багаті поліненаси-
ченими жирними кислотами, ве-
ликої кількості овочів, зокрема 
томатів, листової зелені, нежир-
них сортів сиру, м’яса та птиці, 

оливкової олії, червоного сухо-
го вина та продуктів з низьким 
вмістом насичених жирів. Таке 
харчування веде до зниження 
шкідливого холестерину, який 
є причиною відкладень на вну-
трішніх стінках судин. 

Спробуйте! При переході на 
середземноморську дієту пози-
тивні зміни у здоров’ї спостері-
гаються і в людей, які прожива-

ють далеко за межами Серед-
земноморського басейну. Тому 
збільшення споживання жирної 
морської риби й зменшення на-
сичених жирів у раціоні (жир-
не м’ясо птиці, червоне м’ясо, 
зокрема яловичина та барани-
на), а також так званих простих 
вуглеводів (солодощів, виробів 
із білого очищеного борошна) 
веде до поліпшення і стану здо-
ров’я загалом, і показників ро-
боти серцево-судинної системи 
зокрема.

Європа бореться з ожирінням 
і атеросклерозом по-своєму. На-
приклад, англійці вивели поро-
ду худих свиней, у яких майже 
немає сала. Але раціон україн-
ців без сала уявити важко.

«І це правильно, — вважає Ві-
ктор Ципріян. — Сало містить по-
над 60% мононенасиченої олеїно-
вої кислоти. Це робить його близь-
ким до оливкової олії, дієтичні й лі-
кувальні властивості якої широко 
відомі. І в цьому сенсі сало — один 
з корисних продуктів харчування.

Втім, їсти сало треба вміючи. 
Легковажності воно не терпить. 
Шипляча яєчня зі шкварками — це 
нахабний виклик здоров’ю. Весь 
сенс сала — в його незіпсованості 

цивілізацією. Будь-яке втручання в 
цю досконалість перетворить йо-
го на продукт з іншими властивос-
тями. Споживати сало треба тільки 
свіжим, термічно не обробленим. 
Під час смаження жирні кислоти 
переходять у так звану трансфор-
му, яка негативно впливає на ор-
ганізм. Найбільш схильна до цього 
впливу передміхурова заліза. Тому 
чоловікам смальцем і шкварками 
захоплюватися не варто».

За словами Ципріяна, сучасна 
наука знає, як перетворити са-
ло водночас на ідеальний дієтич-
ний продукт і їжу богів. Головними 
складовими цього процесу повин-
ні бути часник і хрін.

«Сало із часником і хріном – 
це смаковий букет — дивовиж-

ний, кращого не придумав жо-
ден шеф-кухар, — вважає Віктор 
Ципріян. — А найголовніше — 
рідкісна збалансованість корис-
них якостей. Часник — це один із 
найсильніших антиканцерогенів. 
Хліб раджу чорний, житній, в яко-
му менше простих вуглеводів. Тоді 
комбінація не суперечитиме прин-
ципам роздільного харчування. І 
як завершальний акорд — трохи 
свіжого хрону, який добре очищає 
і розширює судини».

«САЛО ІЗ ЧАСНИКОМ — СМАКОВИЙ БУКЕТ»

ФРУКТИ — 
ОБОВ’ЯЗКОВО!

 Хати в Україні завжди потопали 
в садах. Їхні плоди використовува-
ли не тільки за сезоном, а й сушили, 
консервували з цукром. Якби тоді бу-
ли холодильники, українці всі фрук-
ти заморожували б. Нині це найпро-
гресивніший спосіб у домашніх умо-
вах зберегти цінність вітамінів у пло-
дах на тривалий період.

У сезон природно вживати 
фрукти і ягоди у свіжому вигляді 
й у стравах.

Як свідчить один із зако-
нів-парадоксів Мерфі, шлях до 
серця чоловіка пролягає через 
лівий шлуночок (мається на 
увазі серце, а не шлунок).

Учені вирішили перевірити це. І 
виявилося: калорійний раціон не 
корисний для чоловіків. М’ясо ху-
доби і птиці, вирощених за сучас-
ними технологіями, нашпигова-
не штучними гормонами, що не-
безпечно для потенції. На відміну 

від природних, синтетичні гор-
мони не руйнуються при тепло-
вій обробці та заморожуванні. Ви-
значити, якого бичка виростили 
на соковитій травичці, а якого — 
на синтетиці, без спецаналізів не-
можливо. Щоб нейтралізувати дію 
шкідливих речовин у м’ясі, його 
слід готувати разом із сирими ово-
чами. Не випадково на Кавказі ба-
гато довгожителів – там їдять м’я-
со з величезною кількістю овочів, 
зелені і трав.

БАГАТО М’ЯСА — ШКІДЛИВО ДЛЯ ПОТЕНЦІЇ

Середземноморська дієта — корисна

ПЕРШИЙ ЕТАП — це ще не дієта, а «притирка» до неї, адап-
тація до здорової їжі, щоб оздоровити підшлункову залозу. 
Їсти можна скільки завгодно, але тільки продукти з низьким 
глікемічним індексом плюс знежирені молоко, кефір, сир, 

пісне біле м’ясо, рибу. Повністю виключіть кетчуп, майонез, копчено-
сті, свинину, жирне молоко, випічку, бульйони. 

Коли ви безболісно віддасте перевагу хлібу з борошна грубого по-
мелу і чашечці кави без цукру, вважайте, що першу фазу до схуднення 
пройшли успішно. Як правило, триває вона не менше трьох тижнів.

ДРУГИЙ ЕТАП — зниження маси тіла шляхом суворих обме-
жень. Тут дозволені розумні дієти, наприклад білково-ово-
чеві. За день достатньо 150 г нежирного м’яса, 100 г риби і 
100 г сиру. Не можна відмовлятися і від вуглеводів, тому що 

жири горять в їхньому полум’ї. Достатню кількість вуглеводів дадуть 
овочі та фрукти. Харчуватися краще 4–5 разів на день. 

Доведено, що часте вживання їжі сприяє зниженню ваги, а одно-дво-
разове неминуче веде до переїдання. Друга фаза триває 4–6 тижнів — 
доти, доки не відчуєте, що вагу «взяли».

ТРЕТІЙ ЕТАП — довічний. Ви повинні зберегти звичку до 
здорового харчування і фізичної активності. Звичайно, під 
час свят неможливо втриматися від спокус. Якщо переїли, 
обов’язково слід запровадити один-два розвантажувальних 

дні (молочний, овочевий, кефірний, сирний). 

1

2

3

ТРИ ЕТАПИ СХУДНЕННЯ

• На думку дієтологів, режим харчування не повинен викликати 
голоду, сонливості або ознобу. Це перший показник, що ви робите щось 
не так. Втрата працездатності, депресія можуть призвести до зривів і не-
контрольованої обжерливості.

 ВАРТО ЗНАТИ
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«Як фахівець, 
я не бачу жодного 
аргументу для 
відміни зимового 
часу»

«Усі гідрометеорологічні 
спостереження на земній ку-
лі проводяться одночасно. 
Перехід на літній час призво-
дить до запізнення в нашій 
роботі на одну годину. Взимку 
я маю повний набір усіх видів 
інформації о 09.00. Влітку це 
все відкладається на одну го-
дину і призводить до того, що 
аналіз і прогнозування здій-
снюються із запізненням. Ми 
фактично на 1 годину пізніше 
можемо зреагувати на загроз-
ливу ситуацію природного ха-
рактеру. За цією годиною сто-
ять і людські життя, і збитки 
інфраструктури. Як фахівець, 
я не бачу жодного аргумен-
ту для відміни зимового часу. 
Ми повинні жити за істинним 
часом, тобто бути найближче 
до природи, адже лише коли 
наші біоритми збігатимуться, 
настане гармонія і в державі, 
і в суспільстві, і в кожній лю-
дині зокрема», — вважає ди-
ректор Українського метео-
рологічного центру Микола 
Кульбіда.

Микола КУЛЬБІДА, 
директор Українського 
метеорологічного центру 

 ПЕРЕВЕДЕННЯ ГОДИННИКА

!

ПІДГОТОВКА ДО 
ЗИМОВОГО ЧАСУ
 Перехід на зимовий 

час у 2018 році в Україні 
традиційно відбудеться в 
останню неділю жовтня: 
у ніч з 27 на 28 жовтня 
о 4 годині ранку стрілки 
годинника потрібно 
перевести на годину назад. 
Чи доцільне це робити — 
розбиралися «Вісті».

Астрономи 
пояснюють: 
такого поняття, 
як «літній час 
цілий рік», не 
існує. Основою 
обчислення часу є 
поясний (так званий 
«зимовий час»), 
який збігається з 
київським сонячним 
(12 година дня 
настає, коли сонце в 
зеніті). Тож за яким 
часом нам краще 
жити? За словами 
метеорологів, для 
України природним 
поясним часом є 
«зимовий». 

 ЦЕ ФАКТ

 ПРЯМА МОВА

 ЯК ВОНИ, ТАК І МИ

 ЦІКАВО ЗНАТИ

• Зміна біоритмів організму внаслідок переведення стрілок годинника назад або вперед є певним стре-
сом для організму, який може впливати на нервову та ендокринну системи людей, але це твердження потребує 
наукового обґрунтування, якого у світі не існує.

• Чи має переведення годинни-
ків негативні наслідки для організ-
му людини? Глобальних спостере-
жень не було проведено. Науковці 
вважають, що не треба витрачатися 
на такі дослідження, бо катастро-
фічного впливу на організм людини 
ніхто не спостерігав. Тому загаль-
них порад щодо підготовки до очі-
куваного переходу на зимовий час 
дати не можна. Однак якщо налаш-
туватися, що цей перехід не шко-
дить організму, то він, поза сумні-
вом, відбуватиметься малопомітно, 
переконані медики.

• «Перехід на літній і зимовий час 
впливає на організм людини, але 
цей вплив не є критичним і зале-
жить від стану здоров’я кожного, 
— вважає член-кореспондент На-
ціональної академії медичних наук 
Володимир Міхньов. — Перехід на 
інший час є стресом, а стрес — це 
активація нервової системи, яка по-
силює роботу серця, воно починає 
працювати більш напружено, тиск 
може підвищуватися, можуть з’яв-
лятися інші симптоми. Найсильні-
ше зміни у самопочутті відчувається 
в перші дні після переведення стрі-

лок годинника в той чи той бік. Але 
здебільшого люди за тиждень-два 
пристосовуються до нового часу». 

• «Як медик я хочу пояснити, що 
визнані ризики для серцево-судин-
них захворювань — це брак руху і 
фізкультури. Щодо цього є науко-
ві праці, які доводять, що завдяки 
фізкультурі можна знизити ризик ін-
фаркту чи інсульту на 40% без жод-
ного лікування. Другий визнаний 
ризик для здоров’я — це культура 
харчування. Часу як ризику захво-
рювань не існує, — вважає керівник 
судинної лабораторії кафедри су-
динної хірургії Віденського універ-
ситету, відомий хірург-транспланто-
лог, доктор медицини Ігор Гук. 

ДОКАЗІВ ШКІДЛИВОСТІ НЕМАЄ

У Мінекономрозвитку заявля-
ють, що «Україна взяла курс на єв-
роінтеграцію», а значить, перед-
бачається імплементація євро-
пейського законодавства. Чин-
ний на території України порядок 
обчислення часу є оптимальним, 
узгодженим з міжнародною прак-

тикою обчислення часу, сприяє 
адаптації всього спектру міжна-
родних економічних, культурних 
та інших відносин, відповідає її ге-
ографічному положенню. У разі 
прийняття ЄС рішення про скасу-
вання переходу на літній час, Мі-
некономрозвитку звернеться до 

Кабінету міністрів України щодо 
можливості внесення відповідних 
змін у Порядку обчислення часу 
на території України, визначено-
го постановою Кабміну № 509 від 
13 травня 1996 року.

Більшість жителів Євросоюзу, 
які нещодавно прийняли участь 
в онлайн-опитуванні, проголосу-
вали за скасування зміни часу. Єв-
ропарламент підготував проект 
резолюції із закликом до Євро-
комісії скасувати сезонне переве-
дення стрілок годинника.

УКРАЇНА ГОТОВА СКАСУВАТИ ПЕРЕХІД 
НА ЛІТНІЙ/ЗИМОВИЙ ЧАС СЛІДОМ ЗА 
ЄВРОСОЮЗОМ

Порядок переведення
На території України визначено такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу 

(київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:
• в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед
• в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
Отже, цієї осені переведення годинників відбудеться в ніч з суботи на неділю 28 жовтня.
Цікаво, що у вересні 2011 року Верховна Рада скасувала переведення годинників, зробивши літній час постій-

ним. Втім, вже у жовтні цього ж року скасувала своє рішення.

 • Перехід на літній і 
зимовий час вперше 
запровадили у 
Великій Британії в 
1908 році для економії 
та раціональнішого 
розподілу 
електроенергії 
впродовж доби.
 

 •  У СРСР почали 
переводити стрілки 
годинників уперше 
лише в 1981 році. 

 • Нині понад 110 країн 
світу переходять на 
«літній» і «зимовий» час.

 • Не переводить 
годинників в цілому 
аж 161 країна, а саме: 
Гвінея, В'єтнам, Алжир, 
Афганістан, Ангола, 
Китай, Росія, Кенія, Індія, 
Об'єднані Арабські 
Емірати, Туніс, Перу, 
Японія, Південна 
Корея, Північна Корея, 
Філіппіни, Пакистан та 
інші.

 • У 2011 році Верховна 
Рада намагалася 
скасувати переведення 
годинників на зимовий 
час, але під тиском 
громадськості ухвалену 
постанову було 
скасовано. Як буде 
цього року і надалі 
– досі немає зміни 
існуючого рішення.

Наталія ДОЛИНА

Регіональний час
Астрономи наголошу-

ють, що «зимовий» час, як, 
до речі,  і «літній», не для 
кожної пори року і не для 
кожного регіону України, 
розташованої в трьох часо-
вих поясах, є комфортним, і 
заявляють про необхідність 
введення регіональних гра-
фіків роботи для людей.

«95% території України 
перебуває в другому ча-
совому поясі. Лише неве-
лика територія Закарпат-
тя міститься в першому, 
а Луганська область — в 
третьому часовому поясі. 
Утім, якщо ми перейдемо 
на другий часовий пояс, 
але не введемо регіональ-
них графіків, у жителів де-
яких областей можуть ви-
никати певні проблеми. 
Наприклад, сонце в Луган-
ську буде сходити о 3 го-
дині 20 хвилин (в день літ-
нього сонцестояння), от-
же людина під впливом 
природних чинників про-
кидатиметься в цей час», 
— вважає вчений у галузі 
астрономії, космічної ге-
одинаміки та космічних 
досліджень, доктор фізи-
ко-математичних наук, ака-
демік Ярослав Яцків.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Вузька грядка квітів уздовж пар-

кових доріжок, навколо клумб і т. ін. 7. 
...-Яга. 8. Річка в регіоні Канто, в Японії. 
10. Українська Народна Республіка. 12. 
Частина обличчя. 13. Те саме, що згар. 
16. Одиниця генетичного коду, три 
послідовно розташовані нуклеотидні 
залишки в ДНК або РНК, що кодують 
включення однієї амінокислоти. . 17. 
Безладне звучання багатьох голосів. 
18. Хвойне вічнозелене дерево або 
чагарник із твердою бурувато-черво-
ною деревиною. 20. Те саме, що да-
лечінь. 23. Прилад для вимірювання 
радіоактивності речовини. 26. Селя-
нин-кріпак або слуга кріпосника. 27. 
Витягнуте у довжину приміщення (або 
частина приміщення), відокремлене 
рядом колон чи стовпів. 28. Царське 
дитя (розм.). 30. Страва з дрібно на-
січених овочів, грибів. 31. Книгозна-
вець, видавець і популяризатор укра-
їнської книги, автор бібліографічних 
статей, краєзнавець.

За вертикаллю:
1. Спеціальне звання, чин. 2. Без-

глуздий набір слів; нісенітниця. 3. 

Здивування, здогад. 4. Пістолет Токарєва. 5. 
Український громадський діяч, член Укра-
їнської Гельсінської Групи. 6. Бог Сонця — 
один з головних богів у давньоєгипетській 
релігії. 7. Комуна у повіті Клуж в Румунії. 9. 
Перська (іранська) срібна монета. 11. Сукуп-
ність однорідних предметів або живих істот, 
розташованих одне поруч з одним, одне за 
одним, витягнутих в одну лінію. 14. Літера-
турний жанр, найпоширеніший у XVIII—XX 
століттях; великий за обсягом, складний за 
будовою епічний твір, у якому широко охо-
плені життєві події, глибоко розкривається 
історія формування характерів багатьох пер-
сонажів. 15. У первісних релігіях — тварина 
(рідше рослина, явище природи й т. ін.), що 
вважалася родоначальником і охоронцем 
роду або племені й була культовим об’єктом. 
19. Гц. 21. «Вухогорлоніс». 22. Щипковий му-
зичний інструмент, що має форму трикутної 
рами з натягнутими на ній струнами. 24. Річ-
ка у Франції, Бельгії і Нідерландах. 25. Річка в 
Україні, права притока Сули (басейн Дніпра). 
29. Робоча й навчальна веслово-вітрильна 
широка шлюпка з двома, трьома й чотирма 
парами весел. 30. Жак-... Кусто (французький 
дослідник Світового океану, фотограф, ре-
жисер, винахідник, автор великої кількості 
книг і фільмів, першовідкривач).

За горизонталлю:
1. Рабатка. 7. Баба. 8. Тама. 10. Унр. 12. Лоб. 13. Згарятина. 16. Кодон. 17. Гам. 18. 

Тис. 20. Далеч. 23. Еманометр. 26. Раб. 27. Неф. 28. Царя. 30. Ікра. 31. Саливон.

За вертикаллю:
1. Ранг. 2. Абракадабра. 3. Ба. 4. Тт. 5. Калиниченко. 6. Амон. 7. Буза. 9. Абаз. 11. 

Ряд. 14. Роман. 15. Тотем. 19. Герц. 21. Лор. 22. Арфа. 24. Маас. 25. Терн. 29. Ял. 30. Ів.

На кафедрі травмато-
логії показують пацієнта 
з опіками тіла та обличчя. 
Він розповідає про те, що 
сталося:

— Приходжу додому з ро-
боти, відчуваю — запах газу. 
Але я ж знаю, що електрику 
включати не можна. Ну, я сір-
ник чирк-чирк!

• • •
З резюме на посаду бух-

галтера: «У разі раптової пе-
ревірки готова з'їсти всю до-
кументацію».

• • •
Прийшла смс-ка: «Ночую у 

баби, не хвилюйся».
Сиджу, думаю: син чи 

чоловік?

• • •
Футболіст хвалиться сво-

їй дружині:
— Сьогодні я забив два голи!
— От молодець. А як закін-

чилася гра?
— 1: 1...

• • •
Він:
— У кіно були... У парку бу-

ли... Hа дискотеці були... Те-
пер куди?

Вона:
— В РАГС...

• • •
Мій чоловік — герой!!!
Він дві війни пройшов!
Потім втомився, вимкнув 

комп'ютер і ліг спати.

• • •
Зустрічаються два коти. 

Один жирний, здоровий, 
лискучий. Інший худий, дра-
ний, брудний. Товстий гово-
рить:

— Слухай, ось на тебе по-
дивишся і думаєш, що в кра-
їні голод!

Худий:
— А на тебе подивиш-

ся і думаєш, що ти — його 
причина!

• • •
— Я геній, я тільки що 

зрозумів...
— Що?
— Ти ж знаєш, що при на-

гріванні тіла розширюються?
— І що?
— Значить, я не товстий, а 

гарячий.

• • •
Жіноча дружба:
— Я товста?!
— Ні, ти найкрасивіша!
Чоловіча дружба:
— Я товстий?!
— А ще ти тупий і 

страшний!

• • •
Дві блондинки розмовля-

ють по телефону:
— Мій комп'ютер пише, 

що не бачить принтер. Я вже 
і монітор на нього поверну-
ла, а він все одно не бачить! 
Що тепер робити?

— Покажи пальцем!

ВАРЕННЯ ІЗ АЙВИ
На 1 кг айви — 1 кг цукру, 1 склян-

ка води, лимонна кислота.

Айву почистити. Нарізати ски-
бочками чи дольками. Зрізану 
шкірку, серцевинки та кісточки не 
викидати (саме кісточки дають же-
лювальний ефект та гарний колір), 

залити їх водою та відварити про-
тягом 10-20 хвилин. До процідже-
ного відвару додати цукор та зва-
рити сироп. Залити сиропом порі-
зані плоди, варити в три прийоми 
по 5-10 хвилин після закипання. Під 
час останнього варіння додати ли-
монну кислоту.  

БАБИНЕ ЛІТО 
З РЕКОРДАМИ, 
А ЗИМА — ІЗ 
ГОЙДАЛКАМИ

16 жовтня 2018 року зависока 
як для середини жовтня темпе-
ратура повітря побила історич-
ний рекорд 1916 року — підня-
лася до +23 градусів. До цього 
рекордною вважалася +22,3.

Про температурний рекорд по-
відомив Український гідрометео-
центр на своїй сторінці у Фейсбу-
ці. «Столиця України побила істо-
ричний температурный рекорд. 
О 15.00 зафіксована температу-
ра +23 градуси», — повідомили 
синоптики.

За даними гідрометеоцентру, 
цей показник є найбільш високим 
для 16 жовтня в Києві, раніше най-
вищим вважалося +22,3 градуси, 
зафіксовані 16 жовтня 1916 року.

Теплий погодній період у се-
редині осені іменується в наро-
ді бабиним літом, яким зараз ра-
дує природа. Але синоптики по-
переджають, що з 21 жовтня очі-
кується похолодання із дощами.

Завідуюча відділом кліматич-
них досліджень і довгостроко-
вих прогнозів Українського на-
уково-дослідницького метеоро-
логічного інституту НАН України 
Вазира Мартазинова розповіла, 
що Україну і надалі будуть диву-
вати температурні гойдалки: по-
холодання змінюватиметься різ-
ким потеплінням, а перше сер-
йозне зниження температури 
очікується лише в кінці листопа-
да: будуть короткотривалі моро-
зи, випаде невеликий сніг. Але, 
йдеться на www.segodnya.ua, хо-
лоди під кінець осені на початку 
зими будуть нестабільні, мінуси 
на стовпчику чергуватимуться із 
плюсами. 

МУРАЛ У МЕТРО 

Майстри пишуть вночі, їхня мис-
тецька фантазія часто не прогнозо-
вана, тому дивує або навіть обурює 
пасажирів, були навіть звернення 
до поліції з вимогою розібратися із 
хуліганами, які «псують стіни».

Дивні силуети людини, дерева, 
будки для собаки зображені роже-
вою фарбою поверх обрисів напів-
розвалин – так митець хотів пере-
дати «рожеві» мрії дитини, яка по-
їхала із прифронтової Авдівки. 

Зображення має об’єднати абсо-
лютно різні теми, пов’язані із Укра-
їною. Наразі на стіні з’явився малю-
нок бурого ведмедя, що «завис» у 
повітрі, бо загальна композиція у 
процесі розробки і втілення, три-
ває деталізація окремих елементів. 

 У київській підземці 
на станції «Осокорки» 
втілюється художній проект 
More than Us. Зображення 
має стати монументальним 
і поєднати погляди восьми 
митців світового рівня, 
повідомляє kiev.segodnya.
ua. Два автори уже в 
процесі роботи.

• Яким буде цілісне зображення і який меседж нестиме в маси — 
поки що загадка. 

• Композицію автори обіцяють завершити найближчим часом, щоправ-
да, точних термінів не називають. 
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ОВЕН. Головне завдання 
виконаєте, а з дрібниця-
ми можна впоратися зго-

дом. Не зациклюйтесь на пробле-
мах, не перебільшуйте своїх мож-
ливостей, будьте об’єктивні й що-
до інших.

ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся 
не давати грошей у борг, 
не розкидуйтесь щедри-

ми обіцянками. Варто серйозно 
задуматися і про своє майбутнє.

БЛИЗНЮКИ. Вас пере-
повнює натхнення, до-
брозичливість і турбот-

ливість про інших людей. Почу-
єте багато теплих слів і навіть от-
римаєте матеріальну винагороду. 

РАК. Вдасться обернути 
невигідну ситуацію на 
корисну для себе, якщо 

трохи поміркуєте. У вихідні ловіть 
нові оригінальні ідеї, їх варто за-
пам'ятати. 

ЛЕВ. Розпочаті спра-
ви приречені на про-
вал без вашої провини, 

тому не перенапружуйтеся самі 
й не вимагайте надто багато від 
навколишніх. 

ДІВА. Тиждень насиче-
ний спілкуванням з дру-
зями, вигідними зна-

йомствами, короткими вдали-
ми поїздками. Додасться роботи 
й розваг. 

ТЕРЕЗИ. Будьте готові 
до новин, напружених 
ситуацій на роботі, щось 

доведеться ремонтувати й відбу-
довувати. А у вихідні вашої уваги 
зажадають рідні. 

СКОРПІОН. Не відмов-
ляйтесь від перспек-
тивної ділової поїздки. 

Можливе поліпшення матеріаль-
ного становища. Будьте зібрані, 
але не внутрішньо напружені.

СТРІЛЕЦЬ. Постарайте-
ся детально спланувати 
цей тиждень, тоді встиг-

нете переробити всі справи й з 
легкістю розправитеся з домаш-
німи проблемами. 

КОЗЕРІГ. Можете уник-
нути певних складно-
щів на роботі, але на-

магайтеся перевіряти свої дії й 
усі важливі документи, цифри 
та факти. 

В О Д О Л І Й .  Н а р е ш -
ті з'явиться бажана сво-
бода дій, простарайте-

ся розумно нею розпорядитися. 
Уникайте зайвих балачок і непо-
трібних втрат. 

РИБИ. Вам підуть назу-
стріч, створивши спри-
ятливі умови для робо-

ти й відпочинку. Залишиться ли-
ше діяти і не підвести близьких 
людей. 
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