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КІНГ-КОНГ 
БЕЗ ОРЕНДИ

РЕЗОНАНСНА ТЕМА

ТЕТЯНА ПРАВДА
ПЕРЕМОГЛА НА ЧЕМПІОНАТІ 
УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЇ 
СИСТЕМИ ДРЕСИРУВАННЯ 
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СЕСІЯ: КАДРИ, 
ЧВАРИ І 
БУДІВНИЦТВО

У НАПРЯМКУ ОБ'ЇЗНОЇ
• Актуальними для Борисполя цієї осені стали дві дорожні 
теми: тривалий ремонт переїзду на 35 км та посилена увага 
до давнього питання будівництва об'їзної дороги. 

• Які перспективи важливих для міста дорожніх об’єктів, 
дізнавалися «Вісті».
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 ПОКИ НАМІРИ ЖИТИ ПО-НОВОМУ

У НАПРЯМКУ ОБ'ЇЗНОЇ
 У Борисполі вкотре активно заговорили про потребу 

будівництва об'їзної дороги — відрізку від Броварського 
району до села Іванків Бориспільського району, паралельно 
із Борисполем. Одні припускають, що це передвиборча 
акція, інші — пояснюють це реальною амбіцією на 
виділення мільйонів із держбюджету наступного року на 
будівництво. «Вісті» поцікавилися темою.

«Офіційного проекту немає»
Бориспільський міський голова 

Анатолій ФЕДОРЧУК підтвердив, 
що особисто мав предметну розмо-
ву на тему об'їзної із нардепом Сер-
гієм Міщенком на святкуванні Дня 
міста і просив його пролобіювати у 
верхах це питання, оскільки відомо, 
що у проекті держбюджету-2019 за-
кладена енна сума коштів у мільяр-
дах на ремонт українських доріг, без 
деталізації яких саме. «Ми зійшлися 
на тому, щоб прописати проблему 
Борисполя, і народний депутат по-
обіцяв докласти максимум зусиль, 
щоб бориспільська об'їзна була вне-
сена до списку першочергових ви-
трат держави на дороги. Оксана 
Продан, народний депутат, з якою 
я говорив на тему об'їзної, теж вва-
жає, що Верховній Раді легше буде 
приймати рішення стосовно доріг, 
коли буде розписано, де і в яку са-
ме потрібно буде вкладати», — ко-
ментує голова.

Анатолій Федорчук підтвердив, 
що остаточного проекту об'їзної 
поки немає, яка приблизна вартість 
будівництва теж невідомо, невідо-
ма і точна довжина відрізку доро-
ги. Ці деталі у компетенції Укравто-
дору чи автодору Київської області, 
куди офіційний Бориспіль подавав 
усі потрібні рішення міськради ще 
три-чотири роки тому. 

«Із інтернету я дізнався, що ніби-
то є проект бориспільської об'їзної, 

а в 2020 році уряд планує залучити 
інвестиційні кошти на його реалі-
зацію. Але офіційної інформації у 
нас немає. Планувалося, що існую-
ча об'їзна буде розширятися до чо-
тирьох смуг», — розповідає Анато-
лій Соловйович. 

Об’їзд Борисполя із боку се-
ла Щасливе, за словами місько-
го голови, уже не обговорюється, 
ця ідея належала Київській ОДА 
за губернаторства Віри Ульянчен-
ко, проект намагалися втілити си-
лами області, але зіштовхнулася із 
приватними земельними паями і 
загальмували. Наразі мова йде ли-
ше про окружну від  Броварсько-
го району.

Яка ж вага впливу офіційного 
Борисполя на зрушення питан-
ня із будівництвом об'їзної? Ана-
толій Федорчук наголосив, що за 
його підписом направлені відпо-
відні звернення до Прем’єр-мі-
ністра України Гройсмана, на ві-
це-прем’єр міністра Зубка, на го-
лову парламентського комітету із 
питань місцевого самоврядуван-
ня Власенко,  на комітет Верховної 
Ради, який займається інфраструк-
турними проектами та на голову 
Київської ОДА Горгана. Мер Бори-
споля усе ж вірить, що нинішній 
уряд зробить крок до будівництва 
об'їзної уже на етапі формування 
бюджету-2019.

Оксана КОБЗАР

Будівництво мають намір почати в 2020 році, передає ЦТС  —  но-
вина оприлюднена навесні 2018 року. Ситуація досі не змінилася.

Об'їзна дозволить в 10 разів скоротити час проїзду транзитного 
автотранспорту, який зараз їде по вулиці Київський Шлях, яка є ос-
новною транспортною артерією міста і одночасно частиною авто-
магістралі М-03 Київ - Харків - Довжанський.

Точний маршрут об'їзної дороги навколо Борисполя ще не визна-
чений, розглядається три можливих варіанти.

Найбільш вірогідним є наступний маршрут. Після повороту на ае-
ропорт Бориспіль на автомагістралі М-03 буде побудована естака-
да і 4 км нової дороги, яка з'єднається з трасою Р-03 (Бровари-Бо-
риспіль). Потім існуючий відрізок дороги Р-03 розширять з двох до 
чотирьох смуг руху. У місці з'єднання доріг Р-03 і М-03 (перед селом 
Іванків) будуть облаштовані дворівневі розв'язки.

Відзначається, що техніко-економічного обґрунтування проек-
ту будівництва ще немає. Зараз «Укравтодор» шукає консультантів 
для його підготовки.

«Ми плануємо підготувати техніко-економічне обґрунтування про-
екту. У нас є попередня домовленість зі Світовим банком про надан-
ня кредиту. У 2020 році ми зможемо почати будівництво і рекон-
струкцію», — заявив радник глави «Укравтодору» Олександр Кава.

«Укравтодор» планує чотирьохсмугову 
об'їзну дорогу навколо міста Бориспіль

До мене, як до народного депу-
тата України, надходять скарги 
від мешканців мого виборчого ок-
ругу стосовно необхідності вирі-
шення гострих інфраструктур-
них питань. Одним з найболючі-
ших є будівництво об’їзної дороги 
навколо міста Бориспіль. Пробле-
ма не нова і спричинена багать-
ма об’єктивними факторами, се-
ред яких:

1. Необхідність скорочення по-
току транзитного транспорту. 

2. Погіршення стану дорожньо-
го покриття на вулиці Київський 
шлях через його інтенсивну екс-
плуатацію автотранспортом.

3. Статистика випадків пору-
шення правил безпеки дорож-
нього руху, що призвели до по-
шкодження транспортних засобів, 
вантажу, доріг, вулиць, дорожніх 
споруд чи іншого майна, а голов-

не — спричинили тілесні ушко-
дження і навіть смерть потерпі-
лих, є загрозливо великою по всій 
Україні. 

4. Погіршення екологічної ситу-
ації та зростання кількості захво-
рювань громадян через великий 
автомобілепотік у місті. 

5. Відрізок, який проходить че-
рез Бориспіль, є частиною авто-
дороги М-03 – важливої тран-
спортної артерії загальнодержав-
ного значення. 

6. Автодорога М-03 Київ — Хар-
ків — Довжанський має стратегіч-
не військове та оборонне значен-
ня з огляду на війну на сході Укра-
їни. Дорога сполучає Київ з Полта-
вою, Харковом, Чугуєвом, Ізюмом, 
Слов’янськом, Бахмутом і йде до 
кордону України з Російською Фе-
дерацією (контрольно-пропус-
кний пункт Довжанський).

• Враховуючи викладене ви-
ще, зважаючи на суспільну зна-
чимість та резонанс справи, ви-
ражаючи інтереси мешканців 
міста Бориспіль, керуючись 
ст. 16 Закону України Про ста-
тус народного депутата Украї-
ни, надсилаю звернення та

Прошу:
1. Розглянути звернення та 

в межах компетенції вжити ви-
черпних заходів, направлених 
на невідкладний початок будів-
ництва об’їзної дороги навколо 
міста Бориспіль Київської облас-
ті: на пришвидшення виготов-
лення проектної документації, 
на залучення коштів на реаліза-
цію вказаного об’єкта з усіх доз-
волених українським законодав-
ством джерел, на організацію та 

проведення робіт у найкоротші 
терміни.

2. Будівництво об’їзної доро-
ги навколо міста Бориспіль Київ-
ської області взяти під особистий 
контроль. У межах компетенції 
забезпечити ухвалення необхід-
них рішень та надання відповід-
них доручень профільним мініс-
терствам, Службі автомобільних 
доріг України та всім органами 
державної влади, причетним до 
реалізації вказаного у зверненні 
стратегічного інфраструктурно-
го об’єкту.

3. Із метою інформування гро-
мади та зниження градусу соці-
альної напруги в місті Бориспіль 
надати мені вичерпну інформа-
цію про заходи, які вживаються 
задля будівництва об’їзної доро-
ги навколо міста Бориспіль Київ-
ської області та про те, коли на-
решті місто буде розвантажене 
від щільного потоку транзитно-
го транспорту, а люди зможуть не 
хвилюватися за свої здоров’я, без-
пеку та життя.

4. Про результат розгляду звер-
нення повідомти мене у встанов-
лений законом термін.

СТРІЛКА 
ГОДИННИКА 
НАЗАД

Ольга ІВАНОВА

За традицією, останньої 
неділі жовтня 2018 року в 
Україні відбудеться перехід 
на зимовий час. 

У ніч з 27 на 28 жовтня о 4 го-
дині ранку стрілки годинника 
потрібно перевести на годину 
назад. 

2011 року в Україні вже була 
спроба скасувати переведен-
ня годинників, але вона вия-
вилася невдалою, і ми продов-
жуємо переходити на зимовий 
час ще з 1981 року. 

Мета. Перехід на зимовий 
час в жовтні має на меті застати 
якомога більше денного світла 
в період, коли ночі стають дов-
шими, а дні коротшими.

Додатковий аргумент пере-
ходу на літній та зимовий час 
— економія електроенергії на 
штучному освітленні.

Адаптація. Попри те, що 
зимовий час дозволить укра-
їнцям спати на годину дов-
ше, зміна режиму — все одно 
стрес для організму.

У перші дні спеціалісти ра-
дять не планувати важливих 
справ і уникати сильних наван-
тажень, щоб призвичаїтись до 
переведення годинників.

Особливо обережними вар-
то бути водіям та людям, які 
страждають на серцево-су-
динні захворювання.

Перспективи. У вересні Єв-
рокомісія офіційно запропону-
вала встановити, що останній 
перехід на літній час відбудеть-
ся 31 березня 2019 року.

Якщо ж окремі країни-члени 
захочуть жити не за літнім, а за 
зимовим часом, вони зможуть 
востаннє перевести годинни-
ки 27 жовтня 2019 року.

Після цього сезонне пере-
ведення годинників у ЄС при-
пиниться.

Пропозицію ще має затвер-
дити Європарламент та уряди 
країн-членів ЄС, але не пізніше 
березня 2019 року.

В українському уряді Украї-
на запевняють — якщо Євро-
союз відмовиться від переве-
дення годинників, то Україна 
слідом теж може ухвалити та-
ке рішення.

У Мінекономрозвитку вва-
жають, що порядок обчис-
лення часу в Україні має бути 
оптимальним та узгодженим із 
міжнародною практикою. 

Також вважається, що ар-
гументи про економію елек-
троенергії від переведення 
годинників зараз економічно 
необґрунтовані.

Депутатське звернення 
народного депутата України Сергія Міщенка

щодо невідкладного будівництва об’їзної дороги навколо 
міста Бориспіль Київської області Прем’єр-міністру України 

Володимиру Гройсману (друкуємо скорочено) 

 ПОЗИЦІЯ
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 ЗАСІДАННЯ РАДИ НОВИНИ КОРОТКО

СЕСІЯ: КАДРИ, ЧВАРИ 
І БУДІВНИЦТВО

 46 сесія Бориспільської 
міської ради досягла 
рекордної тривалості — 
завершилася близько 
20.00, хоча розпочалася 
оперативно. Перелік питань 
був довгий — до 185 пунктів 
основного списку, внесено 
ще понад 40 додаткових.

• Сюрприз: золотий унітаз для Годунка. Депутат Євгеній Боженко озвучив пропозицію: внести до порядку 
денного питання про відставку секретаря міської ради Ярослава Годунка, оскільки він допустив розгардіяш 
між колегами, вони збирають підписи один проти одного. Євгеній Боженко вручив секретарю подарунок від 
«корпорації «Бармаглот» і від себе: «золотого» унітаза із цукеркою від «Рошену». Годунок жарт прийняв.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Бюджет 
перерозподілили

Додаткових коштів бюджет Бори-
споля не отримав, тому більшість 
змін до бюджету внесли завдяки 
економії під час закупівель у сис-
темі «Прозоро». 

Серед змін до бюджету перед-
бачено видатки на оплату енерго-
носіїв КНП «Бориспільський центр 
первинної медико-санітарної допо-
моги» (амбулаторії) – 146 810 грн, а 
також 199 000 грн на поточний ре-
монт нежитлового приміщення під 
медамбулаторією №2 на вул. Київ-
ський Шлях, 24 (рішенням цієї сесії 
амбулаторії №2 було передано під-
вальне приміщення, на використан-
ня якого є дуже цікаві задумки). 

Передбачено 120 000 грн видат-
ків на виконання міської Програ-
ми забезпечення препаратами ін-
суліну хворих на цукровий діабет. 
900 000 грн виділено на придбання 
двох спецавтомобілів для КНП «Бо-
риспільський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги». 

Планується виконати поточний 
ремонт огорожі скейтпарку на 132 
467 грн та виконати роботи з по-
точного ремонту освітлення того 
ж майданчику на суму 38 128 грн.

«Рошену» відмовили
Питання про надання дозволу 

ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» 
на проведення експертної гро-
шової оцінки земель, яка передує 
викупу землі, не набрало голосів. 
Олег Верес поцікавився, чи підпи-

сав «Рошен» зміни до пайової уча-
сті, як було визначено рішенням 
однієї із попередніх сесій.

Заступник міського голови Люд-
мила Ковальова повідомила, що де-
кілька місяців тому підприємству 
було передано й договір на підпи-
сання, але поки по кошторису три-
ває узгодження цінової політики з 
УКБ, документ у підписаному вигля-
ді місту ще не повернули. Тож за-
раз «Рошен» будується на орендо-
ваній землі.

Будівництво на вулиці 
Скіфська 

Питання «Про поновлення та 
внесення змін до договору орен-
ди землі від 11.02.2008, укладе-
ного між міською радою та при-
ватним акціонерним товариством 
«Київська пересувна механізова-
на колона-2», на земельну ділянку 
площею 2,8000 га під будівництво 
житлового комплексу по вул. Ма-
нуїльського у м. Бориспіль» нео-
дноразово не набирало голосів. 
Мешканці сусідніх будинків, яких 
обіцяв відселити забудовник, бу-
ли категорично проти, щоб будів-
ництво продовжувало це підпри-
ємство. Тож депутати і зайняли 
позицію вичікування. У результаті 
підприємство через суд добилося 
права на продовження договору 
оренди на попередніх умовах. Ад-
же у підприємство на тій території 
є власність — об’єкти незаверше-
ного будівництва, і депутати при-
йняли позитивне рішення.

Наслідки того, що обранці затя-
гували із вирішенням суперечки 
між мешканцями і забудовником, 
озвучив депутат Ігор Шалімов: 
«Гуртожиток підприємства БКБМ 
на вул. Дружби, поряд із тією те-
риторією, яка захаращена. У забу-
довника — «КПМК-2» — там є по-
ле паль і фундамент, на який вони 
оформили право власності. На тій 
земельній ділянці кілька гуртожит-
ків, раніше було вісім. Шість років 
тому, коли на вул. Бабкіна здавався 
будинок, забудовник розселив ту-
ди людей із чотирьох гуртожитків. 
Люди, які жили в бараках, отрима-
ли квартири. Коли мешканці під 
час зустрічі із забудовником почу-
ли, що будуватиме він тільки через 

півтора роки, бо зараз коштів не-
має, то заявили, що не довіряють 
«КПМК-2». Ми стали на бік людей, 
чим зробили їм гірше. Після усіх 
судових тяганин ми можемо при-
йти до того, що із 2,8 га компанія 
забере, наприклад, 1,5 га і добу-
дує там менше житла. А земельна 
ділянка з гуртожитками залишить-
ся місту, люди житимуть у бараках 
і вимагатимуть, щоб міська влада 
вирішувала їхні проблеми».

У договорі оренди землі змінено 
адресу земельної ділянки, відтепер 
вона не на «вул. Мануїльського», а 
на «вул. Скіфська», відповідно до 
нової назви.

Шанс для будівлі 
«Фабрики «МОНО» 

Йдеться про приміщення на вул. 
Європейська, 11, де колись було 
розташоване підприємство. Від під-
приємства залишилася назва, а бу-
дівля в центрі міста занедбана. Нині 
її викупив новий власник і депутати 
розглядали питання про припинен-
ня договору оренди землі з підпри-
ємством «Фабрика «МОНО», щоб пе-
реоформити землю на нового влас-
ника. У відповідь на питання щодо 
боргів за оренду від попередньо-
го власника, начальник юридично-
го відділу міської ради Олександр 
Жарий повідомив, що суд задоволь-
нив позов міської влади частково — 
постановив стягнути основну масу 
боргу за оренду землі 212 тис. грн. 
Щодо пені — близько 40 тис. грн — 
місту відмовили.

Вода не подешевшає
Питання про скасування рішення 

виконавчого комітету міської ради 
про встановлення тарифів на во-
допостачання та водовідведення 
КП «Бориспільводоканал» у сесій-
ній залі не підтримали. 

Годунок під ударом
Захиталося крісло і під секрета-

рем Ярославом Годунком, але спра-
ва до голосування не дійшла. Депу-
тати вирішили дотриматися зако-
нодавчих вимог, якщо питання бу-
де включено до порядку денного 
наступної сесії. 

Левітаса 
замінили 
через Фору
Питання «Про відкликання 
членів виконкому Людмили 
Петрик та Бориса Шапіро» 
та «Про розгляд заяви 
депутатів Бориспільської 
міської ради про заміну 
голови постійної комісії 
з питань регламенту 
та депутатської етики, 
контролю за виконанням 
рішень ради Ігоря Левітаса» 
розглядали під завісу. 
Результатами відкритого 
голосування було внесено 
зміни до складу виконкому. 
Від партії «Самопоміч» 
замість Бориса Шапіро 
до складу виконавчого 
комітету включено В.М. 
Косинського, а за подання 
БПП замість Людмили 
Петрик працюватиме 
Р.О. Семешко.

Щодо кадрової ротації, 
Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук 
зазначив, що це право 
партій, кожна з яких 
делегувала двох своїх 
членів до виконкому і 
має право їх змінювати. 
Стосовно Ігоря Левітаса, 
мер наголосив, що у 
нього немає претензій 
до роботи голови 
регламентної комісії та не 
брав участі у голосуванні. 
Результати волевиявлення: 
«За» — 18, «Проти» — 
3, «Утримались» — 7. 
Бюлетені отримали 
29 із 33 депутатів, 
які зареєструвалися. 
1 бюлетень було 
пошкоджено.

Ігор Маркович, 
коментуючи «Вістям» 
ситуацію, зазначив, що 
йому не було висловлено 
претензій, недоліків 
чи помилок у роботі, 
тому він переконаний, 
що спрацювали бізнес-
інтереси через його 
принципову позицію 
проти розміщення «Фори» 
в центрі міста. 

За пропозицією Анатолія 
Федорчука, щоб не 
паралізувати роботу ради і 
підготуватися до наступної 
листопадової сесії, 
депутати обрали нового 
голову регламентної 
комісії — Рустама 
Хамракулова.

СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ 
ЗАВОД НА СТАДІЇ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Оксана ПАВЛОВА

Інформацію про важливий 
об'єкт озвучив «Вістям» Анато-
лій Федорчук, Бориспільський 
міський голова. 

Раніше повідомлялося, що аме-
риканська сторона гостювала у Бо-
рисполі на Дні міста і запевняла, 
що кошти є  —  йдеться про понад 
100 млн американських доларів ін-
вестицій у будівництво надсучас-
ного сміттєпереробного заводу на 
території Бориспільщини. 

За словами міського голови, 
наразі американська сторона за-
певняє, що триває процес переве-
дення коштів в Україну на україн-
сько-американське підприємство, 
названо кінцевий термін завер-
шення процедури  —  4 листопа-
да цього року. «Особисто я відно-
шуся до втілення цього проекту 
оптимістично-песимістично, — 
зізнався мер.  —  Є багато пере-
пон, політична обстановка в Укра-
їні не сприяє залученню великих 
іноземних інвестицій, на внутріш-
ньому місцевому ринку теж не все 
гладко. Так, один із сільських голів 
уже активно виступає проти за-
воду, бо, каже, на місці будівниц-
тва буде «роза вітрів», — говорить 
Анатолій Федорчук.

Американці не відмовляють-
ся від ідеї. Коли кошти надійдуть, 
то далі розпочнуться роботи над 
проектуванням і адаптацією про-
екту його до території.

ЕКОНОМЛЯТЬ НА 
ГРИБАХ, КОВБАСІ 
ТА КОНДИТЕРЦІ 

Тетяна СОЛОВЙОВА

У Березані працює три під-
приємства, що виробляють 
продукти харчування, — ТОВ 
«Дісконт», яке займається кон-
сервуванням грибів, ТОВ фір-
ма «Гетьман» (виробництво 
ковбас) та ПП «Маріам-С» (ко-
ндитерські вироби). 

Цьогорічну діяльність згаданих 
підприємств успішною назвати 
не можна. ТОВ «Дісконт» так і не 
розпочало сезоне консервуван-
ня, бо їхня продукція незатребу-
вана споживачем.

«Люди економлять на всьому, 
а гриби — недешеві,  без цього 
продукту можна обійтися», — по-
яснили на підприємстві.

У ТОВ фірма «Гетьман» — про-
блеми із кадрами та збутом продук-
ції. Те ж стосується і ПП «Маріам-С». 
Підприємства, які не один рік пра-
цюють у місті, нині переживають 
кризові часи. І причина цьому, наго-
лошуюють керівники виробництв,  
у відсутності достатніх коштів у спо-
живача, який змушений економити 
на продуктах харчування.



4 №42 (951), 26 жовтня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» Соціум

 ПРОБЛЕМНИЙ ДОВГОБУД

КІНГ-КОНГ 
БЕЗ ОРЕНДИ

 У справі 
багатостраждального 
бориспільського довгобуду 
Кінг-Конга з'явилися зміни. 
На 46-й сесії  міської ради 
було прийнято рішення 
припинити договір оренди 
земельної ділянки із 
забудовником. Як рішення 
вплине на долю інвесторів, 
розбиралися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

Історія 
Довгобуд охрестили Кінг-Конгом, 

адже будівельний монстр в цен-
трі Борисполя несе людям сльози 
і руйнує надії. Відомі сумні історії, 
які відбулися в родинах мешканців 
міста, які втратили останні гроші в 
омріяне житло. 

У 2006 році люди уклали дого-
вори, виконали всі умови, оплати-
ли 100% вартості квартир. У 2007 
році будівництво було зупинено, 
інвестиційні компанії та забудов-
ник ТОВ «Агробудпереробка» роз-
почали процедуру банкрутства. У 
2010 році на загальних зборах ін-
весторів представник забудовни-
ка повідомив про необхідність під-
писання нових договорів з іншим 
забудовником — ТОВ «Бориспіль-
міськбуд», що дасть можливість до-
будувати будинок і отримати квар-
тири. 13.11.2010 були підписані 
договори, згідно з якими ТОВ «Бо-
риспільміськбуд» приймає на се-
бе обов'язки інвестиційної компа-
нії та зобов'язується виконати їх в 
повному обсязі. У договорі також 
вказано, що інвестори свої зобов'я-
зання виконали в повному обсязі, 
сплачена сума є остаточною і пе-
регляду не підлягає.

Більшість інвесторів свої квар-
тири не отримали. Вони збирали-
ся на загальні збори, мітингували, 
перекривали центральну вулицю 
— усе марно. Ключі від квартир їм 
не давали, а представники забудов-
ника зачиняли перед ними двері 
будинку.

Заручники монстра
Заручниками ситуації стали меш-

канці двоповерхового будинку по 
сусідству із комплексом: забудов-
ник, зводячи багатоповерхівку, 
фактично руйнує старе двоповер-
хове житло, власники якого бояться, 
що їхній будинок завалиться. Попе-
редній забудовник обіцяв відселити 
людей із двоповерхового будинку, 
але нинішня компанія-правонаступ-
ник намагається зняти із себе такі 
зобов'язання.

Ще заручники недобросовісного 
забудовника — представники Наці-
ональної гвардії України, яким ке-
рівництво придбало там службові 
квартири. На адресу міської влади 
постійно здійснюється тиск, а на-
цгвардійці вимагають ордери на 
своє житло. 

Питання довгобуду неодноразо-
во виносилися на засідання викон-
кому і не знаходили підтримки, ад-

же доля інвесторів і багатоповер-
хівки невизначені. Є претензії до 
площі паркінгу та облаштування 
прибудинкової території. За сло-
вами заступника Бориспільсько-
го міського голови Дмитра Гопан-
чука, до розмови про подовження 
оренди земельної ділянки влада 
Борисполя повернеться після то-
го, як забудовник виконає всі зо-
бов’язання.

Листи щастя
З трибуни сесії міської ради 

18 жовтня представник інвес-
торів розповів, що забудовник 
розсилає людям листи з погро-
зами, в яких вимагає доплачува-
ти за квартири, які вже на 100% 
оплачені. Тим, хто не доплатить 
до встановленої дати, погрожу-
ють збільшити суму, або повер-
нути суму, яку сплатили спочатку, 
без урахування інфляції.

Юрист забудовника на сесії ма-
ніпулював цифрами і переконував 
присутніх, що розірвання договору 
оренди нашкодить місту. Мовляв, 
забудовник сплачує 300 тис. грн 
щомісяця, тож місцевий бюджет 
втратить за рік біля 20 млн грн. На-
справді, за оренду землі забудов-
ник сплачував 3%, а не 12%, як всі 
інші підприємства такого рівня.

Інтернет 
неправді в поміч
Крім офіційних листів 
з погрозами, на 
інвесторів намагаються 
тиснути за допомогою 
соціальних мереж. На 
сайті https://forum.
realt.ua/obsuzhdenie_
novostroek_kievskaya_
oblast_i_ukraina-5/
borispol-kievskiy-
shlyah-97-1451/2820 
багато років люди 
обговорюють проблеми 
з отриманням квартир в 
цьому будинку. 

Останнім часом там 
почали з'являтися 
повідомлення ніби 
інвесторів. Але їхня 
риторика наводить на 
сумніви. Ось декілька 
прикладів.

• «Всі, хто подав заяви 
до прокуратури, будуть 
позбавлені права на 
квартиру. Вам зіпсують 
життя всі інвестори 
5-ої секції, які боролися за 
добудову будинку разом 
з усіма! Ви там жити не 
зможете, повірте».

• «Я б на місці інвесторів 5-6 
секцій бив морди тим, які 
бігають по депутатам, 
ратуючи за нездачу 
будинку. Це саме з їхньої 
вини ви тепер гарантовано 
побачите дулю».

• «Закликаю всіх розумних 
людей не брати участь 
в акціях протесту 
проти забудовника і не 
подавати позови в суд!»

• «Ви втратите свої 
квартири, якщо не 
відступите».

Стережіться бути 
ошуканими 

Спосіб продати залежалий 
товар — сайти, де 
рекламують нерухомість. 
Один з них, https://perfect-
group.ua/ru/projects/
kievskij-shlyah-95/, вражає. 
Професійні фото будинку, 
сучасного паркінгу. І 
текст: «Розташований 
на центральній вулиці 
Борисполя, житловий 
комплекс «Київський 
шлях, 95» має чудову 
транспортну розв'язку 
та інфраструктуру. На 
території передбачена 
наземна стоянка для 
авто. До величезної 
паркової зони 6 хв пішки — 
і ви на природі. Обладнана 
прибудинкова територія. 
Дитячі, спортивні 
майданчики — ідеальне  
місця для відпочинку 
дітей і дорослих. Поряд 
розташовані школи, 
дитсадки, танцювальний 
клуб, центр розвитку 
дитини. Будинок зданий в 
експлуатацію».

Секретар міськради 
Ярослав ГОДУНОК:

— Забудовник не виконав тех-
нічні умови ні щодо опалення, 
ні щодо водопостачання, газо-
постачання — жодна комуніка-
ційна мережа не працює як тре-
ба. Забудовник не сплатив па-
йову участь місту. Він не вико-
нав жодних зобов'язань перед 
містом, інвесторами, які купи-
ли там квартири та мешканця-
ми двоповерхівки. Замість цього 
на території незаконно будують 
«Спортлайф». Крім того, забудов-

ник змінив нумерацію квартир, 
тож невідомо, чи належать вони 
інвесторам, чи вже перепродані. 
Позиція влади: доки інвестори 
не отримають квартири, жите-
лів двоповерхового будинку не 
розселять, ордерів представни-
кам Національної гвардії не ви-
даватимуть, — їх попередили не 
купувати тут квартир. Прийня-
те на сесії рішення щодо припи-
нення договору оренди землі є 
тиском на забудовника, адже він 
не зможе будувати, не викону-
ючи зобов’язань, інші секції та 
продавати їх.

Заступник міського голови 
Людмила КОВАЛЬОВА:

— Є договір із «Бориспіль-
міськбудом» щодо сплати пайо-
вої участі — 8,5 млн вони мають 
заплатити до бюджету міста. Од-
нак, відмовляються. У зв'язку з 
тим, що забудовник вказав недо-
стовірну інформацію в акті вводу 
в експлуатацію щодо сплати місту 

коштів пайової участі, ми зверну-
лися до правоохоронних органів 
з приводу шахрайських дій дано-
го підприємства, порушено кри-
мінальну справу. Юрист, як всі ми 
чули, сказав, що це підприємство 
сплачує за оренду земельної ді-
лянки понад 300 тис. грн щоміся-
ця. За фактом впродовж 9 місяців 
підприємство заплатило, згідно із 
договором, 115, 7 тис. грн. 

«ЗМІНИЛИ НУМЕРАЦІЮ КВАРТИР»

«ПІДПРИЄМСТВО МАНІПУЛЮЄ ЦИФРАМИ»

 КОМЕНТАРІ З ПРИВОДУ

• Масштабна будівля ускладнила життєдіяльність мікрорайону. Щоб підключити будинок до інженерних 
мереж, забудовник має виконувати технічні умови, проте ухиляється від цього.

 ФРАГМЕНТ ЛИСТІВ ДО ІНВЕСТОРІВ

• Офіційно. Згідно із рішенням 46-ї сесії міської ради 18 жовтня цього року «Про припинення 
договору оренди, укладеного 10.10.2013 р. між міською радою і ТОВ «Бориспільмісьбуд» на 
земельну ділянку площею 1,4406 га по вул. Київський шлях, 95 на будівництво житлово-офіс-
ного комплексу», оренду забудовнику припинено.
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 ПРОЦЕС ПІШОВ МІСЬКА ПЕРВИНКА 

 ПРЯМА МОВА

 ЕКСКУРСІЯ

ПЕРЕЇЗД НА 
ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ

Ірина КОСТЕНКО 

Депутати віддали 
землю під коліями

У порядку денному 46 сесії Бо-
риспільської міської ради, було 
питання «Про надання дозволу 
приватному акціонерному то-
вариству «Київ-Дніпровське мі-
жгалузеве підприємство про-
мислового залізничного тран-
спорту» на розробку проектів 
землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок у постій-
не користування площею у ме-
жах 0,8172 га та площею у межах 
2,4100 га для розміщення та екс-
плуатації будівель і споруд заліз-
ничного транспорту (під існую-
чими залізничними коліями) у м. 
Бориспіль». Заради нього зроби-
ли перерву для обговорення. У 
результаті, рішення доповнене 
трьома пунктами: при розроб-
ці проекту врахувати існуючі бу-
дівлі, зобов’язати погодити пи-
тання з Міністерством оборони 

(а саме, ВЧ 2215), іншими власни-
ками землі, та виключити із цих 
земельних ділянок вулицю Київ-
ський Шлях і переїзд на вул. За-
порізька-Карла Маркса. Рішен-
ня прийнято з домовленістю, що 
будуть враховані усі проблемні 
моменти. 

Деталі питання
Суть питання прокоментував 

«Вістям» перший заступник Бо-
риспільського міського голо-
ви Микола Корнійчук. Він по-
відомив, що у рішенні йдеться 
про всі промислові під’їзні шля-
хи, БКБМ, до БМУ-53, нафтоба-
зи Лукойл. «Це всі ті залізничні 
гілки, які служать для підвезен-
ня вагонів і цистерн до підпри-
ємств і є промисловими під’їзни-
ми шляхами. Усі вони належать 
ПрАТ «Київ-Дніпровське міжга-
лузеве підприємство промис-
лового залізничного транспор-
ту», яке на 100% знаходиться у 
державній власності. Підприєм-
ство неодноразово зверталося 
до міських депутатів, щоб офор-
мити землю під своїми коліями 
(це сама залізниця і захисні сму-
ги — по 2,5 метри з кожного бо-
ку від крайньої рейки), — пояс-
нює Корнійчук. — Депутати кіль-
ка років тому відмовили підпри-
ємству у оформленні землі, але 
воно подало позов до господар-
ського суду і виграло. Депутати 
мусили проголосувати. До цих 
під’їзних шляхів належить і гілка 
із переїздом у районі 35 км Київ-
ського Шляху».

Роботи прискорено. 23 жовтня ремонтники скру-
чували рейки зі шпалами, збирали готову конструк-
цію. У суботу, 27 жовтня, кластимуть плити, до поне-
ділка переїзд відкриють для руху. Ці роботи Укрзаліз-
ниця виконує за свій кошт. Паралельно працює «Бро-
варське ШБУ-50», яке виграло тендер на капітальний 
ремонт цієї ділянки вулиці. Підприємство встановлює 
бордюри, проводить підготовку до асфальтування, 

щоб зістикувати асфальт із бетоном і зробити дорогу 
на шість смуг. Асфальтування планується наступного 
тижня. Старий асфальт зніматиметься фрезою у ніч-
ний час, а вдень асфальтуватимуть  у два шари, як ро-
били це на вул. Головатого: спочатку чорновий шар — 
чорний щебінь, а зверху фінішний асфальт. Асфальту-
вання і два тротуари з обох боків вулиці вартує понад 
три мільйони гривень із міського бюджету.

 Ремонт переїзду у 
районі 35 км на вулиці 
Київський Шлях у 
Борисполі затягнувся 
і породив конфлікти, 
однак зараз є усі підстави 
сподіватися, що ситуація 
вирівнялася і роботи 
сплановано. 

«На ремонт 
вплинула політика»
Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук 
визнає, що ремонтні роботи 
переїзду на 35 км давали збій 
не без вини представників 
міської влади. «Я не хотів 
би деталізувати, щоб не 
розпалювати політичні 
пристрасті, але були 
залякування ремонтників, 
вказівки не працювати, і 
такі агресивні дії окремих 
осіб призводили до 
простоїв. Скажу, коли я 
вийшов із лікарняного, 
питання переїзду ми із 
Миколою Корнійчуком 
вирішили, роботи тривають і 
завершаться до кінця жовтня. 
Було багато нашарувань 
у юридичній площині із 
тендером, проектом. Наші 
помилки ми врахували, адже 
вперше виконували такі 
специфічні роботи. Шкода, 
що у нас є «смотрящі», 
які чекають, коли хто 
спіткнеться, щоб штовхнути, а 
цей факт не сприяє розвитку 
міста», — коментує мер.
За його словами, паралельно 
розширюватиметься вулиця 
Київський Шлях у районі 
переїзду – увесь комплекс 
робіт буде завершено, 
готовий результат значно 
полегшить авторух.

Ірина КОСТЕНКО 

19 жовтня відбулося від-
криття амбулаторії №2 на ву-
лиці Київський Шлях, 24 Бо-
риспільського центру первин-
ної медико-санітарної допомо-
ги. Цей заклад був найпершим 
серед міських амбулаторій, 
який почав приймати клієн-
тів, хоча паралельно велися
ремонтні роботи. 

Євгеній Черенок, керівник кому-
нального некомерційного підпри-
ємства «Бориспільський міський 
центр первинної медико-санітар-
ної допомоги Бориспільської місь-
кої ради» зазначив, що довелося 
потіснити стоматполіклініку, для 
якої Бориспільська ЦРЛ орендува-
ла приміщення комунальної влас-
ності міста на першому поверсі жит-
лового будинку. Площа амбулаторії 
міської первинки — 300 кв. м.

Ремонтні роботи розпочалися у 
січні цього року. У червні частина 
кабінетів була готова, амбулаторія 
розпочала роботу у тестовому ре-
жимі, а з 1 липня — у звичайному. 

На відкритті були представники 
міської влади на чолі із Бориспіль-
ським міським головою Анатолієм 
Федорчуком, який підкреслив, що 
усе зроблене – це спільна робота.

«Ми не відкриваємо черговий 
міський центр первинної меди-

ко-санітарної допомоги помпез-
но, — зазначив у вітальному слові 
Анатолій Соловйович, — тому що 
він працює давно. Хочу подякува-
ти усім, хто долучився до створен-
ня у Борисполі первинної медич-
ної ланки з нуля. Щомісяця виді-
лялися по 200 тис. грн із міського 
бюджету на ремонтні роботи, дя-
куючи депутатам. Якби ми пішли 
через тендер, то амбулаторія ще 
й досі не була б відкрита. Ціна пи-
тання амбулаторії у такому вигляді 
— майже мільйон 600 тис. грн. Бу-
ла взаємодія депутатів, виконав-
чого комітету, КП «ЖЕК-1», меди-
ків — і ось результат.  

Зовнішні роботи не заверше-
но, вхідна група зроблена на 20%. 
Потрібно фасад привести до ла-
ду, зробити благоустрій території 
— це завдання на наступний рік». 

Людмила Пасенко, заступник 
міського голови, повідомила, що 
міський центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги відпра-
цьовує нову послугу — консуль-
тації по мобільному телефону сі-
мейних лікарів для пацієнтів. «Ко-
жен, хто підписав декларацію, у 
разі потреби може зателефонува-
ти своєму лікарю і отримати кон-
сультацію, якої допомоги він по-
требує: чи їхати на огляд, чи необ-
хідна госпіталізація, чи достатньо 
лікарської поради», — сказала 
Людмила Пасенко.

ПРО АМБУЛАТОРІЮ №2 
МІСЬКОЇ ПЕРВИНКИ 

• Режим роботи — з 8.00 до 19.00. Дві повноцінних зміни. Прово-
диться запис за телефоном, але існує і жива черга. У амбулаторії є кабі-
нет щеплень і усі потрібні вакцини.

• У медзакладі працює 5 лікарів: Юлія Тішенко, Арзи Бекірова, 
Станіслав Жана, Ірина Жана та Тетяна Коростильова. 

• Кабінети облаштовані відповідно до 148 наказу МОЗ (табель 
оснащення). Є сучасні електрокардіографи, які будуть підключе-
ні до мережі із обласним кардіодиспансером. 

• Місце для огляду немовлят обладнане сучасними бактери-
цидними лампами, які дають світло і тепло, вартістю 15 тис. грн. 

• Кабінет профілактичних щеплень обладнаний шістьма холо-
дильниками. Пацієнти реєструються у електронній базі. На ін-
формаційному стенді біля рецепшена є вся інформація про на-
явні вакцини. 

• У кожному маніпуляційному кабінеті є голкоспалювач. У ліче-
ні секунди вставлена в отвір голка подрібнюється, проходячи ви-
сокотемпературну обробку. 

• Денний стаціонар розрахований на три ліжка. При необхідно-
сті можна додати четверте. 

• Є прилади для кварцової обробки приміщення закритого типу. 
Його можна використовувати і у присутності людей. 

• У планах — зробити ремонт та облаштувати соляну кімнату у 
підвальному приміщенні, яке депутати виділили медамбулаторії.

• Кабінет невідкладної допомоги — у найближчій перспективі. 
Він має почати працювати уже 27-28 жовтня. Чергуватимуть ліка-
рі міської первинки. На 46 сесії Бориспільської міської ради виді-
лено 900 тис. грн на придбання двох спецавтомобілів. 
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 ПЛАТНА ОСВІТА  СВІТ БЕЗ ВІДХОДІВ

 ГОТУЮТЬСЯ ДО ВІДКРИТТЯ

ПРИВАТНА ШКОЛА 
У БОРИСПОЛІ

 У Борисполі планується 
офіційне відкриття 
приватної початкової 
школи. Попри відсутність 
ліцензії, заклад уже 
працює. Про роботу першої 
приватної школи дізналися 
«Вісті».

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

У квітні 2018 року в Фейсбу-
ці з’явилося оголошення про від-
криття першої платної школи у Бо-
рисполі за адресою вулиця Верх-
ній Вал, 29а (будівлі з боку вул. 
Героїв Небесної Сотні — вхід на 
ринок «Центральний» від примі-
щення податкової). В оголошенні 
про набір учнів йшлося, що нав-
чання у школі буде скероване не 
на оцінки, а на вміння дитини ке-
рувати своїми емоціями, адаптува-
тися та бути комунікабельною. То-
ді майбутнім учням пропонувалася 
тримісячна програма експрес-під-
готовки до школи, яка включала 
щоденні заняття у форматі повно-
го дня (з 8.00 до 19.00) та триразо-
ве харчуванням. Про вартість по-
слуг повідомляли у лише приват-
них розмовах. 

Навчають без ліцензії 
Як стало відомо «Вістям», сьогод-

ні школа уже працює за навчаль-
ною програмою 1-х класів, також 
є підготовчі заняття для майбутніх 
школярів. У телефонній розмові 
вдалося дізнатися, що вартість за 
навчання однієї дитини у 1-му кла-
сі — 6,5 тис. грн у місяць за повний 
день із п’ятиразовим харчуванням. 
«У класі навчається шість учнів, що-
денно у них уроки англійської та хо-
реографії. Основне навчання про-
ходить в першій половині дня, далі 
дітки займаються саморозвитком: 
танцюють, співають тощо», — пояс-
нила представник навчального за-
кладу по телефону. Співрозмовни-
ця повідомила, що першим класом 

новий заклад не обмежуватиметь-
ся, у планах — розширення.

Перевірили особисто
Щоб дізнатися більше деталей 

про платну школу, «Вісті» вирішили 
навідатись до нового закладу. Шко-
ла розташована на узбіччі вузької 
вулиці. Зручного під’їзду чи повно-
цінної парковки для авто не перед-
бачено. За високим парканом те-
риторію закладу не видно, проте 
зрозуміло, що вона межує із тери-
торією ЗОШ №1. При вході у примі-
щення нас зустріла одна з праців-
ниць приватної структури. Жінка не 
представилася і пояснила, що, поки 
заклад ліцензії не отримає, спілку-
ватися із журналістами керівництво 
не буде. «Пакет документів на от-
римання ліцензії вже подали, дня-
ми маємо отримати дозвіл на діяль-
ність, тоді і поговоримо», — сказа-
ла співрозмовниця. Тож оцінити 
навчальний процес і устаткування 
школи не вдалося, бо потрапити ту-
ди поки що не можна.

Свої правила
Про окремі деталі діяльності да-

ного закладу розповіла Катери-
на Шабан, заступник начальника 
управління освіти та науки Бори-
спільської міської ради. 

«Нещодавно представники 
управління навідувалися до цієї 
школи, але дізнатися вдалося не-
багато: знаємо, що там навчається 
12 діток, кілька — проходять підго-
товку до школи. Навчання із 08.00 
до 19.00, діти отримують повноцін-
не харчування, — пояснює Катери-
на Степанівна. — Звичайно, неве-
лика кількість діток дає змогу на 
вчителю здійснювати індивідуаль-
ний підхід до кожного з них. Бен-
тежить те, що ми не можемо вести 
облік дітей, які там навчаються. Яку 
кваліфікацію мають тамтешні вчи-
телі також невідомо».

З приводу того, що приватний за-
клад почав свою діяльність, не ма-
ючи на те ліцензії, Шабан пояснила 
наступне: «Приватні навчальні за-
клади не підпорядковуються управ-

лінню освіти, тому про їхню діяль-
ність ми знаємо мало. Керівниц-
тво даного закладу переконувало 
представників міського управлін-
ня освіти, що вони співпрацюють 
із закордонними колегами і мають 
право на діяльність в Україні. Що-
правда, підтверджуючих на те до-
кументів ніхто не показав. Швидше 
за все, власники школи зареєстро-
вані у Борисполі як ФОП».  

Чи зможе приватна початкова 
школа хоча б частково вирішити 
проблему із переповненням кому-
нальних шкіл міста. Відповідь оче-
видна — ні. Однак добре, що з’яви-
лася перша альтернатива держав-
ній шкільній освіті.

місячна вартість перебування 
дитини у платному 
дошкільному закладі 

Борисполя.

приватних садочків у місті

10-12 
тис. грн
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ЗОШ №3 — 
ПЕРША В 
ЕКОЛОГІЧНОМУ 
ПИТАННІ

Дар'я АВДЄЄВА

Бориспільська ЗОШ №3 здо-
була перемогу в екологічному 
проекті «Zero Waste School» або 
ж «Світ без відходів», залишив-
ши позаду понад півтори тисячі 
учасників з усієї Київщини. 

Відеоряд, де школярі сортують 
сміття, припав до душі членам 
журі і за 2 тижні потому навчаль-
ний заклад дізнався про свою пе-
ремогу, хоча конкурс був навесні.  

Виграш у конкурсі передбачав 
декілька етапів навчання, аби те-
орію можна було застосувати на 
практиці. Відтак 50 команд з усі-
єї України взяли участь у триден-
ному тренінгу по сортуванню 
сміття на базі історичної місци-
ни столиці Пуща-Водиця. Насам-
перед — знайомство і молодіж-
ний квест, вже після — лекції зі 
створення та втілення в життя 
самих проектів. Спікер з Литви 
розповів, як долати основні пе-
решкоди, залучати фінансуван-
ня та заробляти на сортуванні. 

За умовами «Zero Waste 
School» на учнів-екологів чекає 
проведення дводенного тренін-
гу «Zero Waste Day» для школярів, 
вчителів та батьків, де вони ма-
ють вчити правильно сортувати 
сміття і заробляти на цьому для 
потреб як школи, так і громади. 

На базі закладу вже існує про-
ект «Clean School» і встановлено 
контейнери для пластику, паперу 
та батарейок. На постійній основі 
діє акція «День без сміття». Учас-
ники проекту провели з шко-
лярами бесіди та тренінги щодо 
правильного сортування сміття. 

Нещодавно ЗОШ №3 взя-
ла участь у проекті «Ком-
пола», де посіла призове 
місце, що стимулює і на-
далі розвивати тему сор-
тування. Школа отримала 
в подарунок компостер, 
який буде використовува-
тися для підживлення де-
рев та кущів на території 
шкільного подвір'я.

 ДО СЛОВА

• 6,5 тис. грн за місяць платять батьки першокласників. Поки в школі 
лише один клас, у планах адміністрації — розширення.

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ 
АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Новий Академічний ліцей у 
Борисполі на фінальному ета-
пі — будівельні роботи трива-
ють без вихідних. Наразі ПрАТ 
«Агробудмеханізація» прово-
дить благоустрій території. 

23 жовтня «Вісті» виїхали на бу-
дмайданчик. На в’їзді до закладу з 
боку вулиці Робітнича нас зустрі-
ла директор «школи майбутньо-
го» Оксана Пономарьова і люб’яз-
но погодилася провести екскурсію 
територією.

Усі дороги на подвір’ї  Акаде-
мічного ліцею заасфальтовані. 
Останні облаштування завершу-
вати не наважуються, бо ще бага-
то великогабаритного транспор-
ту, адже через болотисту місце-
вість доводиться завозити чи-
мало піску та чорнозему. Відтак 

площа території школи на кілька 
метрів піднята вище прилеглої. 
Широка асфальтована дорога для 
авто пролягає периметром закла-
ду, тому, згідно із пожежними ви-
могами, доступ до усіх сторін лі-
цею гарантований. 

Оздоблення фасаду школи на 
95% завершено, наразі прово-
дяться роботи із утеплення зов-
нішніх стін актової зали мінераль-
ною ватою. 

Із правого боку закладу чекають 
завершення спортивні площі: бас-
кетбольний майданчик, широка бі-
гова доріжка з якісним покриттям, 
яке використовується у Японії, а 
також найбільше футбольне поле 
у Борисполі зі штучним покриттям 
(його розмір сягає 1,5 тис. м. кв). Є 
окрема площа для вивчення пра-
вил дорожнього руху. 

Із лівої боку ліцею облаштова-
на рампа для безперешкодного 

доступу до підсобних приміщень 
їдальні. Тому, наприклад, автомо-
білі постачальників продуктів хар-
чування матимуть вільний доступ 
під’їзду до приміщення.

Тильний бік ліцею прийматиме 
першокласників. Проект закладу 
передбачає, що під час навчаль-
ного процесу учні молодших кла-
сів не контактуватимуть із стар-
шокласниками. Тому окремий 
вхід для наймолодших розташо-
ваний з іншого боку від централь-
них дверей, батьки зможуть очіку-
вати своїх дітлахів на майданчику 
біля входу.

На території закладу буде об-
лаштовано сквер. Серед ви-
саджених дерев та квітів плану-
ється встановлення лавочок, на-
разі проводяться земельні ро-
боти. Також неподалік можлива 
окрема територія для прогуля-
нок групи продовженого дня. • Директор переконана, що школа відкриється у грудні 2018 року.
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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№42 (951), 26 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"
10.50, 12.20 "Одруження наосліп"
12.30, 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 "Міняю жінку - 14"
23.45, 0.50 "Танці з зірками"
4.10 Комедія "Недотуркані"

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

2.15 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка. 
11.20 Реальна містика. 
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
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" 9, 10 

с. (12+)
23.30 Х/ф "Мумія 3: Гробниця 

Імператора Драконів" (16+)
1.45 Телемагазин

6.00 "Мультфільм"
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"
10.30, 12.25 Х/ф "Ларго Вінч: 

Початок" (16+)
13.15 Х/ф "Ларго Вінч 2: Змова в 

Бірмі" (16+)
15.45 "Чекай мене. Україна"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Таїсія" (12+)
22.00 Т/с "Однолюби"
0.10 Х/ф "Я тебе ніколи не забуду"

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

подружок. День усіх 
монстрів"

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, 0.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради

4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.25 Х/ф "Хітмен" (16+)
16.50 Х/ф "Хітмен: Агент 47" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.45 Свобода слова
0.55 Х/ф "Проект Ікс"
2.50 Т/с "Прокурори"
3.35 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.25 Х/ф "Лимерівна"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. 

Найпривабливіша і 
найпривабливіша"

9.30 "Вахтанг Кікабідзе: таємниці 
тбіліського хулігана"

10.30 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Таємниця Чингізхана"
13.00 Х/ф "Текумзе"
14.55 Х/ф "Слухати у відсіках"
17.20 Х/ф "В останню чергу"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Вантаж без маркування"
0.45 "Позаочі"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
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 "Служба порятунку"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.05 Абзац
5.55, 7.10 Kids Time
6.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.15 М/ф "Том і Джеррі: Гігантська 

пригода"
8.15 М/ф "Кунг фу Панда"
10.10 Х/ф "Знайомство зі 

спартанцями" (16+)
11.45 Х/ф "Перший месник: Інша 

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

Протистояння" (16+)
17.30, 1.30 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за ревізором
0.00 Пост шоу. Таємний агент

5.00, 4.55 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Чорна Рада"
8.30, 18.20 "Свідок. Агенти"
9.10 Х/ф "Звинувачення"
10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

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

розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Х/ф "Драйв" (18+)
1.50 "Таємниці кримінального світу"
3.15 "Випадковий свідок"
4.00 "Правда життя. Професії"

6.00 Мультфільми
8.00 "Помста природи"
8.45, 1.15 Т/с "Пляжний коп-3" 

(16+)
9.25, 18.15 "Спецкор"
10.05, 18.50 "ДжеДАІ"
10.45 Т/с "Опер за викликом" (16+)
14.35 Х/ф "Ліга видатних 

джентльменів" (16+)
16.25 Х/ф "Прямий контакт" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)
21.35 Т/с "Кістки" (16+)
23.20 Х/ф "Хижак-2" (18+)
2.10 М/ф "Правда крупним планом"
2.20 "Облом.UA."

6.10 Т/с "Коли ми вдома"
7.05, 15.25 Все буде добре!
9.05, 19.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
10.05 МастерШеф (12+)
13.05 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
2.45 Найкраще на ТБ

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 Д/ф "Незвичайні культури"
15.20 Чудова гра
15.55 Д/ф "Це цікаво"
16.25 Лайфхак українською
17.00 Концертна програма "Арсен 

Мірзоян. Київ"
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00, 21.45 Своя земля
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.50, 2.25 Складна розмова
23.20 Перша шпальта
23.45, 3.55 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
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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"
10.50, 12.20 "Одруження наосліп"
12.35, 14.25 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Дві матері"
21.45, 23.25, 0.50 "Модель Х1 -2"
1.20 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. 
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
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" 11, 12 

с. (12+)
23.30 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин

4.05, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

4.50, 20.00 "Подробиці"
5.30 "Top Shop"
6.00 "Мультфільм"
6.15, 23.10 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
13.40, 21.00 Т/с "Таїсія" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
22.00 Т/с "Однолюби"
0.05 Х/ф "Він, вона і я"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.40 М/ф "Листоноша Пет"
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, 0.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 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
10.10 Прорвемось!
11.10, 13.20 Х/ф "Леон" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.45 "На трьох" (16+)
0.00 Х/ф "Скарб Амазонки" (16+)
2.10 Т/с "Прокурори"
3.15 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.25 Х/ф "Кам'яна душа"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Дівчата"
9.30 "Спогади"
10.05 "Леонід Биков. Зустрічна 

смуга"
11.00 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Пропала грамота"
13.15 Х/ф "Полум'я"
15.50 Х/ф "Без року тиждень"
17.05 Х/ф "Морський характер"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
0.45 "Позаочі"
1.35 "Академія сміху"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
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 "Акваріум: водне життя"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Життєві історії"

3.00 Зона ночі
4.50 Абзац
6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00, 0.10 Київ вдень та вночі (16+)
9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.50 Т/с "Відчайдушні 

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

(12+)
17.00 Хто проти блондинок? (12+)
19.00 Варьяти (12+)
22.00 Х/ф "Втеча неможлива" (16+)
1.10 Х/ф "Кікбоксер: Відплата"

5.25 Х/ф "В'язні Бомона" 1 с.
6.55 Х/ф "Вінчання зі смертю"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
10.40, 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 "Легенди карного 

розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"
3.30 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 Мультфільми

8.00 Т/с "Пляжний коп-3" (16+)

8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-4" 

(16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00, 3.55 "Облом.UA."

13.25 Х/ф "Погоня"

15.10 Х/ф "Хижаки" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Кістки" (16+)

1.55 Х/ф "Хижак-2" (18+)

3.45 М/ф "Правда крупним планом"

5.55 Т/с "Коли ми вдома"
6.55, 15.25 Все буде добре!
8.50, 18.55 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
9.50, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (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 Д/ф "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Д/ф "Незвичайні культури"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55, 4.30 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Пліч-о-пліч
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ф "Подорож відкритим 

космосом"
22.50 Розсекречена історія
23.45, 3.55 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
2.25 Складна розмова
3.35 Тема дня
5.30 Д/ф "Гордість світу"
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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"
10.50, 12.20 "Одруження наосліп"
12.35, 14.25 "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, 22.55 "Світ навиворіт 10"
0.00, 0.50 Комедія "Недотуркані"
4.55 Мульфільм

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. 
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
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" 13, 14 

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

4.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

4.45 "Top Shop"
5.15, 20.00 "Подробиці"
6.00 "Мультфільм"
6.15, 23.10 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
13.40, 21.00 Т/с "Таїсія" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
22.00 Т/с "Однолюби"
0.05 Х/ф "Малахольна" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Пані Метелиця"
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, 0.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 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
11.10 Я зняв!
12.00, 13.20 Х/ф "Проект Ікс"
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.45 "На трьох" (16+)
23.55 Х/ф "Правдива брехня" (16+)
2.40 Т/с "Прокурори"

5.35 Х/ф "Гуси-лебеді летять"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Клара Лучко. Три зустрічі"
11.10 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
12.40 Х/ф "Мій пан"
15.30 Х/ф "Доброго ранку!"
17.15 Х/ф "скринька Марії Медічі"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "постріл у спину"
0.50 "Позаочі"
1.40 "Академія сміху"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25, 23.20 "Київ музика"
10.00, 4.05 "Мультляндія"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Ветеринарні пригоди Люка 

Гембела"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Акваріум: водне життя"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"

3.05 Зона ночі
4.40 Абзац
6.34, 7.49 Kids Time
6.35 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.50, 0.00 Київ вдень та вночі (16+)
8.50 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.45 Т/с "Відчайдушні 

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

(12+)
17.00 Кохання на виживання (16+)
19.00 Екси (16+)
22.00 Х/ф "13 район. Ультиматум" 

(16+)
1.00 Х/ф "Кікбоксер: Реванш" (16+)

5.50 Х/ф "В'язні Бомона" 2 с.
7.05 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"
3.30 "Випадковий свідок"
3.55 "Правда життя. Професії"

6.00 Мультфільми

8.00 Т/с "Пляжний коп-3" (16+)

8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-4" 

(16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

15.00 Х/ф "Втеча" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Кістки" (16+)

1.55 М/ф "Правда крупним планом"

2.05 "Облом.UA."

6.10 Т/с "Коли ми вдома"
7.10, 15.25 Все буде добре!
9.05, 18.55 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
10.05, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
13.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (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 Д/ф "Смаки культур"
13.10 РадіоДень
13.35 Д/ф "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 Прем’єра. Шахтарська зміна
19.35 Д/ф "Жива природа"
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 Д/ф "Подорож відкритим 

космосом"
22.50 Схеми. Корупція в деталях
23.20 Букоголіки
23.45, 3.55 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
3.35 Тема дня
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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"
10.50, 12.20 "Одруження наосліп"
12.35, 14.25 "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 Мелодрама "Жінка, не схильна 

до авантюр"
5.00 Мульфільм

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. 
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
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" (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин

4.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

4.45 "Top Shop"
5.15, 20.00 "Подробиці"
6.00 "Мультфільм"
6.15, 23.10 "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"
10.10 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
13.40, 21.00 Т/с "Таїсія" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
22.00 Т/с "Однолюби"
0.05 Т/с "Гетьман" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.50 Х/ф "Румпельштільцхен"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
1.40 Х/ф "Чорна рада"
4.10 Щоденники Темного
5.50 Корисні підказки

4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 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
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф "Правдива брехня" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 20.55 Факти. Вечір
21.15 Т/с "Пес-4" (16+)
22.20 Нові лідери
0.00 Х/ф "Апокаліпсис" (16+)
2.25 Т/с "Прокурори"
3.10 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.30 Х/ф "Невідправлений лист"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 12.15 "Моя правда"
10.00 "Спогади"
11.20 "Ролан Биков. Карлик-

кровопивця, якого 
обожнювали всі"

13.10 Х/ф "Іван та кобила"
14.25 Х/ф "Пропала грамота"
16.00 Х/ф "Шалений день"
17.15 Х/ф "П'ять хвилин страху"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Бомж"
1.00 "Позаочі"
3.20 Кіноляпи

7.00 "Найромантичніші міста світу"
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 "Акваріум: водне життя"
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"

3.10 Служба розшуку дітей
3.15 Зона ночі
4.45 Абзац
6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00 Київ вдень та вночі (16+)
8.50 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00 Будиночок на щастя (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Хенкок" (16+)
22.50 Х/ф "Книга Ілая" (16+)
1.10 Х/ф "Втеча неможлива" (16+)

5.20 Х/ф "Сорок перший"
7.00 Х/ф "Сказання про двох 

братів-близнюків"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Розірване коло"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50, 3.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"
3.30 "Випадковий свідок"
4.50 "Top Shop"

6.00 Мультфільми
8.00 Т/с "Пляжний коп-3" (16+)
8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-4" 

(16+)
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.00 Відеобімба
15.10 Х/ф "Ліга видатних 

джентльменів" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)
21.35, 23.20, 1.55 Т/с "Кістки" (16+)
2.50 13 тур ЧУ з футболу "Зоря" 

-"Олександрія"
4.40 "Помста природи"

5.20 Т/с "Коли ми вдома"
6.15, 15.25 Все буде добре!
8.10, 18.55 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
9.10 МастерШеф (12+)
12.45 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (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 Д/ф "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Д/ф "Незвичайні культури"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Промінь живий
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.35 Д/ф "Жива природа"
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 Д/ф "Подорож відкритим 

космосом"
22.50 Сильна доля
23.45 Д/ф "Гордість світу"
2.25 Складна розмова
3.35 Тема дня
4.00 "Крути"
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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, 10.50, 12.20 "Одруження 
наосліп"

12.50 "Міняю жінку - 12"
14.25 "Міняю жінку - 13"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15 Мелодрама "Родинні зв'язки"
0.20 "Розсміши коміка"
2.15 "Вечірній Київ"

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

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

сезон
11.20 Реальна містика
13.10 Т/с "краще за всіх" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "краще за всіх " (12+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

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

5.15 "Подробиці"
6.00 "Мультфільм"
6.15, 22.00 "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"
10.10 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
13.40 Т/с "Таїсія" (12+)
14.50, 15.45, 16.45, 1.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Дот"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45, 23.30 Х/ф "Схід темряви" 

(16+)
11.30 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.10 Мольфар
14.00 Т/с "ТУТ" (16+)
19.00 М/ф "Пташині пригоди"
20.45 Х/ф "Прогулянки з 

динозаврами"
22.30 ЛавЛавCar 3
1.15 17+
2.45 Панянка-селянка
3.35 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 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
11.30, 13.25 Х/ф "Апокаліпсис" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Х/ф "Троя" (16+)
0.50 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
3.35 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.35 Х/ф "Альошкіна любов"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 11.00 "Моя правда"
10.05 "Володимир Івасюк. Ідеальне 

вбивство"
11.50 Х/ф "Імперія Святого Петра" 

(16+)
15.25 Х/ф "скринька Марії Медічі"
17.10 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.00, 3.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Брати Карамазови"
3.50 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
4.55 Телебачення

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 "Якісне життя"
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 "Акваріум: водне життя"
20.30 "Місто добра"
21.25, 3.40 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.15 "Мультляндія"

3.20, 2.35 Служба розшуку дітей

3.25, 2.40 Зона ночі

5.05 Абзац

7.00 Ревізор

9.40 Страсті за ревізором

12.00 Х/ф "Клятва" (16+)

14.00 Х/ф "До зустрічі з тобою" 

(12+)

16.15, 19.00 Топ-модель (16+)

21.40 Екси (16+)

23.40 Київ вдень та вночі (16+)

0.40 Х/ф "У ліжку з ворогом" (16+)

5.50 Х/ф "Наприкінці ночі"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Ішов четвертий рік 

війни..."
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.55 "Легенди карного 

розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.00 "Таємниці кримінального 

світу"
3.35 "Випадковий свідок"
3.40 "Правда життя. Професії"

6.00 Мультфільми

8.00, 12.55 "Помста природи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.20 Х/ф "Мисливці за реліквіями 

(В пошуках втрачених 

реліквій)"

19.25 Х/ф "Кров Тамплієрів" (16+)

23.20 "Змішані єдиноборства. UFC 

№ 215"

1.40 "Облом.UA."

4.10 "Цілком таємно"

4.55, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
6.25 Х/ф "П'ять років та один день" 

(12+)
8.25 Т/с "Палка помста" (16+)
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
20.00 Цієї миті рік потому (16+)
22.45 Ультиматум (16+)

6.00 "Золотий вересень. Хроніка 
Галичини 1939-1941"

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00, 3.00 Новини

6.35, 7.10, 7.30, 8.10, 8.30, 9.05 
Д/ф "Напам'ять"

9.35 "Легіон. Хроніка Української 
Галицької Армії 1918-1919"

10.25, 14.05 Телепродаж
10.55 "Герої України. Крути. Перша 

Незалежність"
12.00 "Українська революція"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Д/ф "Незвичайні культури"
15.15 "Срібна земля. Хроніка 

Карпатської України. 1919-
1939"

17.00 "Золотий вересень. Хроніка 
Галичини 1939-1941"

18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.35, 1.25 Спецпроект "Батурин. 

Забута трагедія незабутої 
столиці"

21.25, 3.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
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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 Х1 -2"
14.15 Мелодрама "Жінка, не 

схильна до авантюр"
16.30, 21.15 "Вечірній квартал 

2018"
18.30 "Розсміши коміка 2018"
20.15 "Українські сенсації"
0.20 "Розсміши коміка"
2.15 "Вечірній Київ"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 4.40 Зоряний шлях

7.50 Т/с "Віддай мою мрію" 9, 15 с. 

(12+)

15.20 Т/с "Віддай мою мрію" (12+)

16.00 Т/с "Нерідна" 1, 3 с. (12+)

20.00 Т/с "Нерідна" (12+)

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Т/с "Зведена сестра" 1, 3 с.

1.45 Телемагазин

2.15 Т/с "Зведена сестра"

3.00 Реальна містика

4.35 "Удалий проект"
5.15 "Top Shop"
5.45 "Мультфільм"
6.45 "Чекай мене. Україна"
8.40 "Слово Предстоятеля"
8.50 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
10.30 Х/ф "Вийти заміж за 

капітана"
12.30 Х/ф "Перш, ніж розлучитися"
14.10 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
18.10 Х/ф "Зимова вишня"
20.00, 2.00 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх. Новий сезон"
22.20 Х/ф "Арифметика підлості" 

(16+)
0.20 Х/ф "Випадковий запис" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Барбі Дрімтопія. 

Фестиваль розваг"
12.45 Х/ф "Румпельштільцхен"
14.00 Чотири весілля
17.15 Х/ф "Прогулянки з 

динозаврами"
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 Країна У
0.00 ЛавЛавCar 3
3.00 Панянка-селянка
3.50 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.15 Факти
5.35 Більше ніж правда
7.20 Я зняв!
9.20 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
15.30 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с "Пес-4" (16+)
20.15 Х/ф "Повстання планети 

мавп" (16+)
22.20 Х/ф "Світанок планети мавп" 

(16+)
0.55 Т/с "Прокурори"
1.50 Т/ф "Секретний фарватер"

5.35 Х/ф "Ідеальний чоловік"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.45 "Костянтин Меладзе. Сірий 

кардинал"
10.35 "Невідома версія. 

Карнавальна ніч"
11.20 Х/ф "Необдуманий крок"
14.00 Х/ф "Непіддатливі"
15.25 Х/ф "Міцний горішок"
17.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Старий Хоттабич"
22.40 Х/ф "Королівство кривих 

дзеркал"
0.05 Х/ф "Казка про втрачений час"
1.35 "Позаочі"

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 "Приречений на любов"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Ситуація"
17.10, 0.55 Х/ф "Жіноча доля"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.35, 4.00 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 4.20 Х/ф "Дуже небезпечна 

штучка"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
5.45 "Мультляндія"

3.00, 2.55 Зона ночі
5.50, 8.04 Kids Time
5.55 М/с "Лунтик і його друзі"
7.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.05 Заробітчани
14.00 Варьяти (12+)
16.00 Хто зверху? (12+)
18.00 М/ф "Три богатирі та 

Шамаханська цариця" (16+)
19.40 Х/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
21.00 Х/ф "Тор" (16+)
23.10 Х/ф "Знайомство зі 

спартанцями" (16+)
0.50 Х/ф "Клятва" (16+)

5.05 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Вічний поклик"
10.00 Х/ф "Табір іде в небо"
12.00 "Україна вражає"
12.55, 3.05 "Речовий доказ"
16.05 "Легенди карного розшуку"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Максим Перепелиця"
21.30 Х/ф "Тримай у полі зору"
23.15 Х/ф "Чорна кобра" (16+)
1.00 "Таємниці кримінального світу"
2.35 "Випадковий свідок"
3.35 "Правда життя. Професії"
4.35 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 Мультфільми

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

12.50 Х/ф "Мисливці за реліквіями 

(В пошуках втрачених 

реліквій)"

16.45 Х/ф "Хижаки" (16+)

18.50 Х/ф "Кришталеві черепи" 

(16+)

20.40 Х/ф "На межі" (16+)

22.40 Х/ф "Ігри кілерів" (18+)

0.35 Х/ф "Общак" (16+)

2.40 "Облом.UA."

4.10 "Цілком таємно"

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

8.05 Караоке на Майдані
9.05 Все буде смачно!
11.00 Битва екстрасенсів (16+)
13.00 Зважені та щасливі (12+)
16.00 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
21.55 Цієї миті рік потому (16+)

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, 3.00 

Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ф "Це цікаво"
10.40 Чудова гра
11.10, 16.30 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф "Апокаліпсис: 

одкровення Іоанна 
Богослова" (12+)

15.00 Казки, перевірені часом. 
"Співаюче дзвінке деревце"

16.50 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00, 5.05 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.35 Д/ф "Неповторна природа"
23.05, 3.30 Світло
0.05 Д/ф "Незвичайні культури"
1.35 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
2.10 Д/ф "Смачні історії"
4.25 Війна і мир

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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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НЕДІЛЯ, 4 ЛИСТОПАДА

6.00 ТСН
7.00, 1.30 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.10, 11.30, 12.35 "Світ навиворіт"
13.50 Комедія "Диявол носить 

Прада"
16.05 Комедія "За двома зайцями"
17.45 Комедія "Ейс вентура: розшук 

домашніх тварин"
19.30, 4.50 "Тсн-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.30 "Вечір прем'єр з катериною 

осадчою"
4.30 Мульфільм

6.30 Сьогодні

7.30 Зоряний шлях

9.00 Т/с "Нерідна" (12+)

12.55 Т/с "ні слова про кохання"

17.00 Т/с "На самій межі" 1, 2 с.

19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

21.00 Т/с "На самій межі"

23.00 Х/ф "Шукаю тебе" (16+)

0.50, 2.20 Історія одного злочину 

-3 (16+)

1.50 Телемагазин

5.30, 20.00 "Подробиці"
6.00 "Мультфільм"
6.25 Х/ф "Тридцять три"
8.00 "Удалий проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 "Крутіше всіх. Новий сезон"
14.10 Х/ф "Попелюшка `80"
18.10 Х/ф "Мадам" (16+)
20.30 Х/ф "Я, Тоня" (16+)
23.00 Х/ф "Будинок проклятих" 

(16+)
1.10 "Речдок"

6.00 ТЕТ Мультиранок

12.00 М/ф "Принцеса Лілліфі"

13.20 Х/ф "Кудлатий спецназ"

15.00 Чотири весілля

17.15 М/ф "Пташині пригоди"

19.00 Одного разу під Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У

0.00 ЛавЛавCar 3

2.00 Панянка-селянка

2.50 Віталька

5.50 Корисні підказки

4.55 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.10 Факти
5.35 Інсайдер
7.30 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.30, 13.00 Х/ф "Планета мавп"
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Повстання планети 

мавп" (16+)
16.05 Х/ф "Світанок планети мавп" 

(16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Війна за планету мавп" 

(12+)
23.30 Х/ф "Леон" (16+)
2.10 Т/ф "Секретний фарватер"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.45 "Софія Ротару: секрети її 

успіху"
10.35 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
11.20 Х/ф "Мама, я льотчика 

люблю"
13.05 Х/ф "Такі красиві люди"
14.55 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
17.05 Х/ф "Шалено закоханий"
19.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Невловимі месники"
22.25 Х/ф "Раз на Раз не 

доводиться"
0.00 Х/ф "Тегеран-43"

7.50 "Найромантичніші міста світу"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська душа Михайла 

Поплавського"
15.40 "Служба порятунку"
16.10 "Концерт О.Білозір 

"Народжена Україною"
18.20, 0.30 Х/ф "З іншим обличчям"
21.00, 23.40 "СТН-тижневик"
21.30, 0.10 "СТН-спорт-тижневик"
21.50, 2.55 Х/ф "Коко Шанель та 

Ігор Стравинський"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.40 "Мультляндія"

6.55, 8.49 Kids Time
7.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.50 М/ф "Том і Джеррі: 

Загублений дракон"
9.55 М/ф "Помста пухнастих"
11.45 М/ф "Кунг-Фу Панда 2"
13.30 М/ф "Три богатирі та 

Шамаханська цариця" (16+)
15.00 Х/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
16.30 Х/ф "Тор" (16+)
18.45 Х/ф "Тор 2. Царство темряви" 

(16+)
21.00 Х/ф "Людина - мураха" (16+)
23.10 Х/ф "Абатуар. Лабіринт 

страху" (18+)

5.15 "Top Shop"

6.15 Х/ф "Перший поверх"

7.35 Т/с "Я - охоронець" (16+)

11.00 Х/ф "Максим Перепелиця"

12.45 Х/ф "Невиправний брехун"

14.10 Х/ф "Зіта і Гіта"

17.10 Х/ф "Тримай у полі зору"

19.00 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"

20.35 Х/ф "Чорна стріла"

22.20 Х/ф "Залізний лицар" (18+)

0.40 Х/ф "Чорна кобра"

6.00 Мультфільми

8.10 "102. Поліція"

9.05 "Загублений світ"

12.15 "Шалені перегони"

13.15 Х/ф "Кров Тамплієрів" (16+)

17.10 Х/ф "Джек Хантер.У пошуках 

скарбів Угаріта" (16+)

19.05 Х/ф "Джек Хантер. Прокляття 

гробниці Ехнатона" (16+)

21.00 Х/ф "Джек Хантер. Небесна 

зірка" (16+)

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Змішані єдиноборства. UFC № 

215"

2.30 "Облом.UA."

5.45 Т/с "Коли ми вдома"
6.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
8.45 Все буде смачно!
10.40 Караоке на Майдані
11.40 МастерШеф (12+)
18.05 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
9.35 Х/ф "Апокаліпсис: одкровення 

Іоанна Богослова" (12+)
11.25 Д/ф "Світ дикої природи"
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.25 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.00 Шахтарська зміна
16.50 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.05 Д/ф "Ігри імператорів" (16+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
21.55 Промінь живий
23.10 Д/ф "Неповторна природа"
0.05 Д/ф "Незвичайні культури"
1.35 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
2.10 Д/ф "Смачні історії"
3.30 Світло
4.25 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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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

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 створен-
ня звуку, повинні розроблятися та 
виготовлятися таким чином, щоб за 
максимальної гучності для імпульс-
них та безперервних звуків 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

БЕЗПЕЧНІСТЬ ІГРАШОК
 КОМПАНІЯ

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



13№42 (951), 26 жовтня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Жигулі, 1977 р., хороший стан, на ходу. Тел.: 0 

66 6019173.

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., 2/4, 7/9, пан.,52кв.м., ремонт, ме-

блі залишаються, 1050000 грн. Тел.: 0 674040137.
К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати ок-

ремо, 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. 

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-
ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1072000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, індивіду-
альне опалення, 950000 грн. Тел.: 0 674040137.

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 комуні-
кації, 4 сотки, 1254000 грн, власник. Тел.: 0 93 
2505000. 

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

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-студіо, 
всі комунікації, 3,5 сотки, 1254000 грн, власник. 
Тел.: 0 93 2505000.

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, сарай, 
погріб, літня кухня, 25 соток, 620400 грн, торг. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

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, озе-
ро. Тел.: 0 67 3162378.

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

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

06.11.2018 р. о 10.00 
представником ФОП П. В. Гаєв-
ського буде проводитись закрі-
плення в натурі меж земельної 

ділянки та підпис акту погоджен-
ня з власниками суміжних зе-

мельних ділянок за адресою: м. 
Бориспіль, пров. Грушевського, 
25. Просимо власників суміжних 

ділянок бути присутніми.
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Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 

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

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, господар. 

Тел.: 0 63 3529749.
2-й провул. Городній, 10 соток, під забудову бу-

динку, світло поруч, рівна, 378000 грн, торг. Тел.: 
0 67 4040137, Дмитро.

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

Грушевського вул., 10 соток, світло, газ по-
руч, високе рівне місце, 324000 грн. Тел.: 0 67 
4040137, Дмитро. 

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

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Магістральна вул., 10+10 соток, під забудо-

ву, світло по вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 
674040137.

Стеценка, 5 вул., 10 соток, ціна договірна. Тел.: 
0 98 9310546. 

Чкалова вул., р-н центру, 19 соток, з власним 
заїздом, три акти, світло, газ по вулиці, 425000 
грн. Тел.: 0 67 4040137, Дмитро.

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

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 
339000 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 соток, 
всі комунікації, свій пляж, 150000 грн, власник. 
Терміново. Тел.: 0 93 2505000. 

Огородній 2-й пров.,10 соток, під забудову, ас-
фальт, світло, газ поруч, 1 км. до центру,318000 
грн. Тел.: 0 674040137.

Щасливе с., центр, 6,5 соток, під забудову, 
комунікації на ділянці. До м. Київ 7 км, остійно 
курсує автобус, до траси Київ-Харків 500 м, ціна 
договірна. Тел.: 0 68 9636640.

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 го-
сподаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

1-2-к. кв. у власника, ріелтор. Тел.: 0 674040137.
Будинок або півбудинку у власника в м. Бори-

спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 674040137.

будинок, у господаря, допомога в оформлен-
ні 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.

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. 

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

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92 

Адміністратора в ресторан
Бухгалтера-ревізора
Інженера-електрика
Техніка-доглядача в готель
Швейцара-охоронця
Бармена-офіціанта
Мийника посуду/
прибиральницю
Кухара холодного процесу
Покоївку

Забезпечуємо харчуванням та житлом. 
З/п та графік роботи при співбесіді.

ТОВ «УКРОЙЛХІМ» (код ЄДРПОУ 38418467) 
відповідно до вимог Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» отримано висновок з оцінки 
впливу на довкілля за № 05.1-10/1 від 24.10.2018 
щодо планованої діяльності ТОВ «УКРОЙЛХІМ» 
«Нове будівництво газонаповнювальної станції по 

вул. Завокзальна, 15 та 13-а в м. Бориспіль Київської 
області», виданий Департаментом екології та 

природних ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації, згідно якого є допустимим провадження 

планованої діяльності. Висновок з оцінки впливу на 
довкілля оприлюднений в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (http://eia.menr.gov.ua) 
ідентифікаційний номер справи 20188131452.
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Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 
0 674040137.

Здам

Бориспіль

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

1-к. кв., пральна машина, меблі, бойлер, поруч 
автобусна зупинка в м. Київ, 4000 грн + кому-
нальні. Тел.: 0 95 7395679.

2-к кв., меблі, бойлер, пральна машина, , 5000 
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, зупинка, 
господар. Тел.: 0 63 1683437, 0 66 4249193, 0 67 
7695807.

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

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

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

Оренда павільйонів під магазин, кафетерій, 
салон, 30 кв.м + тераса, всі комунікації, м. Бо-
риспіль, вул. К.Шлях. Тел.: 0 67 3688909. 

півбудинку, 2 кімнати, всі зручності в будинку, 
меблі, пральна машина, стоянка для машини, 
45000 грн + комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

Запрошуємо на роботу охоронця-госпо-
дарника, г/р 1/2, з/п 400 грн/доба. Тел.: 0 68 
7951701, 0 63 3631163.

На виробництво у м. Бориспіль потрібні 
працівники, без наркотичної та алко залеж-
ностей, офіційне працевлаштування. Тел.: 0 
63 5621163.

На постійну роботу (м. Бориспіль) потрібен 
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.

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

На роботу потрібні прораб на будівництво, буді-
вельники-універсали, різноробочі та водії зі своїм 
авто. Тел.: 0 68 6848964.

Потрібен обліковець-комірник на виробництво 
бутильованої вода, з/п оклад 8700 грн. Тел.: 0 97 
1521730. 

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, Г/Р 2/2, З/П ВІД 7500 ГРН. ТЕЛ.: 0 МАГАЗИН, Г/Р 2/2, З/П ВІД 7500 ГРН. ТЕЛ.: 0 
67 9125199.67 9125199.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-
ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.
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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

Найму
Бориспіль

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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 
монтажник мереж зв’язку, з/п від 7000 грн. 
Офіс у м. Бориспіль, своєчасна виплата з/п, 
оплачуване навчання. Тел.: 0 67 5714748.

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

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

Для роботи в Польщі, Чехії потрібні зварюваль-
ники, 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 на роботу в салон краси при-
биральницю, 2-3 години в день, 7-денний ро-
бочий тиждень. Тел.: 0 67 8811221, Валентина 
Петрівна. 

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»

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 23.10.2018 року

1. ТОВ «Українська овочева компанія», ме-
ханік, з/п 6500,00 грн.

2. ТОВ «Енкомм», головний бухгалтер, з/п 
9000,00 грн.

3. БВК 119, бухгалтер, з/п 8000,00  грн.
4. СТОВ «Старинська птахофабрика», ін-

женер з пожежної безпеки, з/п 9540,00 грн.
5. СТОВ «Старинська птахофабрика», 

електрогазозварник, з/п 9314,00 грн.
6. СТОВ «Старинська птахофабрика», слю-

сар-електрик з ремонту електроустаткуван-
ня, з/п 9314,00 грн.

7. СТОВ «Старинська птахофабрика», слю-
сар-електрик з ремонту електроустаткуван-
ня, з/п 9314,00 грн.

8. СТОВ «Старинська птахофабрика», то-
кар, з/п 8619,00 грн.

9. СТОВ «Старинська птахофабрика», аку-
муляторник, з/п 8163,00 грн.

10. СТОВ «Старинська птахофабрика», мо-
торист, з/п 10000,00 грн.

11. СТОВ «Старинська птахофабрика», сані-
тар (ветеринарна медицина), з/п 10010,00 грн.

12. ТОВ «Фармекс Груп», провізор, з/п 
12000,00 грн.

13. ТОВ «Фармекс Груп», хімік-аналітик, з/п 
12000,00 грн.

14. ТОВ «Фармекс Груп», укладальник про-
дукції медичного призначення, з/п 6150,00 грн. 

15. ТОВ «Фармекс Груп», розливальник 
стерильних розчинів, з/п 9940,00 грн.

16. Головне Управління Національної поліції 
в Київській області, поліцейський (інспектор) 
патрульної служби, з/п 9000,00 грн.

17. Філія «Бориспільський комбікормовий 
завод» ТОВ «Комплекс Агромарс», слю-
сар-ремонтник, з/п 7900,00 грн.

18. Територіальний центр соціального об-
слуговування Бориспільського району, водій, 
з/п 3723,00 грн.

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

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

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

Тел.: (04595) 6-06-66

Відповідно до рішення Гнідинської сільської ради №404-30-VІІ від 
07.06.2018 року Гнідинська сільська рада оголошує про початок розроб-
ки детального плану території в районі вулиць Зелена та Мисливська, 

розташованих в межах населеного пункту села Гнідин, Гнідинської сіль-
ської ради Бориспільського району Київської області з метою уточнення 
положень генерального плану населеного пункту, планувальної структу-

ри і функціонального використання зони житлової забудови. 
Виконавчий комітет Гнідинської сільської ради
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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

0672426177

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ДВІРНИК

З/п 7000 грн
Робота у м. Бориспіль 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Прибиральник виробничих приміщень
Інженер-електронік Інженер з ремонту
Фахівець з логістики

Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Прибиральник виробничих приміщень
Інженер-електронік Інженер з ремонту
Фахівець з логістики

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Запрошуємо на роботу 

ОХОРОНЦЯ
ГОСПОДАРНИКА

Графік роботи 1/2
З/п 400 грн/доба

068-795-17-01, 063-363-11-63
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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

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.

РЕСТОРАН КОЛИБА НА 35 КМ ЗАПРОШУЄ РЕСТОРАН КОЛИБА НА 35 КМ ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ БАРМЕНА ТА ОФІЦІАНТІВ. СВО-НА РОБОТУ БАРМЕНА ТА ОФІЦІАНТІВ. СВО-
ЄЧАСНА З/П, АВАНС. ЗРУЧНИЙ ГРАФІК РО-ЄЧАСНА З/П, АВАНС. ЗРУЧНИЙ ГРАФІК РО-
БОТИ. БАРМЕН — СТАВКА 5800+%+ЧАЙОВІ. БОТИ. БАРМЕН — СТАВКА 5800+%+ЧАЙОВІ. 
ОФІЦІАНТ — СТАВКА+%+ЧАЙОВІ. ТЕЛ. 0 67 ОФІЦІАНТ — СТАВКА+%+ЧАЙОВІ. ТЕЛ. 0 67 
2327280, 0 95 0832786.2327280, 0 95 0832786.

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, комір-
ники, складальники-пакувальники, комплек-
тувальники, засипальники сировини, з/п ви-
сока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запрошує 
на роботу автослюсаря з ремонту ходової 
частини, автослюсаря-моториста, автоелек-
трика-діагноста, охоронця, шиномонтажни-
ка, інжерена-електрика по збірці електро-
приладів. З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток. Тел.: 0 50 3574386, 0 
50 3328704. 

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, бухгалтера-ре-
візора, мийника посуду/прибиральницю, во-
дія кат. «Д», з/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток. Тел.: 0 50 3521592. 

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

Київ

Водії-далекобійники на тягач Renault. Ві-
дрядження по ближньому зарубіжжю. Д/р 
на автомобілях іноземного виробництва від 
2-х років. Наявність закордонного паспорта, 
медичної довідки. З/п 20000 грн. МР: м. Київ, 
вул. Березнева, 10. Тел.: 0 44 5374337, 0 67 
5475326, 0 67 4435652.

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. 

Прибиральники потрібні в торгові центри 

і супермаркети в м. Київ. Робота позмінна. 

Допомога з житлом і оплата проїзду до м. 

Київ. З/п 7000-10500 грн. Тел.: 0 67 5268435, 0 

66 0611520, 0 73 0307424.

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

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 огородження. 
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, дешево. 
Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Меблева стінка, диван, 2 крісла, б/в, 2000 грн. 

Тел.: 0 96 0171960.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор «Sony», гарний стан, 1000 грн. Тел.: 

0 95 3794272.
Телевізор «Соні» — 1000 грн, гарний стан; те-

левізор «Патріот УТ-2» 70 каналів — 500 грн; 
чугунна ванна, 1,70х0,73, 1200 грн, гарний стан; 
ручна швейна машинка, робоча — 1000 грн, 
торг. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
Віддам в гарні руки цуценят лабрадорів метис. 

Тел.: 0 67 5061177.
Корови, 2 шт., дійні, с. Вишеньки. Тел.: 0 96 

4318800.

ЦУЦЕНЯТА НІМЕЦЬКОЇ ВІВЧАРКИ, КЛА-ЦУЦЕНЯТА НІМЕЦЬКОЇ ВІВЧАРКИ, КЛА-
СИЧНИЙ ОКРАС, ВІД 2-Х МІСЯЦІВ. ТЕЛ.: 0 95 СИЧНИЙ ОКРАС, ВІД 2-Х МІСЯЦІВ. ТЕЛ.: 0 95 
2429786, 0 99 1627409.2429786, 0 99 1627409.

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.

Вікно металопластикове, 1,30х1,80, б/в. Тел.: 0 
98 2030654.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Гарбузи, с. Глибоке. Тел.: 0 97 9388505, 0 50 
3867907.

Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 
7400555.

РІЗНЕ

Бориспіль

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ

Бориспіль

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

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Втрачений військовий квиток, серія НУ 
№9643160, виданий на ім’я Зарицького Оле-
га Петровича Бориспільським військкоматом 
19.11.1986 р., вважати недійсним. 

Втрачений сертифікат на право власності на 
земельну ділянку площею 3,0746 га, серія ЯБ 
№784428, виданий на ім’я Удовенка Василя Ти-
мофійовича Баришівським районним відділом 
земельних ресурсів 23 березня 2006 р., вважати 
недійсним. 

Втрачені водійські права, серія ВХТ №799157, 
видані на ім’я Шкряда Євгена Вікторовича 
08.10.2016 р., ввадати недійсними.

Знайшлася маленька собачка, дівчинка, ру-
денька. Чекає на своїх господарів. Тел.: 0 96 
6954157, 0 50 1070151. 

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
в цех

067 339-81-94,
099 07-121-40, Ольга
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

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
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 ПАМ’ЯТІ ЗЕМЛЯКА  НОВИНИ КОРОТКО

Духовність

БОРИСПІЛЬ ВШАНУВАВ 
ПИСЬМЕННИКА ЮРІЯ НОГУ

 22 жовтня 2018 
року письменникові та 
громадському діячеві 
Юрію Нозі виповнилося 
б 45 років. Цього 
дня у Бориспільській 
загальноосвітній школі 
№ 1 ім. Ю. Головатого 
зібрались друзі митця, 
члени його великої родини, 
прихильники українського 
слова, вчителі та учні.

Тетяна ШЕПТИЦЬКА

Зібралися, аби вшанувати йо-
го пам'ять відкриттям невеличкої 
експозиції в музеї школи, де він на-
вчався. Юрина посмертна книжка 
має назву «Я завжди знаходжу світ-
ло». І світло супроводжувало його 
всюди і по-різному: сонцем у Бори-
сполі, жовтогарячими деревами на 
кладовищі, сяйвом очей у шкіль-
ному музеї (важлива деталь: у по-
ловини Борисполя пропало світло 
— і музейний куточок відкривали 
під спалахи фотоапаратів і вогни-
ки телефонів).

Захід зібрав людей, для яких 
Юрій Нога був і є особливим 
— друзів-письменників Сергія 
Пантюка, Івана Андрусяка та рід-
них. Як сторінки книжки, миготі-
ли перед очима віхи його життя: 
дитинство, перші мітинги, праця 
у видавництві «Смолоскип», зна-
йомство і шлюб з поеткою Мари-
ною Брацило, гостинна кварти-
ра, де вони з Мариною прийма-
ли всю літературну тусівку кінця 
1990-х – початку 2000-х, фести-
валь «Молоде вино», Ірпінські 

семінари творчої молоді, дирек-
тором яких був Юрій майже 10 
років.

Директор шкільного музею Лю-
бов Рудич розповіла про підготов-
ку експозиції, подякувавши друзям 
і родичам за надані матеріали — 
особисті фото Юрія Ноги, його за-
писники, нотатки, книжки та руш-
ник, який став символом поетич-
ного конкурсу «Молоде вино».

Письменник, видавець і жур-
наліст Сергій Пантюк, згадуючи 
друга, наголошував, що Юрко Но-
га був дуже скромною людиною, і 
треба було докладати чимало зу-
силь, аби вмовити його прочитати 
щось із своїх віршів. Тому власне 
всі поетичні збірки Юрія вийшли 
друком після смерті автора. Сергій 
Пантюк також підкреслив уміння 
Юрія Ноги слухати інших, допома-
гати молодим авторам, організо-
вувати різні літературно-мистецькі 
акції та всюди знаходити позитив. 

У пам'ять про друга Сергій Пантюк 
зачитав фрагмент поеми «Дев’я-
ностіада», в якій, окрім інших по-
етів буремних 1990-х, зображений 
і Юрко.

Письменник і видавець Іван Ан-
друсяк говорив про людські якості 
Юрія Ноги, його щирість, гостин-
ність, прагнення обігріти довколи-
шніх і дати прихисток усім — від 
їжака до друзів. «Тяжко усвідом-
лювати, що ні Юрка, ні Марини, ні 
їхньої відкритої оселі вже немає з 
нами», — зітхнув Іван Андрусяк. 

Директор Бориспільської за-
гальноосвітньої школи № 1 ім. Ю. 
Головатого Людмила Шевченко за-
значила, що в школі вже не зали-
шилося тих учителів, які колись на-
вчали Юрія Ногу, проте колектив 
щиро відгукнувся на пропозицію 
вшанувати творчого і неординар-
ного земляка. Вона також сподіва-
ється, що з часом музейна експо-
зиція розшириться, а учні школи 

відкриватимуть для себе творчість 
Юрія Ноги.

Пам’ятний захід у школі продов-
жився у форматі зустрічі письмен-
ників Сергія Пантюка та Івана Ан-
друсяка зі старшокласниками та 
учнями середньої ланки, під час 
якого школярі глибше дізналися як 
про творчість знаного бориспіль-
ця, так і про сучасну українську 
літературу, її постаті та тенденції 
щодо розвитку. Насамкінець пись-
менники та рідні побували на мо-
гилі Юрія Ноги, що на бориспіль-
ському кладовищі (вул. Тургєнєва), 
поклали квіти, згадали…

Чи встигнеш дописати рядок
поки згасне світло
Можливо в цьому і 
сенс життя
А чи висохне фарба

Ю.Нога

• Від імені родини та мами — 
Марії Ноги, яка не змогла при-
летіти на відкриття музейної 
експозиції, виступив дядько 
Юрія — Микола Нога, він зга-
дував дитячі роки письменни-
ка, його перші мітинги на по-
чатку 1990-х і участь у вибо-
рюванні незалежної України. 
Юрій Нога зарано відійшов у 
вічність, тому спогади про ньо-
го для рідних досі болючі. По-
при всі творчі досягнення Юр-
ко Нога для родини залишився 
не просто письменником, гро-
мадським діячем, а рідною ди-
тиною, за якою тужить серце, 
якої не вистачає. Родичі митця 
висловили глибоку вдячність 
школі та всім, хто долучився 
до організації заходу — дру-
зям, учителям, дітям.

«СПРУТ» 
ПАТРУЛЮЄ 
БЕРЕЗАНЬ 

Тетяна СОЛОВЙОВА

Із початку жовтня вулиці мі-
ста патрулюють працівники 
охоронного холдингу «Спрут». 

Відповідне рішення ухвалили 
депутати Березанської міської 
ради на засіданні сесії, зокре-
ма, були внесені зміни до Комп-
лексної програми профілактики 
та протидії злочинності в м. Бе-
резань на 2018-2020 роки «Без-
печне місто». Передбачається, 
що кожного місяця з місцевого 
бюджету охоронному холдин-
гу виділятиметься по 20 тисяч 
гривень. 

У Березані також працює від-
ділення поліції, але через недо-
статню кількість працівників (з 
42 співробітників, які мають бу-
ти за штатним розписом, пра-
цює половина) воно неспро-
можне забезпечити правопоря-
док у місті. 

На разі «Спрут» патрулює цен-
тральні вулиці міста, де люблять 
відпочивати березанці, зазна-
чає заступник генерального ди-
ректора охоронного холдингу 
«Спрут» Сергій Бережний. 

«Наші працівники об’їжджа-
ють фактично все місто», — за-
значає Сергій Бережний.

• Захід зібрав людей, для яких Юрій Нога був і є особливим 
— друзів-письменників Сергія Пантюка, Івана Андрусяка та рідних.

• Пам’ятний захід у школі продовжився у форматі зустрічі 
письменників Сергія Пантюка та Івана Андрусяка зі старшокласниками 
та учнями середньої ланки.

РОЗПОЧАТО 
ТЕПЛИЙ 
СЕЗОН

Ірина ГОЛУБ

У понеділок, 22 жовтня, ви-
конком Бориспільської місь-
кої ради прийняв рішення про 
початок опалювального сезо-
ну із вівторка, 23 жовтня. 

«Котельні працюють відпо-
відно до затвердженого тем-
пературного графіка, що вра-
ховує температуру повітря за 
вікном. Проблеми виникають 
у сонячні дні, коли у одному і 
тому ж будинку з південного 
боку жарко, а з північного — 
прохолодно. Підприємство не 
в змозі регулювати подачу те-
пла на кожен будинок окремо», 
— прокоментував старт опа-
лювального сезону директор 
КП «Бориспільтепломережа» 
Володимир Палінка.

Микола Корнійчук, перший 
заступник міського голови, під-
креслив, що практично усі ко-
тельні міста були запущені в 
один день, із технічних причин 
не запрацювали дві — на вули-
ці Поповича, в районі УМБ-17, 
та нова котельня на вулиці При-
вокзальній.
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 ОСОБИСТЕ ВРАЖЕННЯ

НОТАТКИ ІЗ ТУРЕЧЧИНИ: 
МОЛОДІ ПЕНСІОНЕРИ, АЛІМЕНТИ ДІТЯМ І ЕКС-ДРУЖИНАМ,  
ЖИТЛО 1+2 І ШКОЛИ БЕЗ ПІДРУЧНИКІВ

 Подорожуючи містами, мимоволі порівнюєш їх із 
рідним місцем, де живеш. Поділюся із читачем особистими 
враженнями від побачено і почутого в Анкарі — столиці 
Туреччини, про яку нам відомо мало, бо вона не так 
популярна в українського туриста, як величний Стамбул 
чи теплі Аланія, Анталія та інші міста Середземномор’я. 
Однак Анкара варта уваги тих, хто хоче побачити справжню 
Туреччину, злитися з її мешканцями, оцінити національну  
кухню, побачити цікаві та історичні місця, а ще — 
зайнятися вигідним шопінгом. Це ідеальне місто для туру 
вихідного дня чи короткого відпочинку.

ВОДА. Водопостачання місто 
отримує із водосховища, що на-
повнюється в період дощів узим-
ку. Потім дощова вода очищуєть-
ся і надходить до житлових бу-
динків та інших об’єктів.

Є полив парків і скверів: під 
кожним облаштовано мережу із 
підводом води, до дерев вздовж 
бульварів та вулиць також підве-
дена система поливу. Може, тому 
вони не хворіють та не вражають-
ся шкідниками, попри те, що за-
газованість вулиць висока і авто-
потік у рази більший, ніж у Києві. 
Парки і сквери буяють зеленою 
травою до пізньої осені. Трава по-
ливається, зіпсовані її ділянки за-
мінюються новими латками з ру-
лонної трави. Газони вздовж трас 
та доріг — зелені та доглянуті, хо-
ча земля в цьому регіоні кам’я-
ниста на неродюча, тому можна 

тільки здогадуватися, яких зусиль 
докладають турецькі комуналь-
ники, щоб дерева, трава та квіти 
радували око практично весь рік. 

ФОНТАНИ. Анкару можна назвати містом фонтанів. Вони усюди — 
маленькі і великі, оригінальні і  невибагливі, вздовж бульварів, вулиць, 
біля торгівельних центрів, громадських будівель, у численних парках 
і скверах. Працюють постійно, навіть взимку, вимикаються лише тоді, 
коли є загроза замерзанню. І це попри те, що, наскільки відомо, ця ча-
стина Туреччини  має проблеми із водопостачанням, адже розташова-
не місто в Анатолійському регіоні — гірській місцевості.

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Дороги в Анкарі, я і в усій Туреч-
чині, рівнісінькі. І не важливо — це 
дорога в аеропорт, міська дорога, 
чи дорога до віддаленого села, — 
вона в ідеальному стані. Тому, їдучи 
в авто в Туреччині, особливо відчу-
ваєш, що ти не в Україні. Я користу-
валася як міськими, так і міжміськи-

ми автобусами — вони чисті та су-
часні, водії носять формений одяг. 
І ніяких наклейок, килимків, іграш-
кових собачок, значків у салоні. Діє 
електронний квиток, але можна за-
платити готівкою, в автобусі є кон-
дуктор. На деяких вулицях Анкари 
їздять маленькі мікроавтобуси ти-

пу наших маршруток — долмуші. 
Транспортні розв’язки переважно 
підземні, Анкара — багатомільйон-
не місто, і потік транспорту — ве-
личезний. Дороги набагато вужчі, 
чим у нас, це відмічають і турки, які 
приїздять до України; вони диву-
ються ширині наших доріг, як і їхній 
занедбаності.

МЕТРО. У Анкарі три лінії ме-
тро, воно не таке глибоке, як у 
нас. Станції  зручні для переходу 
на іншу лінію. Дивує повна без-
шумність всередині вагону та від-
сутність хитавиці. І жодної рекла-
ми! Натомість у кожному вагоні 
біля дверей встановлено телее-
крани, але демонструється не ре-
клама, а новини муніципалітету 
та соціальна інформація: напри-
клад, де який об’єкт зводиться, 
як і де ремонтується дорога, про-
цес надходження води до будин-
ків через підземні комунікації, як 
вона очищується тощо. Здивува-
ло, що коли їдуть батьки із діть-
ми, то переважно сидять батьки, 
а діти, починаючи років із 4-х, сто-
ять поряд. І це при тому, що дітей 
в Туреччині дуже балують.

ДОРОГИ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ. 

БЕЗПРИТУЛЬНІ ТВАРИНИ. Собак та котів у Туреч-
чині люблять, але обережно. Домашня тварина вдо-
ма — рідкість. По-перше, з релігійних причин: в ісла-
мі вважається, що в дім, де живе собака, не завітають 
янголи; котам пощастило більше — пророк Мохамед 
любив їх і навіть тримав вдома. Інша причина —чи-
стоплотність турків, які не заводять вдома улюблен-
ців через можливий бруд. Ще помітила, що турецькі 
собаки і коти худі, мені пояснили, що не через голод, 
а через жаркий клімат. У багатьох місцях можна по-
бачити спеціальні годівниці-автомати для собак, які 
насипають порцію корму в обмін на пластикову тару. 
У холодну пору муніципалітети розміщують на вули-
цях будиночки для котів, щоб грілися. У морози со-
бак пускають грітися до магазинів, а коти гарно почу-
ваються в мечетях.

• Майже до кожного дерева в 
місті підведено воду.

• На фоні однорідної забудови виділяються мечеті та будівлі органів державної влади.

• У метро безшумно, чисто і без реклами.

• Фонтан «Кульбаба» схожий на колишній бориспільський.

• Будиночок для котів у парку.
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БУДІВЛІ. На центральній вулиці та площі міста переважно бу-
дівлі ділового призначення. Як і скрізь, центральний район міста є 
престижним як для роботи, так і для життя. Що цікаво — забудова 
у престижних районах малоповерхова, як правило — 4-5 поверхів 
плюс підземний паркінг. Чим далі від центру міста, тим вищі будин-
ки, і менше зелені.

КВАРТИРИ. У турків немає поняття однокімнатної квартири, жит-
ло поділяється на категорії 1+1 (варіант для студентів чи мігрантів), 
1+2, 1+3… (тобто вітальня + кількість спален), може бути і 2+2 і т.д., 
але ніяк просто 1. Спати і жити в одній кімнаті неприйнятно для тур-
ків, тим більше приймати гостей там, де спиш. Туалетів, як правило, 
два — один євротипу, інший — традиційний, як у нас у громадських 
місцях. Є турецькі трущоби, так звані «геджеконду» (в перекладі — 
збудовані за одну ніч). Колись багато людей прибувало з навколиш-
ніх сіл у столицю в пошуках кращого життя, всім треба було житло, 
будуватися капітально не було змоги, тому стали популярними ха-
лупи, які можна було швидко звести, а потім знести. Пізніше подібне 
житло уже будувалося капітально, можна було провести воду і газ, 
але коли місто стало розбудовуватися, райони одно-двоповерхової 
старої забудови почали зносити для багатоповерхових комплексів. 
Зносять і досі, але жителям трущоб (кожному із повнолітніх мешкан-
ців), згідно із законом, забудовник зобов’язаний надати нове житло 
стандарту 1+2. А поки житло будується, гарантом виступає держа-
ва, виплачуючи щомісячно компенсацію у розмірі комерційної вар-
тості оренди такої квартири, еквівалент приблизно 200-300 доларів. 

У інтер’єрах турецьких квартир переважає білий колір: стіни, підло-
га, килими, меблі — усе має бути білим чи світлого кольору, і усе має 
вичищатися та вимиватися щоденно. Турецькі жінки — фанати приби-
рання, вони здебільшого не працюють, тому часто прибирають оселі. 

МЕДИЦИНА.  У Туреччині 
діє страхова медицина. 
Розповсюджується 
поліс на всіх членів сім’ї. 
Держслужбовці (в тому числі 
вчителі та інші працівники 
соцсфери) обов’язково 
проходять медичне 
обстеження з повною здачею 
медтестів та аналізів (в т.ч. 
на СНІД та онкомаркери) 
двічі на рік, це безкоштовно. 
Лікування та підтримка деяких 
категорій хворих повністю 
безкоштовне, незалежно від 
покриття страхового поліса. 
Так, наприклад, хворі на діабет 
безкоштовно отримують ліки 
чи інші потрібні маніпуляції 
впродовж всього життя, 
лікар повідомляє про 
необхідність здати аналізи, 
тести тощо згідно графіку, це 
теж безкоштовно. Повністю 
безкоштовним є і лікування 
ракових захворювань. 
Для дітей та студентів 
безкоштовним є встановлення 
брекет-системи для 
вирівнювання зубів. 

ДІТИ. Дітей у Туреччині 
залюблюють. Не дивуйтеся, 
якщо до вашої дитини на 
вулиці будуть підходити, 
посміхатися, пригощати 
солодощами, щипати за щічку, 
і т.п. — це нормально. Дітей 
кутають, а якщо на вулиці 
вітер, дощ чи сніг, ніхто не 
піде гуляти. Майданчики 
здебільшого зі штучним 
покриттям — бо турки 
маніакально бояться мікробів 
та бруду. Типова картина 
на майданчику: дитина у 
нарядному одязі, а мама бігає 
за нею, щоб та чогось не взяла 
в руки, не забруднилася. 
Турецькі бабусі, які дивляться 
за своїми онуками вдома та 
не відправляють їх у садок, 
отримують за це зарплатню 
від держави додатково до 
пенсії.

ШКОЛИ. Кожна школа має 
свою форму (набір включає 
спідницю чи сарафан, брюки 
— як для хлопчиків, так і для 
дівчат, блузки та сорочки, 
кардиган та спортивну 
форму). Форми яскраві та 
оригінальні. Навчаються до 9 
класів, потім ідуть у коледжі. 
Шкільні предмети теж 
відрізняються — наприклад, 
хімія, фізика, географія 
об’єднані в один предмет, як 
історія та література, алгебра 
та геометрія тощо. Школи 
фінансуються державою. 
Підручників майже немає: 
в 1 класі дитині видають 
планшет, який протягом 
навчального процесу може 
бути замінений на новіший. 
У планшеті — підручники, 
домашні завдання і зв’язок 
із учителем. Більшість 
учителів — чоловіки, 
професія вчителя престижна 
та гарно оплачується. 
Освіта в державних вишах 
безкоштовна, студенти 
отримують стипендію — 
від 470 до 1500 лір (від 2340 
до 7470 грн) залежно від 
року навчання. Студентські 
гуртожитки облаштовані, а 
студмістечка та парки перед 
ними можуть позмагатися з 
кращими парками Європи.

Пенсіонери. Турецькі пенсіонери, хоч і нарікають на життя, по-
чуваються захищеними державою. Турки виходять на пенсію рано: 
жінки в 50 років, чоловіки в 55 років. Мінімальний розмір пенсії — 
1635 турецьких лір (8142 грн). Пенсіонерам двічі на рік виплачуєть-
ся одноразова матеріальна допомога по 1000 лір (4980 грн), плюс 
до цього двічі в рік видається по 1000 лір на свята (4980 грн). Проїзд 
у транспорті пенсіонерам — безкоштовний. Поховання теж здійс-
нюється за державний кошт. Коли факт смерті громадянина вно-
ситься в базу даних (а це робиться автоматично лікарнею), до бу-
динку приїжджає машина від муніципалітету з набором необхідних 
продуктів (включаючи питну воду, напої, солодощі та інше з роз-
рахунку на 100 осіб) для організації похорон. За державний кошт 
здійснюється проїзд на кладовище та інші необхідні процедури. 

ВЕСІЛЛЯ. Традиційне весіл-
ля середнього класу в містах 
скромне, як за нашими мірка-
ми — святкують у спеціально-
му салоні, на столах можуть 
бути солодощі та кола. Навіть 
весільний багатоярусний торт 
часто бутафорський, щоб фото-
графуватися. Ну і, звісно, ніяко-
го алкоголю, це непопулярно в 
Туреччині, головний напій тут 
— чай. В бідних районах та се-
лах, навпаки, гуляють як у нас, 
з розмахом, запрошуючи на ве-
сілля всю вулицю чи село. А ще 
українців можуть шокувати він-
ки, які приносять молодятам — 
точно такі вінки зі штучних кві-
тів зі стрічкою та надписом «від 
……» у нас приносять на похо-
рони, а у них — на весілля. Тож 
якщо бачите біля двору вінки 
— там одруження. 

ПРО ШЛЮБ. При розлученні 
не лише діти отримують алімен-
ти, але й жінка щомісячні довіч-
ні виплати від колишнього чо-
ловіка, які перевищують дитячі 
виплати. Виплати на жінку здій-
снюються, навіть якщо вона була 
ініціатором розлучення, або на-
віть якщо шлюбу ще не було, але 
були заручини, а потім вона пе-
редумала виходити заміж. Тому 
шлюб в Туреччині вигідний для 
жінки, розлучень мало — адже 
чоловік має всі шанси залиши-
тись голим і босим. Одруження 
для турків — серйозний процес, 
йому передує купівля квартири, 
машини, і далі за списком, який 
надає сім’я нареченої (від золо-
тих прикрас, предметів вжитку 
до меблів). Сім’я нареченої та 
гості дарують молодій золото, 
яке залишається у неї. 

ЦІНИ ТА БЕЗ ЄВРОПИ. 
Анкара — гарне місце для шопін-
гу. Тут безліч магазинів, торгових 
центрів, в яких представлені як 
місцеві товаровиробники, так і ві-
домі бренди, одяг та взуття яких 
нижче за ціною, аніж в Україні. 
Нижчими є і комунальні послу-
ги, ціни на меблі, побутову техні-
ку та продукти харчування. До-
рожчі м’ясо, алкоголь та цигар-
ки. Навіть нерухомість нижча за 
ціною, ніж в Києві. Оренда офісу 
чи квартири в столиці може бути 
нижчою, ніж у Борисполі. Оренда 
трикімнатної квартири в гарно-
му районі столиці поруч з метро 
коливається від 750 до 1250 лір 
(3735 — 6225 грн). Турки поважа-
ють вітчизняних товаровиробни-
ків, і є патріотами всього турець-
кого. Цікава історія, пов’язана з 
відомим турецьким виробником 
побутової техніки, що, кажуть, на-

лежить сім’ї президента. Створю-
ючи торгову марку, турецька вла-
да мала на меті забезпечити не-
дорогою та якісною побутовою 
технікою кожну турецьку сім’ю, 
і їм це вдалося: вдома, у готелі, 
ресторані тощо є техніка турець-
кої марки, що успішно конкурує з 
західними виробами. 

Також, скуштувавши турецький 
шоколад (натуральний, бо дода-
вати до нього добавки, як і шкід-
ливі масла, заборонено), зрозумі-
ла, чому вони вважають україн-
ський неякісним і навіть шкідли-
вим. Різниця разюча, спробуйте. 
Натомість в Україні смачніша мо-
лочна продукція та овочі.

На запитання, чи прагнуть во-
ни вступити до Євросоюзу, тур-
ки здебільшого відповідають: 
«Раніше хотіли, а зараз ні. Наві-
що це нам? Ми вже збудували 
Європу тут». 

СМІТТЯ. Чисто там, де прибирають, у цьому можна переконати-
ся в Анкарі. На вулицях багатолюдно, але урн мало, під кінець дня 
центр міста засмічений. Вранці, до початку робочого дня, на вули-
ці виїздить прибиральна техніка, сміття здувається до узбіччя, зби-
рається, дорога миється та сушиться – усе спецтехнікою. На вули-
цях постійно працюють прибиральники.

 Подорожі

• Парк біля студентського гуртожитку.

• Турецькі чоловіки «танцюють» перед дружинами все життя, 
починаючи із весілля.

• Типові житлові будинки у центральному районі міста.

• Чим далі від центру — тим вищі багатоквартирні будинки.
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 ВІД ХОБІ ДО ПРОФЕСІЇ

 ХВІСТ «ПІСТОЛЕТОМ»  ТАКЕ ЖИТТЯ

ЗМАГАЛИСЯ КІНОЛОГИ:
ПЕРЕМОГЛА ТЕТЯНА ПРАВДА З БОРИСПОЛЯ 
ІЗ БЕЛЬГІЙСЬКОЮ ВІВЧАРОКОЮ УМОЮ

Тетяна СОЛОВЙОВА

Із 18 по 21 жовтня найкращі 
кінологи з України виборюва-
ли право представляти Україну 
на Чемпіонаті світу з міжнарод-
ної системи дресирування. За-
хід, організований Кінологічною 
спілкою України, проходив за під-
тримки виконкому Березанської 
міської ради.

До служби готові!
Такої кількості красивих і розум-

них собак у Березані ще не бачи-
ли — на чемпіонат з’їхалися понад 
50 кінологів разом зі своїми вихо-
ванцями. Більшість собак, які де-
монстрували вміння результатив-
но «працювати», були службових 
порід. Серед учасників були і неве-
личкі кумедні песики – приміром, 
джекраселтер’єри, і доволі рідкіс-
ні шарпі. Вихована собака має бу-
ти впевненою, легко переносити 
зміну обстановки і слухатись го-
сподаря, виконуючи команди, бути 
його надійним охоронцем – так ха-
рактеризують кінологи ідеального 
пса. Основне завдання для соба-
ки-учасника — ігнорувати чужих, 
чітко виконувати команди. До речі, 
більшість кінологів — жінки. 

Розпочалися змагання на по-
лях Баришівської зернової ком-
панії, одного зі спонсорів заходу. 
Собаки шукали слід, сховані пра-
порці, дерев’яні палички. Основні 
види змагань проходили на спор-
тивному комплексі «Дружба». Со-
баки виконували основні коман-
ди: «поряд», «сидіти», «лежати», 
«працювали» у групах відволікан-
ня. У програмі було й завдання 
«апорт», коли пси приносили кі-
нологам предмети, перестрибу-
вали через перешкоди та демон-
стрували вміння захищати госпо-
дарів та затримувати злочинців. 
«Ми відбираємо учасників на сві-
товий чемпіонат і маємо домага-
тися, аби всі команди були вико-
нані правильно, — говорить суд-
дя Олена Кудашкіна. — Можна 
сказати, що Україна має сильну 
кінологічну школу».

Проявили себе
Колегія суддів міжнародного 

класу найкращими визнала трьох 
жінок-кінологів і їхніх вихованок 
— бельгійських вівчарок. Абсо-
лютну перемогу здобула Тетяна 
Правда з Борисполя зі своєю кра-
сунею Умою, друге місце — у ки-

янки Юлії Миргородської та її ви-
хованки Вяткінс. І на третій схо-
динці п’єдесталу — Єлизавета 
Омельченко з Кременчука разом 
з улюбленцем Вальдом.

Переможці і призери отримали 
кубки від організаторів та вели-
чезні пакунки з кормом для улю-
бленців від генерального партне-
ра «Royal Сanin». 

«У Березані пройшов перший 
тур відбору на Чемпіонат світу з 
міжнародної системи дресиру-
вання, — розповідає організатор 
заходу Оксана Сліпченко. — Два 
наступних змагання відбудуться у 
2019 році, і в липні наступного ро-
ку Кінологічна спілка України ви-
значиться, хто з кінологів пред-
ставлятиме нашу країну на світо-
вому чемпіонаті».

 У Березані вперше 
проходив Чемпіонат 
України з міжнародної 
системи дресирування 
(IPO). Найкращим 
кінологом визнано 
жительку Борисполя 
Тетяну Правду.

Бориспілька є власницею собачого 
розплідника і президентом Клубу 
бельгійських вівчарок України

«Вісті» поспілкувалися з пе-
реможцем змагань — бори-
спількою Тетяною Правдою. 
До речі, ще одна вихованка 
пані Тетяни — бельгійська 
вівчарка Лулу — посіла чет-
верте місце на чемпіонаті у 
Березані.

Пані Тетяна понад 20 років 
дресирує собак. Почала займа-
тися цим випадково, коли в 1996 
році придбала добермана і від-
відала разом із улюбленцем за-
няття у кінолога. Згодом закінчи-
ла кінологічні курси і всерйоз за-
хопилася собаками. У 2006-2007 
роках вона разом із доберма-
нами брала участь у Чемпіона-
ті світу з міжнародного дреси-
рування і посіла восьме місце. 
Нині бориспілька є власницею 
розплідника бельгійських вівча-
рок і президентом Клубу бель-
гійських вівчарок України. «Ни-
нішня чемпіонка Ума — із зір-

кової родини, — посміхається 
Тетяна Правда. — Її мама Лу-
лу має солідний як для соба-
ки вік, — 8,5 роки, і це не зава-
дило їй посісти четверте місце 
на цих змаганнях, — розпові-
дає пані Тетяна. — Тато є нео-
дноразовим чемпіоном Німеч-
чини, цього року брат Уми став 
чемпіоном Фінляндії. Загалом, 
бельгійські та німецькі вівчарки 
вважаються найкращими охо-
ронцями, вони успішно працю-
ють разом з поліцейськими та 
прикордонниками».

Про своїх улюбленців бори-
спілька може розповідати годи-
нами. Видно, що розведення і 
тренування собак приносить їй 
задоволення.

нами брала участь у Чемпіона-
ті світу з міжнародного дреси-
рування і посіла восьме місце. 
Нині бориспілька є власницею 
розплідника бельгійських вівча-
рок і президентом Клубу бель-
гійських вівчарок України. «Ни-
нішня чемпіонка Ума — із зір-

тренування собак прирррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр носить їй
задоволення.

• Знай наших! Тетяна Правда зі своєю чемпіонкою Умою.

• Варвара Швидченко чекає 
комунальників.

• Зірковий виступ чемпіонки України.

• Затримання порушника під 
час змагань.

СПАСИБІ 
ДЕПУТАТАМ 
ЗА ДОПОМОГУ 

Ірина КОСТЕНКО 

До «Вістей» звернулася 
мешканка вулиці Сергія Ка-
мінського, що у Борисполі, 
Варвара Швидченко, яка від 
імені мешканців вулиці по-
дякувати депутатам Володи-
миру Шалімову та Рустаму 
Хамракулову.

Приводом для звернення 
став приємний факт — на ву-
лиці проклали тротуар, який 
захищає від зливових вод осе-
лі, які розташовані нижче, ніж 
проїжджа частина. Але у лю-
дей виникла проблема: як вий-
ти чи виїхати з двору через пе-
репад висот. Роботи виконувало 
КП ЖРЕУ, облаштування під’їз-
дів до дворів у кошторисі не пе-
редбачалося, однак не кожно-
му власнику під силу облашту-
вати плавні спуски у двір само-
тужки. Тож люди і звернулися до 
свого депутата. Рустам Хамраку-
лов домовився із ЖРЕУ, щоб во-
ни допомогли малозабезапече-
ним жителям вулиці із виконан-
ні цих робіт. 

Найбільш критична ситуація 
виявилася на вул. Камінсьсько-
го, 22, у Варвари Швидченко — 
бабусі, яка виховує чотирьох 
онуків, у яких померла мама. Її 
двір знаходиться на найнижчо-
му рівні – і спеціалісти ЖРЕУ бу-
ли безсилі. Тому Рустам Хамра-
кулов звернувся до колеги-де-
путата Володимира Шалімова 
за підтримкою. Пані Варвара 
розповідала: «Приїхали хлопці 
із «Агробудмеханізаціі», підня-
ли і переварили ворота, залили 
плавний бетонний спуск. У ме-
не бракує слів, щоб висловити 
вдячність Володимиру Іллічу та 
Рустаму Рахім’яновичу».  

Однак у дворі жінки зали-
шилося єдине проблемне міс-
це — східці із вулиці до двору, 
бо коли тротуар піднявся, ними 
важко користуватися. «Рустам 
Хамракулов запевнив, що до-
мовився із ЖРЕУ і вони допомо-
жуть, але комунальники не по-
спішають. А на носі зима! У ме-
не ж діти… Страшно подумати, 
що буде, коли все покриється 
снігом та льодом», — бідкаєть-
ся Варвара Швидченко і чекає 
майстрів із КП ЖРЕУ.
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 КРОСВОРД

 ОЗНАКИ ОТРУЄННЯ

За горизонталлю:
1. Машина для випилювання плит, 

блоків з масиву гірських порід у кар'є-
рах і шахтах, а також з кам'яних брил 
у цехах. 8. Всеукраїнське товариство. 
9. Грубий заборонений прийом у грі, 
персональна помилка. 10. ... Паркер 
(британський сценаріст, режисер, про-
дюсер — стрічки «Now Is Good», 2012; 
«The Best Exotic Marigold Hotel», 2011). 
11. Один з регіонів Тибету. 13. Не ми, 
а .... 14. Те саме, що лобур. 16. Україн-
ський радянський і перший кримсько-
татарський німий чорно-білий фільм 
про боротьбу кримськотатарського 
селянина з багатіями у XIX столітті. 
18. Заплетене волосся. 20. Письмова 
відповідь на лист і т. ін. (заст.). 21. Пів-
острів на півночі Західного Сибіру. 22. 
Напис на документі, який засвідчує, що 
його перевірено офіційною особою. 
24. У деяких картярських іграх — коло 
гри, що складається з трьох окремих 
партій. 26. Муніципалітет у Франції, у 
регіоні Бретань, департамент Морбіан. 
28. Мідний велетень на Кріті, що відга-
няв від острова чужинців. 29. Кім ... Сен 
(комуністичний диктатор («великий 
вождь») Північної Кореї). 30. Розділо-
вий сполучник. 32. Вигук, що виражає 

подив, здогад, пригадування. 33. Друкарська 
машинка особливої системи.

За вертикаллю:
1. Частка, частина, норма чого-небудь 

допустимого. 2. Назва села в деяких тюрк-
ських народів у Середній Азії та на Кавказі. 3. 
Міська телестудія. 4. Національний історич-
ний архів Білорусі. 5. Російська Федерація. 
6. Чоловіче ім'я. 7. Дуже сильний дощ. 11. 
Підступна змова проти когось. 12. Одиниця 
вимірювання магнітного потоку. 14. Прилад 
для дистанційного визначення фізичного 
стану і хімічного складу атмосфери за допо-
могою лазерного випромінювання. 15. «Тодір 
...» (роман української письменниці Галини 
Журби). 17. Товстий загострений з одного 
кінця металевий стрижень, яким ламають, 
розбивають що-небудь тверде. 19. Струнний 
щипковий музичний інструмент, поширений 
серед народів Закавказзя, Ірану, Афганіста-
ну та інших країн. 21. Британське авто. 23. 
Трав'яниста рослина родини ранникових. 25. 
Оодиниця виміру ефективного поперечно-
го перерізу ядерних процесів. 27. ... Сіндзо 
(90-й прем'єр-міністр Японії). 29. Ярмо. 31. 
Міжнародна одиниця електричного опору. 
32. Акціонерне товариство.

За горизонталлю:
1. Каменеріз. 8. Вут. 9. Фол. 10. Ол. 11. Кам. 13. Ви. 14. Лобас. 16. Алім. 18. Коса. 

20. Одписка. 21. Ямал. 22. Віза. 24. Робер. 26. Уа. 28. Тал. 29. Ір. 30. Або. 32. Ага. 33. 
Ремінгтон.

За вертикаллю:
1. Квота. 2. Аул. 3. Мт. 4. Ніаб. 5. Рф. 6. Іов. 7. Злива. 11. Комплот. 12. Максвел. 14. 

Лідар. 15. Сокір. 17. Лом. 19. Саз. 21. Ягуар. 23. Авран. 25. Барн. 27. Абе. 29. Іго. 31. 
Ом. 32. Ат.

Чоловік вночі говорить 
дружині:

— Дорога, а давай в ро-
льові ігри пограємо?

— Як це?
— Ну, ти ніби Червона 

Шапочка, а я досвідчений 
вовк!

— Давай!
— Ну, тоді йди, пиріжки 

печи!
• • •

Косметика може зроби-
ти будь-яку жінку прива-
бливою, парфуми притя-
гальною, а горілка бажа-
ною. Головне — дотриму-
ватися пропорції.

• • •
Дружина:
— Я у тебе як Попелюш-

ка — перу, прибираю, 
готую...

Чоловік у відповідь:
— Я ж тобі казав, вий-

деш за мене — жити бу-
деш як в казці!

• • •
Жінка гуляє з дітьми в 

парку, зустрічає знайому 
сімейну пару:

— А що це ви без чоло-
віка гуляєте?

— Він зараз зі своїм чо-
тириногим другом.

— Не знали, що ви ку-
пили собачку.

— Ми купили новий 
диван.

• • •
Один українець каже 

іншому:
— Ти чув, що від сала 

буває склероз?
— Ось і я думаю, чого це, 

коли з ранку сала наїмся, 
так весь день не пам'ятаю, 
що їсти хочеться!

• • •
Телефонний дзвінок:
— Мамо, а пам'ятаєш, 

коли три дні тому я пово-
дився погано, ти закрила 
мене в коморі і пішла?

— Ні, сину, все погане я 
намагаюся не згадувати!

— Мамо, як же так, ад-
же я ще сиджу тут?

• • •
— Цікаво, а леопард 

знає, що він виглядає 
вульгарно?

— Леопард вульгарно 
не виглядає, так вигляда-
ють корови, напнувши на 
себе шкуру леопарда.

• • •
У дитини в школі перші 

батьківські збори.
Попередили, що треба 

взяти з собою паспорт.
Мабуть, відразу будемо 

оформляти кредит.
• • •

Ось думаю, яким би бу-
ло офігенне літо, якби у 
всіх пропав інтернет.

• • •
Якщо синоптики ка-

жуть, що завтра буде яс-
но, не тіштеся:

вони мають на увазі, що 
зараз їм нічого не зрозумі-
ло, а ось настане завтра, і 
тоді стане ясно, що за по-
года в цей день.

 НОВА «ФІШКА»

ГАЛУШКИ З ГРИБАМИ
Інгредієнти: 0,5 л кефіру, 2 яйця, 

3.5 ст. борошна, 1 ч.л. соди; гриби, 
цибуля

Приготування. В миску вилива-
ємо кефір, додаємо соду, потім яй-
ця та сіль. Додаємо борошно та за-
мішуємо тісто, воно має бути елас-
тичним. Залишаємо тісто, накрив-
ши, щоб підійшло, на 15 хвилин. 

Потім розкачуємо у вигляді ковба-
ски та ріжемо на однакові продов-
гуваті шматочки. Кожен шматочок 
обвалюють в борошні і відправля-
ють варитися в підсолену киплячу 
воду. Після спливання варити ще 
дві-три хвилини.

Гриби посмажити з цибулею на 
рослинній олії, додати до готових 
галушок, перемішати. 

• Придивляйтесь до кожного 
гриба. Якщо сумніваєтесь — не 
чіпайте!

ПИЛЬНУЙТЕ НА 
ТИХОМУ ПОЛЮВАННІ

 Ще триває грибний 
сезон і радує врожаєм. 
Проте слід не втрачати 
пильності.

Навіть досвідчені грибники нерід-
ко кладуть до кошика отруйні гриби, 
не здогадуючись про це. Більшість 
випадків отруєнь грибами на тери-
торії України обумовлена вживан-
ням блідої поганки — гриб сприй-
мається за сироїжку чи печерицю. 
Помилитися можна при зборі моло-
дих плодових тіл гриба, коли його 
ознаки не встигли проявитися. Не 
розкрита бліда поганка зовні нага-
дує сироїжку. З легкістю отруїтись 
можна і їстівними грибами, якщо во-
ни не пройшли належної термічної 
обробки або зібрані на забруднених 
ділянках, вздовж магістралей чи по-
руч із шкідливим виробництвом.

 
Важливо! При перших оз-
наках отруєння грибами не-
гайно викликати «швидку», 

а до її приїзду промити шлунок та 
пити багато кип’яченої води.

• Після вживання неякісних си-
роїжок, недоварених опеньків, 
сатанинських грибів чи несправ-
жніх дощовиків через 30-60 хв 
з’явиться нудота, біль у животі, 
розлад шлунку та підвищена тем-
пература. Отруєння несправжні-
ми дощовиками або недоваре-
ними опеньками здебільшого не 
призводять до летальних випад-
ків, однак можуть мати серйозні 
наслідки для системи травлення. 

• Галюцинації, розлад або втра-
та свідомості, порушення дихання 
та серцевої діяльності можуть ста-
ти смертельними. З’являються во-
ни через дві години після вживан-
ня червоних мухоморів або воло-
конниць, отруйні речовини яких 
вражають нервову систему люди-
ни: потерпілий захлинатиметься від 
нападів сміху,  бачитиме галюцина-
ції, можлива втрата свідомості. Як-
що постраждалому не надати мед-
допомогу у перші години, то вряту-
вати його життя буде складно.

• Найотруйнішими є — токсини 
блідої поганки, мухоморів білого 
і смердючого, сморжів. Підступ-
ність їх у тому, що отрута, потра-
пивши до шлунку, протягом три-
валого часу (до 3-х діб) може не 
викликати симптомів. А далі, ко-
ли отруйні речовини досягнуть 
мозку, виникають запаморочен-
ня, нудота, сильна спрага, судо-
ми, посиніння губ, нігтів, похоло-
діння рук та ніг. 

Матеріал підготував інженер 
ДП «Бориспільський лісгосп» 

Михайло Бобик.

!

ХЛІБ ІЗ 
ВІТАМІНАМИ 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Тетяна ХОДЧЕНКО

У Парламенті з’явився зако-
нопроект, яким передбачаєть-
ся зобов’язати виробників пше-
ничного борошна збагачувати 
його вітаміном В9 (фолієвою 
кислотою). Нові правила про-
понують вводити поступово.

Хліб є найпопулярнішим продук-
том у споживчому кошику пересіч-
ного українця, тому депутати про-
понують збагачувати його. Перед-
бачається, що «вітамінізірований» 
хліб допоможе українцям забез-
печити добову норму надходжен-
ня фолієвої кислоти до організму. 

Ініціатори нововведення вва-
жають, що нові правила позитив-
но відобразяться на здоров’ї на-
ції та збільшать експорт україн-
ського борошна до ЄС, оскільки  
збагачувати продукти вітамінами 
рекомендує Всесвітня організа-
ція здоров’я. 

Відомо, що вітамін В9 пози-
тивно впливає на ріст та форму-
вання клітин. Доросла людина в 
день повинна споживати 400 мкг 
фолієвої кислоти. Для вагітних 
жінок ця норма вища та стано-
вить 600 мкг (нестача негативно 
вплине на розвиток плоду). Ве-
лика кількість фолієвої кислоти 
міститься у печінці, шпинаті, бро-
колі та спаржі. 
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ОВЕН. Тиждень поста-
райтесь провести без 
метушні та поспіху, кори-

стуючись плодами успіхів мину-
лих місяців. Вдалі вихідні, викори-
стайте їх максимально.

ТЕЛЕЦЬ. Сконцентруйте 
увагу на роботі, можли-
ва поява нових обов'яз-

ків та завдань. Не будьте занадто 
різкими в судженнях, уникайте 
суперечок. 

БЛИЗНЮКИ. Тримай-
те емоції під контролем 
і не кидайтеся в край-

нощі. Непоганий час для діло-
вих поїздок і зустрічей з друзями, 
партнерами. 

РАК. Вдалий тиждень, 
підвищиться загальний 
тонус і покращиться на-

стрій. Справи можуть піти не так, 
як ви планували раніше, але це 
дрібниці.

ЛЕВ. Шукайте можли-
вість провести макси-
мум часу в спокійній, 

комфортній атмосфері. Перш 
ніж вирішувати якусь проблему, 
обміркуйте її. 

ДІВА. Тиждень успіхів у 
діловій кар'єрі й особи-
стому житті. Але спочат-

ку необхідно перевірити та під-
твердити свої амбіції реальними 
справами. 

ТЕРЕЗИ. Найкращими 
ліками від життєвих роз-
чарувань буде повне за-

нурення в улюблену роботу чи 
хобі, якщо такі є. Не нарікайте на 
долю та проблеми.

СКОРПІОН. Сприятли-
вий час для нових по-
чинань, геніальних ідей 

і свіжих вражень. Щоб успішно 
просуватися вперед, прислухай-
тесь до інтуїції. 

СТРІЛЕЦЬ. Доведеть-
ся попрацювати понад 
норму, але це принесе 

додатковий прибуток. Вихідні — 
чудова нагода налагодити стосун-
ки з родичами. 

КОЗЕРІГ. Напружений 
ритм минулого тижня 
може вплинути на ва-

шу працездатність. Не вплутуйте-
ся в чужі інтриги, відпочиньте від 
метушні.

ВОДОЛІЙ. Професій-
на діяльність та навчан-
ня зажадають посиленої 

уваги та додаткового часу, заради 
чого доведеться жертвувати осо-
бистим життям. 

РИБИ. Практично весь 
тиждень буде присвяче-
ний діловим контактам. 

Робота на совість знайде кон-
кретне вираження в зростанні 
матеріального добробуту. 

W
W

W
.I-

VI
ST

I.C
O

M

Ч
И

Т
А

Й
Т

Е
 «

В
ІС

Т
І»

 В
 І

Н
Т

Е
Р

Н
Е

Т
І,

 
З

А
Л

И
Ш

А
Й

Т
Е

 С
В

О
Ї 

К
О

М
Е

Н
Т

А
Р

І,
 

П
Р

О
П

О
З

И
Ц

ІЇ
, 

Б
Е

Р
ІТ

Ь
 У

Ч
А

С
Т

Ь
 

В
 О

Б
Г

О
В

О
Р

Е
Н

Н
І 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
ІВ

.

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 29 ЖОВТНЯ — 4 ЛИСТОПАДА

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33


