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• Вартість проїзду на міжміських маршрутах № 316, 
317, 317-А зміниться. Перевізники констатують, що 
підняття ціни квитка неминуче, остаточна вартість 

проїзду від Борисполя до столиці станом на 31 жовтня 
не була оприлюднена. Чи підвищиться вартість проїду у 
громадському транспорті Борисполя, поки невідомо. 
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 ЇЗДИТИ ПО-НОВОМУ КАДРОВІ РОТАЦІЇ  КАДРОВІ РОТАЦІЇ

 НА ФІНАШНІЙ ПРЯМІЙ

Тетяна ХОДЧЕНКО

В оголошенні йшлося про причи-
ни нової ціни на перевезення, зокре-
ма, йшлося про підвищення цін на па-
ливо-мастильні матеріали, запчасти-
ни, зростання витрат на техобслугову-
вання рухомого складу. Далі цитата із 
оголошення: «На підставі розрахунку 
собівартості перевезення, відповідно 
до наказу Міністерства транспорту та 
зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 
«Про затвердження Методики розра-
хунку тарифів на послуги пасажир-
ського автомобільного транспорту», 
очікується підвищення вартості проїз-
ду на перевезення пасажирів автобу-
сами, які працюють у звичайному ре-
жимі руху в приміському та міжмісь-
кому внутрішньообласному сполу-
ченні у межах Київської області».

Перевізник Сергій Пасько, який є 
власником ПАТ «Атасс-Бориспіль» 
(міжміський маршрут №316) пові-
домив, що тарифи змінюватимуться. 
Проте конкретної дати підвищення 
ціни за проїзд він не назвав, варто-
сті перевезення також не повідомив.

Натомість підприємець Мико-
ла Грона (ТОВ «Автосервіс» марш-
рут №317, 317-А) пояснив, що ці-
ни на проїзд в його автобусах 
підвищуються із 31 жовтня. У ав-
тобусах, які курсують до ст.м. Хар-
ківська, розміщено оголошення 
про збільшення вартості проїзду 
із 27 жовтня, хоча станом на 31.10 
ціни лишалися незмінними. Водії 
міжміських автобусів конкретної 
дати зміни ціни за проїзд не гово-
рять, пояснюючи, що  керівниц-
тво не ставило їх до відома сто-
совно підвищення. Але вже чули 
про зміни та кажуть, що, можливо, 
їздитимуть до метро «Бориспіль-
ська» за 25 грн. 

Чи вплинуть нові ціни у міжмісь-
ких автобусах на підвищення ціни у 
міських маршрутках, невідомо. Те-
тяна Слобідська, спеціаліст відді-
лу з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного стану населення ви-
конавчого комітету Бориспільської 
міської ради, говорить, що міські 
перевізники до міськради поки не 
зверталися з подібним проханням.   

КВИТОК ДО КИЄВА 
ДОРОЖЧАЄ

 25 жовтня на 
фейсбук-сторінці 
ПАТ «Атасс-Бориспіль» 
з’явилася інформація про 
здорожчання проїзду в 
маршрутках до Києва. 
Про підняття ціни проїзду 
дізнавалися «Вісті».

Березань: нова 
ціна проїзду

Тетяна Соловйова

Від минулого тижня бере-
занці змушені платити за про-
їзд у маршрутках до Києва на 
10 гривень більше. 

Міське ТОВ «Автосервіс» 
підняло ціни до 45 грн, по-
яснюючи це здорожчанням 
пального. Оскільки чимало 
жителів Березані їздять на 
роботу до столиці, то люди 
занепокоєні таким підняттям 
цін і обирають інший марш-
рут залізницею. Адже вар-
тість проїзду в електричці 
10 грн до станції Дарниця та 
12 грн до станції Київ-Паса-
жирський. Однак часто елек-
трички запізнюються, прихо-
дять із малою кількістю ваго-
нів чи зі старими вагонами, 
тоді пасажирам доводиться 
їхати стоячи, а дорога до сто-
лиці займає удвічі більше ча-
су, аніж у маршрутці. Бере-
занці кажуть, що готові тер-
піти незручності задля еко-
номії сімейного бюджету.

ПРИЗНАЧЕНО 
НОВОГО ГОЛОВУ 
КИЇВСЬКОЇ ОДА

Президент України Петро 
Порошенко призначив голо-
вою Київської обласної дер-
жавної адміністрації коли-
шнього начальника Націо-
нальної поліції в Києві, пер-
шого заступника голови 
Одеської обласної держав-
ної адміністрації Олексан-
дра Терещука.

Відповідний указ від 30 
жовтня розміщений на сайті 
глави держави.

«Призначити Терещука 
Олександра Дмитровича го-
ловою Київської обласної дер-
жавної адміністрації з 30 жовт-
ня 2018 року з оплатою праці 
відповідно до законодавства», 
— йдеться в документі.

Як повідомляє прес-служба 
президента, під час представ-
лення нового голови КОДА По-
рошенко заявив, що ставить 
Терещуку «головне завдання 
— це захист людей, в тому чис-
лі і соціальний захист».

«Ми маємо бути відкритими 
до людей і не класти проблеми 
у «довгу шухляду», а вирішувати 
їх», — глава держави.

Зокрема Порошенко згадав 
монетизацію субсидій. За йо-
го словами, механізм монети-
зації субсидій має бути негай-
но розроблений і запровадже-
ний якомога швидше.

Досьє губернатора 
Олександр Терещук з верес-

ня 1995 року працював у струк-
турах Головного управління 
МВС України в місті Києві.

Із листопада 2012 по липень 
2014 року очолював управління 
МВС у Волинській області. Таким 
чином підпадав під люстрацію.

З липня 2014 року він був 
начальником Головного 
управління МВС у місті Києві.

Водночас у липні 2015 року 
президент скасував люстра-
цію генерал-майора Терещука.

Із квітня 2016 року до ни-
ні Терещук займав посаду за-
ступника голови Одеської ОДА.

Екс-губернатор піде у ве-
лику політику. Олександр 
Горган, звільнення якого з по-
сади голови Київської ОДА по-
годив спочатку Кабмін, заявив 
про намір зайнятися політич-
ною діяльністю.

«У подальшому я маю намір 
балотуватися до Верховної Ради 
в одному з мажоритарних окру-
гів», - сказав він в ефірі телекана-
лу «112.Україна» в четвер.

Горган пояснив, що перед 
пропозицією очолити Київську 
обладміністрацію поінформував 
президента про намір будувати 
публічну політичну кар'єру. «Це 
запланований крок, про який 
домовилися з главою держа-
ви ще фактично на момент мо-
го призначення», — сказав він.

Олександр Горган також по-
відомив, що президент України 
Петро Порошенко запропону-
вав йому продовжити роботу на 
посаді радника глави держави.

За інформацією 
Інтерфакс-Україна та 

Української правди. 

ГОЛОВА 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
РДА ПРЕДСТАВИВ 
НОВОГО 
ЗАСТУПНИКА

25 жовтня за участі голови 
Бориспільської районної дер-
жавної адміністрації Олексан-
дра Туренка, голови районної 
ради Владислава Байчаса, пра-
цівників райдержадміністрації 
та сільських голів відбулося офі-
ційне представлення Владисла-
ва Лаврика — новопризначено-
го заступника голови РДА.

Згідно з розпорядженням № 39-
к від 23.10.2018 року приступив 
до роботи 25 жовтня 2018 року. 

Владислав Олександрович на-
родився 16 січня 1973 року в с. 
Нова Галещина на Полтавщині.

У 1996 році здобув вищу осві-
ту в Київському інститут сухо-
путних військ, за фахом «інже-
нер по експлуатації бронетанко-
вої і автомобільної техніки».

У 2003 році закінчив Дніпро-
петровський регіональний ін-
ститут державного управління 
Української Академії державно-
го управління при Президенто-
ві України за спеціальністю «ма-
гістр державного управління».

У 2012 році — Інститут після-
дипломної освіти Харківського 
національного аграрного уні-
верситету ім. В.В.Докучаєва, фа-
хівець із захисту рослин.

У 2014 році проходив службу у 
військовому резерві Національ-
ної гвардії України. Нагородже-
ний відзнакою Президента Укра-
їни «За участь в антитерористич-
ній операції».

Стаж держслужби: 26 років.
Перед призначенням на поса-

ду заступника голови Бориспіль-
ської районної державної адмі-
ністрації працював заступником 
голови Донецької обласної дер-
жавної адміністрації.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Тема ремонту переїзду на 35 км 
у Борисполі залишається актуаль-
ною. На плановій нараді у місько-
го голови 29 жовтня говорили про 
терміни завершення робіт.

Наразі проводяться роботи із ас-
фальтування смуг спеціалістами 
ПрАТ «Броварське ШБУ-50». За сло-
вами Миколи Корнйчука, першого 
заступника міського голови, за 12-14 
днів роботи мають завершитися. Рух 
у обох напрямках буде, як і планува-
лося, тристороннім, у напрямку сто-

лиці лівий поворот на ТЦ «Аеромол» 
буде недоступним, натомість водії 
зможуть безперешкодно повертати 
направо задля розвороту до торго-
вого центру через вулицю Бровар-
ська. Таким чином планується роз-
вантаження вулиці Київський шлях. 

Нагадаємо, ПрАт «Бровар-
ське шляхо-будівельне управлін-
ня №50» виграло тендерні торги 
у системі ProZorro. Вартість капі-
тального ремонту відрізку про-
їжджої частини вулиці Київський 
Шлях (від вул. Глібова до Бровар-
ської), вказана у пропозиції, скла-
дає 4 млн 248 тис. грн.

ПЕРЕЇЗД РЕМОНТУВАТИМУТЬ ДВА ТИЖНІ

• Платитимемо більше, однак ціна не вплине на якість міжміських перевезень.
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 НА БЛАГО ГРОМАДИ НОВИНИ КОРОТКО

ТРИВАЄ БЛАГОУСТРІЙ 
КНЯЖИЦЬКОГО ОЗЕРА

Ірина КОСТЕНКО, фото автора 

Уже заасфальтовано дорогу 
вздовж озера, прокладаються 
тротуарні доріжки, встановлені 
контейнери для сміття та стаціо-
нарний туалет. За словами депу-
тата Бориспільської міської ради 
Ігоря Шалімова, це початок ро-
біт із благоустрою. Кошторис про-
екту облаштування території — 
майже 4,5 млн грн. Роботи роз-
поділено на етапи і кожного ро-
ку вони виконуватимуться у міру 
можливостей: залежно від мож-
ливостей міського бюджету. Цьо-
го року прокладаються пішохід-
ні доріжки, сума робіт — 1, 5 млн 
грн. За словами депутата, бла-
гоустрій передбачає паркову зо-
ну навколо озера, яка буде ого-
родженою територією — це у 
планах на наступний рік. Місця 
для паркування авто передбаче-
но за огорожею. Усі технічні зони 
будуть розташовані з боку вироб-
ничих підприємств.

Спільними силами
«Біля Княжицького сходять-

ся три депутатських округи — 
мій, Олени Донченко та Миколи 

Грони, — розповідає Ігор Шалі-
мов. — Торік ми із депутатами су-
міжних округів провели збори з 
мешканцями і вирішили зробити 
реконструкцію рекреаційної зо-
ни, — розповідає Ігор Володими-
рович. — Проектанту поставили 
завдання передбачити місце для 
пляжної зони, для гри у пляжний 
футбол, волейбол, для вуличних 
тренажерів та занять воркаутом; 

відокремити місце для відпочин-
ку із шашликами.

Я вдячний колегам-депутатам, 
які підтримали ініціативу бла-
гоустрою озера, міському голові, 
який розуміє важливість місць для 
культурного відпочинку», — гово-
рить Ігор Шалімов.

Хто доглядатиме 
територією? 

Ігор Шалімов вважає, що по-
трібно створювати окремий під-
розділ на базі КП «ВУКГ». «Є зеле-
не господарство у «ВУКГ», якому 
на баланс можна передати зеле-
ні зони і виділяти кошти на при-
бирання та облаштування цих те-
риторій. У місті таких зон декілька: 
Книшовий комплекс, озера Олес-
ницьке, Княжицьке, Гульківка», — 
говорить депутат. Нагадаємо, що 
навесні 2018 року із бюджетного 
депутатського мільйона Ігор Ша-
лімов виділив 90 тис. грн і запро-
сив компанію, яка спеціалізується 
на очищенні водойм від водорос-
тей. Ініціатива врятувала озеро 
від водних заростів. Роком раніше 
Ігор Шалімов за порадою біологів 
власним коштом придбав півтори 
тони мальків товстолобика і було 
проведено зариблення водойми. 
Але бориспільці рибу виловили 
за кілька місяців. 

Наразі вдалося дізнатися, що 
тамтешні мешканці проти того, 
щоб на території Княжицького 
згодом з’явилися торгові точки, 
люди хочуть зелену зону і готові 
платити символічну плату за вхід, 
щоб комунальники підтримувало 
порядок, а територія Княжицько-
го озера була некомерційним ко-
мунальним місцем для відпочин-
ку на природі. 

 Княжицьке озеро 
у Борисполі — одна із 
перших водойм міста, де 
у 2016 року за екологічні 
кошти було проведено 
роботи з очищення і 
поглиблення. Нині триває 
благоустрій прилеглої 
території. 

Увесь 
цивілізований 

світ дбає про 
екологію та 
вкладає кошти в 
екологічні ініціативи. 
Облаштування 
зелених зон у межах 
Борисполя — один з 
кроків у потрібному 
напрямку...»

• Ігор Шалімов.

• Прокладаються пішохідні доріжки, сума робіт — 1, 5 млн грн із міського бюджету. Облаштування пе-
редбачає великий комплекс робіт.

 БЕЗ КВОРУМУ

НЕ ПОДОЛАЛИ 
РЕКОРДНЕ  
ВЕТО 

Ірина КОСТЕНКО 

Розпорядженням Бориспіль-
ського міського голови Анато-
лія Федорчука 29 жовтня було 
скликано 47 позачергову се-
сію міської ради, щоб депутати 
могли подолати вето, накладе-
не мером на низку питань. Але 
кворуму не було і сесія не роз-
починала роботу. 

За результатами роботи 46 се-
сії Бориспільської міської ради, 
яка відбулася 18 жовтня, Бори-
спільський міський голова Ана-
толій Федорчук наклав вето май-
же на три десятки питань, під-
триманих депутатами. Відповід-
но до закону, щоб депутати мали 
змогу подолати вето, була скли-
кана позачергова сесія. Але кіль-
кості депутатів, які зібралися, не 
вистачало навіть для більшо-
сті — у 18 голосів. Засідання не 
відбулося. 

 Більшість заветованих питань 
були винесені з голосу і стосу-
ються виділення землі та затвер-
дження проектів землеустрою.

 
• Під вето потрапило питання 

про підписання договору орен-
ди із новим власником примі-
щення «Фабрики»МОНО» на вул.
Європейська, 11. 

• Одне із питань Анатолій Фе-
дорчук намагався зняти із розгля-
ду. Він повідомив, що видано но-
ве розпорядження, яке вилучає 
із переліку питань пункт 27: «Про 
внесення змін до персонального 
складу виконавчого комітету Бо-
риспільської міської ради». Мер 
зазначив, що питання потрапило 
до переліку заветованих помил-
ково. Але депутати, з подачі Оле-
га Вереса, наполягали, що зняти 
питання з розгляду на цій стадії 
— порушення процедури. Тож на 
наступній сесії буде голосуван-
ня за зміни у складі виконавчого 
комітету.

• Під вето потрапило рішення 
про відкликання голови постій-
ної комісії міської ради з питань 
регламенту та депутатської етики, 
контролю за виконанням рішень 
ради, законності, правопоряд-
ку, взаємодії із ЗМІ Ігоря Левіта-
са. А якщо із цього питання вето 
лишається неподоланим, то ав-
томатично рішення про обрання 
іншого голови є нікчемним. 

Анатолій Федорчук зазначив, 
що питання нової кандидатури на 
посаду голови регламентної комі-
сії було внесене до порядку ден-
ного наприкінці сесії, тоді як по-
рядок денний затверджений на 
початку сесії. Тобто, процедура 
була порушена.

 

Про газ і тепло
Єдиним новим питанням у по-

рядку денному було звернення 
до Президента України щодо ска-
сування постанови Кабінету Мі-
ністрів України про підвищення 
ціни на газ для населення. Його 
озвучив депутат Володимир На-
горний і попросив колег підпи-
сати документ. Заперечень не 
прозвучало. 

ВІДЗНАЧИЛИ 
74-ТУ РІЧНИЦЮ 
ВИЗВОЛЕННЯ 
УКРАЇНИ ВІД 
НАЦИСТІВ

28 жовтня 2018 року — 74-
а річниця вигнання нацистів 
із України. Напередодні з 
метою вшанування подвигу 
українського народу у Дру-
гій світовій війні та пам’яті 
загиблих був проведений 
районний захід у с. Іванків 
Бориспільського району.

Долучилися керівниц-
тво Бориспільської район-
ної державної адміністра-
ції, Іванківської сільської ра-
ди, районної ради організації 
ветеранів України, вчителі та 
учні Іванківської ЗОШ I-III сту-
пенів, працівники закладів 
культури та ветерани війни.

Учасники заходу вшанували 
пам’ять героїв хвилиною мов-
чання та поклали квіти до Ме-
моріального комплексу заги-
блим воїнам.

Історія минулого століт-
тя переконливо демонструє 
важливу роль України у Дру-
гій світовій війні 1939-1945 ро-
ків, прославляє великий укра-
їнський народ та його ваго-
мий внесок у здобуття пере-
моги антигітлерівської коаліції.

ПОРУШЕНО 4 
КРИМІНАЛЬНІ 
ПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОТИ 
УХИЛЯННЯ ВІД 
СЛУЖБИ

У жовтні 2018 року Бо-
риспільським відділом по-
ліції ГУНП в Київській об-
ласті порушено 4 кримі-
нальні провадження про-
ти військовозобов’язаних, 
мешканців Бориспільщини, 
за ухилення від навчаль-
них (чи перевірних) або 
спеціальних зборів згідно 
з ч. 2 ст. 337 Кримінально-
го кодексу України.

За інформацією Бориспіль-
ського об’єднаного військо-
вого комісаріату, військо-
во-лікарська комісія при 
ОМВК визнала чотирьох гро-
мадян придатними до вій-
ськової служби. Всі вони осо-
бисто отримали повістки на 
військові одноденні переві-
рочні збори, але не з’явилися 
у визначений термін, чим по-
рушили ч.9 ст.29 Закону Укра-
їни «Про військовий обов’я-
зок і військову службу».

Причини неприбуття до 
військового комісаріату в 
установлений строк не були 
підтверджені відповідними 
документами.

Зазначені правопорушен-
ня зареєстровані в Єдино-
му реєстрі досудових роз-
слідувань. Триває досудове 
слідство.
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 ЖИТТЯ ПІДПРИЄМСТВА

 Із 1 листопаду в Борисполі вступають в силу нові 
тарифи на водопостачання та водовідведення. 
Чи доцільний це крок та яка складова тарифоутворення? 
Із якими проблемами стикається підприємство у 
непростий час — наша розмова з директором КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» Олександром Ганушем.

ПРО ЦІНУ ВОДИ, 
БРАК КАДРІВ ТА БОРГОВУ ЯМУ

Наталія ДОЛИНА

— Олександре Миколайовичу, 
які причини зміни ціни на послу-
ги водоканалу?

— Ми привели їх у відповідність 
до витрат, які піднялися тому, що 
керівництво держави скинуло з се-
бе відповідальність за нинішні ре-
алії і переклало її на плечі підпри-
ємств і громадян. Паливо здорож-
чало на 30%. У минулому році літр 
бензину коштував 23 грн, а сьогод-
ні — 35 гр. Солярка коштувала 19 

грн, зараз 32 грн.
— Чому більша ча-

стина складової та-
рифу — це заробітна 
плата?

— Підприємство за 
добу підіймає понад 8 
тис куб м води і при-
ймає більше 8 тис куб 
м стоків. Нашими по-
слугами користується 
понад 50 тисяч насе-
лення, всі комуналь-
но-побутові заклади: 
дитячі садки, школи, 
лікарні, підприємства 
різної форми власно-
сті. Уявляєте, яка це 
складна система? То-
му чисельність працю-
ючих на підприємстві 
має бути не менше 600 
осіб. Але на сьогодні 
працює лише 196 спів-

робітників. Середній 
вік працюючих — 60 ро-

ків: ніхто не хоче йти че-
рез дуже низьку заробіт-

ну плату і важкі умови пра-
ці. Середня заробітна плата маши-
ніста КНС 4 тис грн. Але не кожен 
піде працювати на перекачку, де 
збираються всі стоки, бруд, сміття, 
і практично вручну це чистити. 

— А чому вручну? Хіба у вас не-
має спеціалізованої механізації?

— Механізовані решітки вста-
новлені тільки на трьох каналі-
заційно-насосних станціях, які 
за своїми габаритами дозволяли 
встановити на перекачці так зва-
ні МОНСТРи. Це англійські маши-
ни, які автоматично перемелю-
ють все сміття. Одна знаходиться 
на території водоканалу, друга у 
дворі стоматологічної полікліні-
ки, третя — навпроти військко-
мату. Але з працюючих залиши-
лася лише одна, біля військкома-
ту. Решта вийшли з ладу, оскільки 
термін їх експлуатації — 5 років, 
а вони працюють вже понад 7. 
Треба закупити нові, але де взяти 

гроші? Вартість одного МОНСТРу 
— 2,5 млн грн.

— Ще одна складова тарифу — 
сплата кредитів Світового бан-
ку. Відомо, що підприємство сво-
го часу брало кошти на оновлен-
ня і ремонт. Це велика сума?

— У 2010 році ми взяли кредит у 
розмірі 4,2 млн доларів у Світово-
го банку реконструкції і розвитку. 
Згідно із умовами договору, наше 
підприємство зобов'язане щоріч-
но виплачувати 325 тисяч доларів. 
Але за цей час курс долара змінив-
ся, тож зросли і відсотки кредиту.

— У Білорусії комунальні підпри-
ємства теж брали подібні креди-
ти, але за рахунок держбюджету 
борги швидко погасили, що впли-
нуло на зниження тарифів для лю-
дей і звільнило комунальників від 
заборгованості. А в нас, навпаки, 
все лягло на плечі людей?

— Так, це правда. На рівні дер-
жави комунальній сфері не приді-
ляється уваги.

— Чи бере участь міська влада 
у погашенні заборгованості «Бо-
риспільводоканалу», адже завдя-
ки децентралізації у місцевому 
бюджеті є кошти. Чи варто до-
помогти своєму комунальному 
підприємству, а не перекладати 
борговий тягар на жителів?

— Минулого року ми отрима-
ли від міської влади поворотний 
кредит у розмірі 6,086 тис 400 грн 
для того, щоб мати змогу вчасно 
розраховуватися зі Світовим бан-
ком. Адже згідно договору, якщо 
ми не сплачуємо кредит Світово-
му банку, він блокує наші банків-
ські рахунки. Тобто це кредит на 
кредит. Ми розраховуємося з кре-
дитом від Світового банку, в нас 
не ростуть ні пені, ні штрафи, а в 
міський бюджет повертаємо фік-
совану суму. У грудні ми повинні 
віддати 500 тис грн. Крім того, бу-
ла ще безповоротна допомога від 
міського бюджету у розмірі 2 млн 
429 тис грн. Кредит від бюджету 
довго розглядали, його вчасно не 
затвердили, тарифи тоді не під-
німали, тож ми не назбирали ко-
штів на погашення. Коли виділили 
кошти, ми розрахувалися.

— Кредит від міського бюдже-
ту також закладено в тариф?

— Так.
— Що вдалося зробити завдя-

ки кредиту Світового банку?
— Повністю реконструйовано 22 

артезіанські свердловини: замінені 
засоби електропостачання, насо-
си, водопідйомні труби. Це сприя-
ло видобутку води більш високої 

• У Борисполі вода добувається із глибини 150 м — Сеномансько-
го і 300 м — Юрського горизонтів із температурою 9-110 С, неза-
лежно від того -30 чи +30 в Борисполі.

• За словами фахівця, якщо температура води зі свердловини по-
стійна впродовж року — значить, в водоносний горизонт не підтіка-
ють поверхневі води, а це свідчить про високу якість видобутої води.

АМОРТИЗАЦІЯ — 4,6%

РЕМОНТ — 6,2%

ПРИБУТОК — 7,1%ОПЛАТА ПРАЦІ — 33,6%

СТОРОННІ ПОСЛУГИ — 5,7%

ЄСВ,ПДВ, ПОДАТКИ — 27,3%

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ — 13, 9%

• На водопостачання

• На водовідведення

має працювати на 
КП «Бориспільводоканал»

середня заробітна 
плата на підприємстві

є на сьогодні

середній 
вік 
працюючих

ФІНВИТРАТИ — 1,9%

ЄСВ,ПДВ, 
ПОДАТКИ — 25,5%

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ — 6%

ПРИБУТОК — 16,6%
РЕМОНТ — 5,3%

АМОРТИЗАЦІЯ — 3,8%

ФІНВИТРАТИ — 2,7%

СТОРОННІ 
ПОСЛУГИ — 1,9%

ЗАРОБІТНА ПЛАТА — 38,1%

• ВОДОПОСТАЧАННЯ 
Споживачі в багатоквартирних будинках — 17,62 грн/м3.
Приватний сектор, бюджетні установи, інші організації — 16,69 грн/м3.

• ВОДОВІДВЕДЕННЯ
У багатоквартирних будинках 13,85 грн/м3 
Приватний сектор, бюджетні установи, інші організації 12,17 грн/м3

Всього, з ПДВ — 30,47 грн і 26, 86 грн за кубометр.

 НОВІ ТАРИФИ КП ВКГ «БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ»!
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 БІЛЯ КАНАЛУ

 ПОЗИЦІЯ
якості. Артезіанські свердлови-
ни працюють зараз на частот-
них перетворювачах із плавним 
пуском. Це обладнання змінює 
потужність плавно, залежно від 
кількості води, яка споживаєть-
ся у кожний конкретний момент. 
Не допускаються гідроудари, які 
часто були причиною руйнуван-
ня трубопроводів та погіршення 
якості води. Відремонтовані ка-
налізаційні насосні станції, що бу-
дувалися ще за радянської влади 
і працювали на застарілому об-
ладнанні. Замінено частину водо-
провідних мереж, що не витри-
мували жодної критики.

— Чому в Борисполі вода для 
населення дорожча, ніж, напри-
клад, в Броварах?

— Ми подаємо артезіанську 
воду, яку піднімаємо з глиби-
ни 150-300 м. А в Броварах ви-
користовують деснянську воду. 
Образно кажучи, кинув шланг у 
річку, і все готово. Кажуть, вода в 
Десні корисна, насичена йодом. 
Але подивіться, через скільки 
міст вона проходить. Скільки ту-
ди скидають стоків. Тому вона ні-
коли не буде такою, як наша з ар-
тезіанських свердловин. Нашу 
воду можна пити з крану.

— Але відомі скарги жителів 
Борисполя на те, що в воді зна-
ходять черв'яків…

— Це тема для окремої розмо-
ви. Зараз багато людей купують 
фільтри, де вода проходить че-
рез різноманітні картриджі. Але 
продавці таких фільтрів чомусь 
забувають попереджати, що філь-
три потрібно регенерувати, тобто 
промивати, раз на добу. А часто їх 
не промивають місяцями і рока-
ми. Науково встановлено, що за-
соби очищення води, які встанов-
люються споживачами, є накопи-
чувачами і розплідниками бак-
терій, адже там для них ідеальна 
температура і середовище. 

— Останнім часом в Бори-
сполі інтенсивне будівництво. 
Чи витримують навантажен-
ня існуючі водопровідно-кана-
лізаційні мережі?

— Кожному забудовнику ми 
виставляємо технічні умови, 
причому робимо це з «запасом», 
щоб збільшити потужність на-
сосної станції. Поки забудовники 
не виконають всі умови, дозволу 
на підключення води і каналізації 
ми на надаємо.

— Чи виконав техумови 
забудовник довгобуду, який 
охрестили Кінг-Конгом? 

— Вони виконали 75% техніч-
них умов. Щоб забезпечити во-
дою школу, будинки поряд, по-
винні були перекласти трубопро-
від від старої пожежної станції до 
школи № 4 із закільцюванням на 
вул.Бежівка,1 зі 150 мм до 300 мм. 
Це зробили. Але в техумови їм за-
кладено вимогу замінити дві ді-
лянки напірного трубопроводу, і 
цього не було зроблено. 

— Із 1 січня 2018 року дер-
жава змінила для водоканалів 
рентну плату за спецводоко-
ристування. Це теж входить 
у тариф для населення?

— На жаль, так. Раніше для во-
доканалу така плата поширю-
валася тільки на воду власного 
користування, тепер ми повин-
ні платити державі ренту за під-
няту воду. Раніше такого не бу-
ло. Ми платили, але на населення 
ці кошти не покладали. Минуло-
го року КП заплатив 160 тис грн. 
Цього року — 1 млн грн. Зрозумі-
ло, що водоканалу сплачувати та-
кі суми не під силу. Тому цей по-
даток теж «сидить» у тарифі.

НА СИНІХ БАЛКАХ 
РУБАЛИ ВЕРБИ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Є скарга. До редакції «Вістей» на-
дійшло звернення від громадянки 
Борисполя Валентини К. стосовно 
екологічного стану одного із мелі-
оративних каналів, що знаходиться 
на території міста у напрямку села 
Іванків. Жителька мікрорайону Сині 
Балки наполягає на тому, що дерева 
довкола каналу знищені та переко-
нує, що така вирубка на користь ок-
ремим мешканцям першої лінії за-
будови перед каналом.

«Молодий мікрорайон розташо-
ваний фактично в полі: ні деревця 

довкола. Верби, що ростуть біля 
даного каналу, єдині тут і є окра-
сою місцевості, — пояснює пані 
Валентина. — Я мама чотириріч-
ного хлопчика, щодня ми із Ан-
дрійком гуляли вздовж каналу, 
частенько тут бачили бобрів. А те-
пер дерева спилюють під корінь! 
Навіщо?» — обурюється жінка.

Перевірили особисто. «Вісті» 
виїхали на місце подій. Даний ка-
нал пролягає паралельно вулиці 
О. Вересая, місцеві жителі назива-
ють його річечкою. Видно очерет, 
опале листя верб покрило воду по-
жовклим простирадлом, де-не-де 
понад берегом росте ожина. Далі 
за мальовничою картиною видні-
ється вирубка, про яку розповіла 
читачка. 

Роз’яснив дану ситуацію керів-
ник головного управління ЖКГ Бо-
риспільської міської ради В’ячес-
лав Толкач. Чиновник говорить, 
що це не вирубка, а запланована 
розчистка:

«Це меліоративний канал за-
для стікання дощових та талих 
вод у даному мікрорайоні, та він 

став непрохідним для води. Пи-
тання з його розчисткою давно 
назріло», — говорить В’ячеслав 
Миколайович. 

Із його слів стало відомо, що 
власники будинків, які живуть на 
першій лінії каналу, просили наве-
сти лад. «Мешканці звернулися до 
міської ради із проханням розчист-
ки даної місцевості, бо вони плану-
ють висадити декоративні дерева, 
щоб перед їхніми будинками був 
гарний краєвид», — говорить ке-
рівник управління.

Розчистка каналу проводила-
ся за кошти міського бюджету, 
обійшлася вона у 199 тис. грн. Ба-
лансоутримувачем даного водно-
го об’єкту є міська рада, тому дії 
законні. Але окремі місцеві жите-
лі підозрюють, що наступним кро-
ком може стати обмеження віль-
ного доступу до території каналу, 
яка межує із земельними ділянка-
ми поруч. Адже після висадження 
придбаних за власні кошти деко-
ративних дерев їхні власники змо-
жуть заборонити до них доступ до 
берега. Такі підозри В’ячеслав Тол-
кач спростував. 

 Шкода довкіллю, 
планова розчистка 
технічної водойми чи 
благоустрій для жителів 
прилеглих земельних 
ділянок? У цих питаннях 
спробували розібратися 
«Вісті».

• Труба до каналу. Звідки 
точно пролягає труба, що 
виходить від одного з при-
леглих будинків прямо у во-
ду, незрозуміло. Поруч два 
будинки на стадії завершен-
ня будівництва, тому запи-
тати не було в кого. Керів-
ник управління ЖКГ В’ячес-
лав Толкач переконує, що це 
зроблено водовідведення із 
приватної ділянки. «Оскіль-
ки земельні ділянки у тому 
районі розташовуються ви-
ще каналу, то у такий спо-
сіб можливе водовідведен-
ня», — пояснив Толкач. По-
ки в будинок не заселяться 
мешканці, вияснити, що на-
справді стікатиме у меліора-
тивний канал, буде складно.

• Так виглядала територія у процесі робіт. До речі, таких каналів у мікрорайоні Синіх Балок декілька, мину-
лого року міською радою була ініційована розчистка одного з них. Навесні 2019 року планується приведення 
до ладу одного з найбільших озер у Борисполі, що у цьому мікрорайоні — озера Синя Балка. 

• Табличка, розміщена біля 
водойми, де активно спилюють 
насадження.

КОСТЯНТИН БОНДАРЄВ: «РІШЕННЯ 
ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ НА ГАЗ Є НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ»

Володимир НАГОРНИЙ,
голова Бориспільської міської
партійної рганізації
ВО «Батьківщина»
 
24 жовтня, на прес-конферен-

ції, присвяченій акції з вимогою 
до Президента скасувати рішен-
ня про підвищення ціни на газ, 
очільник партійців Київщини Кос-
тянтин Бондарєв заявив, що таке 
рішення є неконституційним.

Костянтин Бондарєв розповів, 
що Україна сьогодні виробляє 
власний газ, якого цілком достат-
ньо для потреб населення, але че-
рез корупційні схеми у стилі Ротер-

дам+ усе блакитне паливо отримує 
бізнес-спільнота з президентсько-
го оточення за заниженими ціна-
ми. Костянтин Бондарєв перекона-
ний, що саме через це влада підні-
має тарифи населенню.

«Справедливого тарифу сьогодні 
не існує. Упродовж останніх трьох 
років ані уряд, ані правління «Нафто-
газу» не можуть пояснити економіч-
ного обгрунтування ціни та як вона 
формується», — заявив політик.

Костянтин Бондарєв розповів, що 
посадовці вимагають підняти тари-
фи щонайменше до 60%, про що за-
явили на засіданні «Нафтогазу». Біль-
ше того, народний депутат із прези-
дентської фракції Іван Вінник заявив 

в ефірі одного з телеканалів, що це 
підвищення — далеко не останнє.

«НАК Нафтогаз є гіперприбутко-
вою компанією — за 2017 рік во-
на отримала 39 мільярдів гривень 
прибутку і за 2018-й матиме не 
менше. Не зрозуміло, в чому ж по-
лягає економічна обгрунтованість 
підняття ціни на газ», — обурений 
«батьківщинівець».

Костянтин Бондарєв перекона-
ний, що це лише схема вимагання 
грошей, якими чиновники напов-
нюватимуть свої офшорні рахун-
ки, прикриваючись черговою «ви-
могою МВФ».

«Слідом за газом подорожчає 
все. Насамперед, зростуть ціни на 

тепло, але ще й відбудеться лан-
цюгова реакція, яка зачепить й ін-
ші тарифи на послуги ЖКГ. На фоні 
масового скасування субсидій, для 
українців — це просто вирок», — 
заявив політик.

Він розповів, що з ініціативи 
«Батьківщини» проводитимуться 
позачергові сесії місцевих рад, де 
розглядатиметься проект звернен-
ня до Президента щодо скасуван-
ня рішення уряду про підвищення 
ціни на газ.

«У Президента є вибір — скасу-
вати рішення свого уряду, або взя-
ти на себе відповідальність за не-
долуге управління державою», — 
підсумував Костянтин Бондарєв.
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 ДАВНО ПОРА  СПІРНА ТЕМА

 ЗВОРОТНІЙ З'ЯЗОК 

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Найстаріший дитячий садок мі-
ста — ДНЗ №2. Даний заклад збу-
дований у 1949 році. Це наймен-
ший за площею садочок Борисполя 
— площа закладу 520 м кв. Заклад 
розрахований на 75 вихованців і 4 
групи. Натомість, за даними місько-
го управління освіти та науки, ста-
ном на 2017-2018 навчальні роки 
ДНЗ відвідує 128 дітей. 

ДНЗ №2 давно чекає оновлен-
ня. Із міського бюджету виділяли-
ся кошти на утеплення фасаду са-
дочку, всередині приміщення та-
кож було проведено ремонт. За 
словами заступника міського го-
лови Миколи Корнійчука, даний 
заклад є теплим і комфортним. 
«Садок має власну котельню, що є 
плюсом. Проте ДНЗ потрібно роз-

ширювати або робити прибудову», 
— коментує Корнійчук. 

Плани на майбутнє
У програмі розвитку системи осві-

ти Борисполя на 2018-2022 роки, що 
затверджена рішенням Бориспіль-
ської міської ради від 21.12.2017 р. 
«Про затвердження програми роз-
витку системи освіти міста Бориспо-
ля на 2018-2022 роки», зазначено 
виготовлення проекту землеустрою 
та проектно-кошторисної докумен-
тації для будівництва нового ЗДО на 
8 груп або 165 місць за адресою Со-
цмістечко, 227 на місці малокомп-
лектного діючого ДНЗ №2. 

На сесії міської ради, яка запла-
нована 20 листопада, депутати 
прийматимуть рішення про роз-
ширення території діючого садоч-
ку. «Такий варіант можливий, якщо 
земельну ділянку навпроти ДНЗ 
віддати в розпорядження закла-

ду. Це велика територія, близько 
0,17 га комунальної власності. Ра-
ніше тут була виробнича база, по-
тім територія перейшла в розпо-
рядження КП «ЖРЕУ», — розпові-
дає Микола Корнійчук. На даній 
земельній ділянці знаходяться за-
недбані службові приміщення ко-
мунального господарства та стара 
хатина, яка є службовим житлом, де 
проживає сім’я працівників «ЖРЕУ» 
(щоправда, чоловік змінив місце 
роботи, а жінка досі у КП). Згідно із 
законодавством, вони мають пра-
во жити у службовому помешкан-
ні, доки працюють на підприєм-
стві. Міська рада готова виділити 
біля хатини пару соток землі для 
користування. Закинуті приміщен-
ня планується знести, ділянку пере-
дати у користування ДНЗ №2. У пла-
нах влади — будівництво нового 
корпусу закладу на звільненій від 
споруд території. Але про новий 
проект поки не йдеться.

ПРО ДОБУДОВУ 
ДИТСАДКА №2

 У Борисполі в 
мікрорайоні Соцмістечко 
у давніх планах влади 
зведення нового дитячого 
садка. Питання на рівні 
обговорення, наразі 
проблема у розширенні 
території закладу.

Є надія. У Борисполі минулого року розпочато будівництво ново-
го ДНЗ комунальної форми власності на 165 місць по вул. В. Момота, 
46-А, але роботи гальмуються через недобросовісність забудовника. 
Передбачено відновлення діяльності ДНЗ №51 на 120 місць по вул. 
Привокзальна, 3-В (де перебував спецпідрозділ «Беркут»). Відкрит-
тя закладів попередньо планується на 2019 рік. Планується виготов-
лення проекту землеустрою та проектно-кошторисної документації 
для будівництва ДНЗ на 120 місць на вул. І.Франка,10. 

ПЕРСПЕКТИВА: 
ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС 
ПОБЛИЗУ ТЕАТРУ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

У Борисполі вирішується пер-
спектива ласого шматка орен-
дованої землі у центрі міста на 
вулиці Нижній Вал, 3-а, що три-
валий час був недоглянутим.

Конфліктна земля
Одним із питань, яке отрима-

ло підозри про можливі пору-
шення на минулій жовтневій сесії 
Бориспільської міськради та бу-
ло заветовано міським головою, 
є питання щодо земельної ділян-
ки площею 0,143 га на вулиці Ниж-
ній Вал, 3-а (територія між Ощад-
банком та театром). Ділянка що-
річно простоює і заростає бур’я-
нами, хоча земля знаходиться у 
комунальній власності міста, а із 
2005 року — в оренді у місцево-
го підприємця Олександра Бла-
гова. Термін дії договору оренди 
завершується, тому на сесію місь-
кради 17 жовтня було винесено із 
голосу питання про внесення змін 
у рішення міської ради від 4 лип-
ня 2017 року «Про поновлення та 
внесення змін до договору орен-
ди землі від 10.10.2005, укладено-
го між міською радою та фізичною 
особою-підприємцем Благовим 
Олександром Олексійовичем на 
земельну ділянку площею 0,143 га 
під будівництво торгового комп-
лексу по вул. Нижній Вал, 3-а». 

Дана територія є спірною, ко-
лотнеча за неї тривала і дійшла до 
судового процесу. Виявляється, у 

міськради продовжувати договір 
оренди підприємцю Благову пе-
редумали через невиконання ним 
зобов’язань із утримання землі. 
Проте орендар виграв суд, тож 
договір оренди йому було понов-
лено. Благов переконує, що окуль-
турювати ділянку власними сила-
ми не бажає, тому неодноразово 
знаходив суборендарів, які готові 
навести лад. Але, переконує Бла-
гов, на виконавчому комітеті усі 
пропозиції відхилялися із незро-
зумілих для нього причин. 

Питання «у повітрі»
Від Олександра Олексійовича 

«Вістям» вдалося дізнатися, що су-
борендарем землі наразі хоче ста-
ти місцевий підприємець і депутат 
міськради Микола Грона. Про пла-
ни на суборенду землі та заплано-
ване ним будівництво торгового 
комплексу на згаданій ділянці від 
орендодавця дізнатися не вдало-
ся. Микола Грона коментувати пи-
тання і розкривати плани теж від-
мовився, аргументуючи тим, що 
міський голова на рішення депу-
татів наклав вето. 

Розгляд даного питання вино-
силося на позачергову сесію, яка 
планувалася 29 жовтня. Але че-
рез відсутність кворуму засідан-
ня не відбулося, питання «у пові-
трі». «Договору суборенди ще не-
має, без рішення депутатів нічого 
планувати не можна», — обме-
жився коротким коментарем Ми-
кола Грона. 

Ірина ГОЛУБ

Коли міські служби оператив-
но реагують на проблеми, які 
висвітлюють журналісти, то це 
той результат, якого ми прагне-
мо досягти своїми публікаціями. 
Завдання газети — допомагати 
людям. Прикладів чимало, на-
ведемо недавні.

• У «Вістях» №42 (951) була опу-
блікована інформація про те, як де-
путати Рустам Хамракулов та Воло-
димир Шалімов допомогли Варварі 
Швидченко — бабусі, яка сама ви-
ховує чотирьох онуків — справити-
ся із проблемами у її дворі, що вини-
кли після будівництва тротуару. До-
помогу ій обіцяли у КП «ЖРЕУ», але, 
за словами жінки, комунальники не 

поспішали виконувати свою обіцян-
ку. Згодом пані Варвара зателефо-
нувала до редакції і повідомила, що 
наступного дня після публікації схід-
ці були полагоджені. Жінка просила 
подякувати керівництву «ЖРЕУ» і йо-
го працівникам за допомогу.

• Ситуація із неремонтованими 
східцями до під’їзду №4  багатопо-
верхівки на вул. Нижній Вал, 1 на-
віть до публікації не дійшла. Східці 
полагодили за кілька днів після по-
яви біля будинку журналіста, який 

робив фото, а мешканець під’їзду, 
який і покликав «Вісті», скаржився, 
що стомився ходити зі скаргами та 
проханнями до КП «ЖЕКу». Східці 

відремонтували ще до виходу стат-
ті.  Можливо це, співпадіння, але  
все одно приємно. 

• До Дня міста «Вісті» показали од-
ну із непрезентабельних точок Бо-
рисполя — велопарковку біля місь-
квиконкому. Не минуло і тижня, як ту 
паркову вирівняли, у міру можливо-
сті позаварювали відламані прути, 
пофарбували. Та конструкція все од-
но не вписується у сучасну концеп-
цію Європейської площі, але вигля-
дає більш охайною, ніж була.

ДІЄВЕ ВТРУЧАННЯ ГАЗЕТИ

• Так було.

• Найстаріший і найменший ДНЗ міста давно потребує оновлення та розширення.

• Невідомо, хто будуватиме на цій території.
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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№43 (952), 2 листопада 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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ПОНЕДІЛОК, 5 ЛИСТОПАДА

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 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.35 "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"
4.30 "Світське життя 2018"
5.25 ТСН "Телевізійна служба 

новин"

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

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

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.30 Х/ф "Загублений світ" (16+)
1.40 Телемагазин
3.10 Зоряний шлях

5.15, 20.00, 1.55 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 23.00 "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 Х/ф "Мадам" (16+)
12.25 Х/ф "Я, Тоня" (16+)
15.00 "Склад злочину"
15.45 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
21.00 Т/с "Голос з минулого" (12+)
22.00 Т/с "Катя" (16+)
0.00 Х/ф "Арифметика підлості" 

(16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Принцеса Лілліфі"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

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

4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт
12.10, 13.20 Х/ф "Планета мавп" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.20 Х/ф "Війна за планету 

мавп" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.45 Свобода слова
1.00 Х/ф "Нещадний" (16+)
2.55 Т/с "Патруль. Самооборона"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Карнавальна 

ніч"
9.30 "Спогади"
10.30 "Костянтин Меладзе. Сірий 

кардинал"
11.25 "Моя правда"
12.00 Х/ф "Мама, я льотчика 

люблю"
13.50 Х/ф "Необдуманий крок"
16.15 Х/ф "В квадраті 45"
17.30 Х/ф "Раз на Раз не 

доводиться"
19.00, 1.45 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 0.50 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Тварини: особова справа"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Акваріум: водне життя"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Бойові кораблі"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

3.20 Зона ночі
5.10 Абзац
6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.10 М/ф "Том і Джеррі: 

Загублений дракон"
9.10 М/ф "Кунг-фу Панда 2"
11.00 Х/ф "Хенкок" (16+)
13.00 Х/ф "Людина - мураха" (16+)
15.10 Х/ф "Тор 2. Царство тьми" 

(16+)
17.20, 2.00 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за ревізором
0.10 Пост шоу. Таємний агент

5.15, 4.55 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Повернення немає"
8.15, 18.20 "Свідок. Агенти"
8.50 Х/ф "Найостанніший день"
10.35, 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 Х/ф "Залізний лицар" (18+)
2.05 "Реальні злочинці"
3.30 "Випадковий свідок"
4.00 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.50, 1.05 Т/с "Пляжний коп-4"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50 Т/с "Опер за викликом"

14.35 Х/ф "На межі"

16.20 Х/ф "Джек Хантер.У пошуках 

скарбів Угаріта"

19.25, 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.40, 23.25 Т/с "Кістки"

2.00 "Облом.UA."

5.55, 15.25 Все буде добре!
7.55 Х/ф "П'ять років та один день" 

(12+)
9.45 МастерШеф (12+)
13.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00, 23.40 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
2.35 Найкраще на ТБ

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
14.05 Телепродаж
14.30 РадіоДень
15.00, 21.00, 3.00 Новини
15.20 Чудова гра
15.55 "Це цікаво"
16.25 Лайфхак українською
17.05 Фільм-концерт 

"SUPERNATION" гурту "Друга 
ріка"

18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 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
21.45 Шахтарська зміна
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.50, 2.25 Складна розмова
23.20 Перша шпальта
23.45, 3.55 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
3.35 Тема дня
4.30 Фольк-music
5.30 "Спільноти тварин"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА

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 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.50, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.35 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Дві матері"
21.45, 23.25, 0.50 "Модель Хl -2"
1.20 "Світське життя 2018"
5.25 ТСН "Телевізійна служба 

новин"

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

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

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.30 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин
3.00 Реальна містика

6.15, 23.00 "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 "Клон" (16+)
11.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
13.50 "Правила виживання" 

Прем’єра
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
21.00 Т/с "Голос з минулого" (12+)
22.00 Т/с "Катя" (16+)
0.00 Х/ф "Єдина дорога"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Казкова країна достатку"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
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 Я зняв!
12.05, 13.20, 16.20 Х/ф "Троя" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.30 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+)
23.55 Х/ф "Марсіанин" (16+)
2.35 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.35 Х/ф "Карусель"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
9.30 "Спогади"
10.10 "Софія Ротару: секрети її 

успіху"
11.05 "Моя правда"
12.00 Х/ф "Такі красиві люди"
13.50 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
16.00 Х/ф "Старий Хоттабич"
17.30 Х/ф "Невловимі месники"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Безбатченки"
0.50 " позаочі"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 0.50 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Тварини: особова справа"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Бойові кораблі"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

3.15 Служба розшуку дітей
3.20 Зона ночі
4.30 Абзац
6.09, 7.24 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.25, 2.40 Київ вдень та вночі (16+)
8.20 Т/с "Любов напрокат" (12+)
9.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
14.50 Будиночок на щастя (12+)
17.00, 19.00 Варьяти (12+)
21.00 Пацанки. Нове життя (16+)
22.00 Х/ф "Священик" (18+)
0.40 Х/ф "Абатуар. Лабіринт 

страху" (18+)

5.25 Х/ф "Було у батька три сини" 1 
с.

6.40 Х/ф "Чорна долина"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зникла грамота"
10.30, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"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 "Реальні злочинці"
3.25 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 1.05 Т/с "Пляжний коп-

4"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00, 2.00 "Облом.UA."

13.30 Х/ф "Кришталеві черепи"

15.20 Х/ф "Джек Хантер. Прокляття 

гробниці Ехнатона"

19.25, 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.40, 23.25 Т/с "Кістки"

6.00 Т/с "Коли ми вдома"
6.55, 15.25 Все буде добре!
8.55, 19.00, 23.35 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.55, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
13.20 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 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 "Смаки культур"
12.25 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "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 "Подорож відкритим 

космосом"
22.50 Розсекречена історія
23.45, 3.55 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
2.25 Складна розмова

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 5 — 11 ЛИСТОПАДА

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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СЕРЕДА, 7 ЛИСТОПАДА

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 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.40, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.35 "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, 22.45, 23.55, 0.50 "Світ 

навиворіт 10: Бразилія"
1.00 "Світське життя 2018"
5.25 ТСН "Телевізійна служба 

новин"

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

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

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Реальна містика

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 "Клон" (16+)
11.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00, 3.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.20 "Подробиці"
21.00 Т/с "Голос з минулого" (12+)
22.00 Т/с "Катя" (16+)
0.00 Х/ф "Хто стукає у двері до 

мене"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Блакитна свічка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
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 "Нещадний" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 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 "Ефект колібрі" (16+)
1.55 Т/с "Прокурори"

5.25 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.35 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.45 "Володимир Басов. Бігун на 

довгі дистанції"
12.25 Х/ф "Шум вітру"
14.05 Х/ф "Шалено закоханий"
16.00 Х/ф "Стряпуха"
17.15 Х/ф "Дівчина без адреси"
19.00, 1.40 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "В моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
0.20 " позаочі"
1.10 "Академія сміху"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 0.50 "Школа права"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Тварини: особова справа"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Бойові кораблі"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.40 Абзац
6.24, 7.49 Kids Time
6.25 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.50, 0.20 Київ вдень та вночі (16+)
8.50 Т/с "Любов напрокат" (12+)
9.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя 

(16+)
17.00, 19.00 Екси (16+)
22.00 Х/ф "Знамення" (16+)
1.20 Х/ф "Книга Ілая" (16+)

5.45 Х/ф "Було у батька три сини" 2 
с.

7.00 Х/ф "Заручниця"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "34-й швидкий"
10.35, 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+)
2.10 "Реальні злочинці"
3.30 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-

4"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

13.15 Х/ф "Общак"

15.20 Х/ф "Джек Хантер. Небесна 

зірка"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки"

1.55 Т/с "Опер за викликом"

2.50 "Облом.UA."

5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.10 Все буде добре!
8.15, 19.00, 23.40 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.15, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
15.25 Все буде добре! (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 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 "Смачні історії"
13.10 РадіоДень
13.35 "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 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 Складна розмова
22.15 "Подорож відкритим 

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

Тримбачем

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 5 — 11 ЛИСТОПАДА

ЧЕТВЕР, 8 ЛИСТОПАДА

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 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.40, 12.20 "Одруження наосліп"
12.55, 14.40 "Міняю жінку"
15.50 "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"
22.30 "Право на владу 2018"
0.50 Драма "Життя і доля"
5.25 ТСН "Телевізійна служба 

новин"

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

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

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин

6.10, 22.50 "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 "Клон" (16+)
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
21.00 Концерт "Кращі українські 

хіти. Ірина Білик та гурт 
"ТІК"

23.45 Х/ф "Вій" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Білосніжка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
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

4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 Я зняв!
12.00, 13.20 Х/ф "Ефект колібрі" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 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 "Стільниковий"
1.50 Т/с "Прокурори"

5.45 Х/ф "Сережа"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.40 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.50 "Актори-фронтовики"
12.30 Х/ф "Смертельно живий" 

(16+)
14.05 Х/ф "Оксамитові ручки"
16.00 Х/ф "Вас чекає громадянка 

Никанорова"
17.30 Х/ф "В моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
19.00, 1.45 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Кухарка"
0.15 " позаочі"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 0.50 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Тварини: особова справа"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Бойові кораблі"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.05 "Мультляндія"

3.30 Служба розшуку дітей
3.40 Зона ночі
4.50 Абзац 1
6.19, 7.49 Kids Time
6.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.50, 0.00 Київ вдень та вночі (16+)
8.50 Т/с "Любов напрокат" (12+)
9.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя 

(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
22.00 Х/ф "Скажені перегони" (18+)
1.00 Х/ф "У ліжку з ворогом" (16+)

5.45 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
7.00 Х/ф "Кому вгору, кому вниз"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
10.30, 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 "Реальні злочинці"
3.30 "Випадковий свідок"
3.40 "Правда життя. Професії"
4.55 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-

4"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 3.30 "Облом.UA."

15.30, 1.55 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилась"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки"

6.20 Все буде добре! (16+)
8.20 МастерШеф (12+)
12.40 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00, 0.00 Т/с "Коли ми вдома"
20.00, 22.45 Зважені та щасливі 

(12+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 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 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Гордість світу"
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 "Подорож відкритим 

космосом"
22.50 Сильна доля
23.45, 3.55 #МузLove з Любою 

Морозовою
2.25 Складна розмова
3.35 Тема дня
4.30 Фольк-music

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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П'ЯТНИЦЯ, 9 ЛИСТОПАДА

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.45, 14.35 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Ігри приколів 2018"
23.20 "Розсміши коміка"
1.15 "Вечірній київ"
5.00 "Чистоnews 2018"

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

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

сезон
11.20, 3.30 Реальна містика
13.25 Т/с "На самій грані" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "На самій межі " (12+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
22.00, 0.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.20 По слідах
1.10 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
2.00 Телемагазин
5.10 Зоряний шлях

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 "Клон" (16+)
11.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.45, 16.45, 1.40 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Алегро з вогнем"
3.05 Х/ф "Іноземка"
4.10 Д/п "Костянтин Меладзе. Сірий 

кардинал"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король повітря: Сьома 

подача"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00 Зірконавти
15.00, 3.20 Віталька
16.20 Х/ф "Прогулянки з 

динозаврами"
18.00 Чотири весілля
21.00 М/ф "Шрек"
22.45 ЛавЛавCar 3
23.45 Х/ф "Вірус кохання"
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Студія Вашингтон
4.25 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!
12.30, 13.20 Х/ф "Стільниковий"
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.40, 0.25 Т/с "Марк+Наталка" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу (12+)

5.35 Х/ф "Осінь"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Ролан Биков. Карлик-

кровопивця, якого 
обожнювали всі"

11.15 Х/ф "Поет і княжна"
12.45 Х/ф "Злий умисел" (16+)
15.35 Х/ф "Дівчина без адреси"
17.20 Х/ф "однолітки"
19.00, 2.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Жіноча робота з 

ризиком для життя"
1.20 Х/ф "Петля Нестерова"
3.40 Кіноляпи

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 22.45, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Тварини: особова справа"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Дикий і живий"
20.30 "Місто добра"
21.25, 3.40 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.15 "Життєві історії"

3.00, 2.40 Служба розшуку дітей
3.05, 2.45 Зона ночі
4.00 Абзац
5.49, 7.04 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.05, 23.40 Київ вдень та вночі 

(16+)
8.10 Ревізор
10.50 Страсті за ревізором
13.20 Пацанки. Нове життя (16+)
16.20, 19.00 Топ-модель (16+)
21.40 Екси (16+)
0.40 Х/ф "Зіркова хвороба"

5.25 Х/ф "Через Гобі та Хінган"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зниклі серед живих"
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, 16.55 "Легенди карного 

розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Реальні злочинці"
3.30 "Випадковий свідок"
3.40 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф
8.00, 8.55 Т/с "Пляжний коп-4"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.20 "Загублений світ"
12.55 Відеобімба
15.25 Х/ф "Життя на межі"
19.25 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих"
21.20 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих-2"
23.20 "Змішані єдиноборства. UFC 

№ 219"
1.40 "Облом.UA."
2.40 Т/с "Опер за викликом"
4.10 "Цілком таємно"

5.55 Т/с "Коли ми вдома"
6.50 Х/ф "Шкільний вальс"
8.50 Х/ф "Осінній марафон"
10.45 Т/с "Палка помста" (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 Цієї миті рік потому (12+)
22.45 Ультиматум (16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 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+)
10.30, 14.05 Телепродаж
11.00 XVIII Радіодиктант 

національної єдності. До 
Дня української писемності 
та мови

12.00, 23.00 Лайфхак українською
12.25 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35, 23.20 "Гордість світу"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Енеїда
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
2.25 Роздягалка

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 10 ЛИСТОПАДА

6.00, 19.30 ТСН
7.00 "Гроші 2018"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 10.35, 11.15 "Їмо за 100"
11.55, 23.15 "Світське життя 2018"
13.00 "Модель Хl -2"
14.40 Комедія "Ржевський проти 

наполеона"
16.20 "Вечірній квартал 2018"
18.30 "Розсміши коміка 2018"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал"
0.20 "Ігри приколів 2018"
1.20 "Розсміши коміка"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.10 Зоряний шлях

7.45, 15.20 Т/с "Акварелі" (12+)

17.00 Т/с "Всупереч долі" 1, 2 с. 

(12+)

20.00 Т/с "Всупереч долі" (12+)

22.00 Т/с "Андрійка " (12+)

1.45 Телемагазин

2.15 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

3.40 Реальна містика

7.00 "Жди меня. Україна"
8.50 "Слово Предстоятеля"
9.00 Х/ф "Беремо все на себе"
10.30 Д/п "Ватутін" Прем’єра
11.15 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
14.30 Х/ф "Женя, Женєчка та 

"катюша"
16.10 Х/ф "А зорі тут тихі..."
20.00 "Подробиці"
20.30 "Круче всех"
22.30 "Великий бокс. Олександр 

Усик - Тоні Белью"
1.30 Х/ф "Господар тайги"
3.00 Д/п "Людмила Гурченко. По 

той бік карнавалу"
3.40 Ток-шоу "Стосується кожного"

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Принцеса Лілліфі та 

маленький єдиноріг"
13.00 Х/ф "Казкова країна 

достатку"
14.15 Чотири весілля
17.15 М/ф "Норм та Незламні"
19.00 Зірконавти
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
2.00 17+
3.00 Панянка-селянка
3.50 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.00 Т/с "Патруль. Самооборона"
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.40 Більше ніж правда
7.25 Я зняв!
9.20 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4
12.45 Факти. День
13.00, 0.55 "На трьох" (16+)
15.20 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с "Пес-4" (16+)
20.15 Х/ф "Люди Ікс" (16+)
22.20 Х/ф "Люди Ікс-2" (16+)

5.35 Х/ф "Руське поле"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.30 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії, або 
знову невловимі"

11.20 Х/ф "Коммандос" (16+)
14.05 Х/ф "Обережно, бабуся!"
15.45 Х/ф "йшов собака по роялю"
17.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Троє в човні, не 

рахуючи собаки"
23.30 Х/ф "Чисто англійське 

вбивство"
2.40 " позаочі"

7.20 "Мультляндія"
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 "Euroshow" М.Поплавського"
16.00 "Українцям - українське"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Ситуація"
17.20 "Служба порятунку"
17.50 Х/ф "Кохання над хмарами"
20.30, 2.55 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 1.00, 2.35, 5.55 

"Столичні телевізійні 
новини"

21.25 Х/ф "Три королеви Сіаму"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 "За рамки"

3.00 Зона ночі
5.59, 7.49 Kids Time
6.00 М/с "Лунтік і його друзі"
7.15 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.50 Заробітчани
13.50 Варьяти (12+)
15.45 Хто зверху? (12+)
17.30 М/ф "Іван Княженко і Сірий 

вовк" (16+)
19.20 М/ф "Іван Княженко і Сірий 

вовк 2" (16+)
21.00 Х/ф "Доктор Стрендж" (12+)
23.15 Х/ф "Дзеркала" (18+)
1.30 Х/ф "Зіркова хвороба"

5.45 Х/ф "Вічний поклик"
10.00 Х/ф "Живе такий хлопець"
11.55 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 2.25 "Свідок"
19.30 Х/ф "Весілля в Малинівці"
21.30 Х/ф "Манія величі"
23.35 Х/ф "Військові ігри" (18+)
1.25 "Таємниці кримінального світу"
2.55 "Випадковий свідок"
3.05 "Речовий доказ"
3.35 "Правда життя. Професії"
4.05 "Легенди бандитської Одеси"
4.50 "Top Shop"

6.00 М/ф
8.00 "102. Поліція"
8.55 "Загублений світ"
14.50 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих"
16.45 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих-2"
18.45 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих-3"
20.30 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих-4"
22.10 Х/ф "Універсальний солдат-3: 

Новий початок"
0.05 Х/ф "Життя на межі"
2.00 Т/с "Опер за викликом"
3.00 "Облом.UA."
4.10 "Цілком таємно"

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

історія"
8.05 Караоке на Майдані
9.05 Все буде смачно!
11.00 Битва екстрасенсів (16+)
13.05 Зважені та щасливі (12+)
16.00 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
22.05 Цієї миті рік потому (12+)
0.10 Ультиматум (16+)

6.00, 9.35 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.09, 1.10, 

3.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 "Це цікаво"
10.40 Чудова гра
11.10, 16.40 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.05 Х/ф "Естер прекрасна"
15.05 Казки, перевірені часом." 

Пані Завірюха"
16.10 Прем`єра. Спільно
17.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00, 5.05 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.35 "Неповторна природа"
23.05, 3.30 Світло
0.05 "Незвичайні культури"
1.35 "Шлях додому" з Ярославом 

Мельником
2.05 "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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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НЕДІЛЯ, 11 ЛИСТОПАДА

6.00 ТСН
7.00, 1.40 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "Світ навиворіт 10: бразилія"
11.00, 12.00, 13.20 "Світ навиворіт - 

3: Танзанія, Ефіопія"
14.50 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.50 Комедія "Ейс вентура: 

розшук домашніх тварин"
17.40 Комедія "Ейс вентура: коли 

природа кличе"
19.30, 4.50 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.40 "Ліга сміху 2018"
4.40 М/ф

6.30 Сьогодні

7.30 Зоряний шлях

8.40 Т/с "Всупереч долі" (12+)

12.35 Т/с "Потрібен чоловік" (12+)

17.00 Т/с "Втікачка" 1, 2 с.

19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

21.00 Т/с "Втікачка"

23.00 Х/ф "Четвер 12"

0.50, 2.20 Історія одного злочину 

(16+)

1.50 Телемагазин

6.50 М/ф
6.25 Х/ф "Беремо все на себе"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 "Круче всех"
14.10 Д/п "Перша світова. Справа 

принципу"
15.20 Х/ф "Доктор Живаго" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Шукач води" (16+)
23.00 Х/ф "До побачення, там 

нагорі" (16+)
1.15 "Вещдок"

6.00 ТЕТ Мультиранок

11.25 М/ф "Жовтодзьоб"

13.05 Х/ф "Білосніжка"

14.15 Чотири весілля

17.15 М/ф "Шрек"

19.00 Зірконавти

21.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 ЛавЛавCar 3

1.00 Х/ф "Вірус кохання"

2.30 Віталька

5.50 Корисні підказки

5.10 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.20 Факти
5.50 Інсайдер
7.20 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.45, 13.00 Х/ф "Люди Ікс" (16+)
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Люди Ікс-2" (16+)
16.40 Х/ф "Люди Ікс: Остання 

битва" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Люди Ікс: Початок. 

Росомаха" (16+)
22.55 Х/ф "Люди Ікс: Перший клас" 

(16+)
1.35 "На трьох" (16+)

5.45 Х/ф "однолітки"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
10.20 Х/ф "Оцеола"
12.25 Х/ф "Ульзана"
14.15 Х/ф "Приходьте завтра"
16.10 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
18.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Суєта суєт"
22.30 Х/ф "Небезпечно для життя"
0.20 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
2.50 " позаочі"

7.30, 6.15 "Мультляндія"
8.00 "Київські історії"
8.25 "Прогулянки містом"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00, 2.30 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Ректор"
15.40, 0.40 "Єство звіра"
16.40 "Ювілейний вечір поета А.

Демиденка"
19.10 Х/ф "Анхон Дехі"
21.00, 23.40, 1.30 "СТН-тижневик"
21.30, 0.10, 2.00 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Давид і Лейла"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
0.30, 2.20 "Ситуація"
3.00 "Життєві історії"

3.10 Зона ночі
5.40 Стендап-шоу
6.25, 7.00 Kids Time
6.59 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.20 М/ф "Тарзан та Джейн"
10.00 М/ф "Іван Княженко і Сірий 

вовк" (16+)
11.50 М/ф "Іван Княженко і Сірий 

вовк 2" (16+)
13.10 Х/ф "Знамення" (16+)
15.30 Х/ф "Доктор Стрендж" (12+)
18.00 Х/ф "Месники" (16+)
21.00 Х/ф "Месники: Ера Альтрона" 

(16+)
23.55 Х/ф "Без сну" (16+)
2.00 Х/ф "Священик" (18+)

5.50 Х/ф "Кур'єр на схід"

7.35 Т/с "Я - охоронець" (16+)

10.55 Х/ф "Весілля в Малинівці"

12.40 Х/ф "Ділові люди"

14.15 Х/ф "Танцюрист диско"

16.55 Х/ф "Манія величі"

19.00 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"

20.30 Х/ф "Міцний горішок"

22.00 Х/ф "Залізний лицар - 2" 

(18+)

0.10 Х/ф "Військові ігри" (18+)

6.00, 0.00 UFC FIGHT NIGHT. 
"КОРЕЙСЬКИЙ ЗОМБІ" ЧАН 
СОН ЮН ПРОТИ 
"МЕКСИКАНСЬКОЇ ПАНТЕРИ" 
ЯЇРА РОДРІГЕСА

8.00 М/ф
10.00 "Помста природи"
11.10 "Загублений світ"
12.10 "Шалені перегони"
13.10 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих-3"
15.00 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих-4"
16.50 15 тур ЧУ з футболу 

"Динамо" -"Маріуполь"
19.00 Х/ф "Американець"
21.00 Х/ф "Веселі канікули"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
2.30 "Облом.UA."

6.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
9.15 Все буде смачно!
11.10 Караоке на Майдані
12.10 МастерШеф (12+)
17.55 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"
6.27, 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.09, 1.10, 

3.00 Новини
9.35 Х/ф "Естер прекрасна"
11.25 "Світ дикої природи"
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.40 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.05 Шахтарська зміна
17.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 "Ігри імператорів" (16+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.00 Промінь живий
23.10 "Неповторна природа"
0.05 "Незвичайні культури"
1.35 "Шлях додому" з Євгенією 

Гладій
2.05 "Смачні історії"
2.30 "Смаки культур"
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

 СУМУЄМО
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ІЗ ДИТЯЧИМ 
ВІЗОЧКОМ У МІСТІ: 
СМУГА ПЕРЕШКОД 
НА КОЖНОМУ КРОЦІ

 СПОЖИВАЧ

Коли адміністрація магазину ви-
вішує такий знак, вона фактично 
спонукає дорослих залишати не-
мовлят в небезпеці насамоті або з 
сторонньою особою.

Власник об’єкта публічного ви-
користання не може встановлю-
вати таке обмеження, адже воно 
стосується невід’ємних атрибутів 
життя людини і вважається біоло-

гічним обмеженням. Коли забо-
роняється відвідування магази-
ну з дитячим візочком — обме-
жуються права на вільне здійс-
нення покупок за ознакою статі 
(адже в основному ці покупці – 
жінки) і обмежено права і свобо-
ди матері.

Поряд з цим, відповідно до Сі-
мейного кодексу України, держа-

ва створює умови материнства та 
батьківства, забезпечує охорону 
прав матері і батька, матеріально і 
морально заохочує і підтримує ма-
теринство та батьківство.

Шляхом заборони відвідуван-
ня магазину з дитячим візочком 
суб’єктом господарювання ство-
рюється обмеження у вільному ви-
борі продукції.

Відповідно до вимог части-
ни першої статті 17 Закону Украї-
ни «Про захист прав споживачів», 
за всіма споживачами однаковою 
мірою визнається право на задо-
волення їх потреб у сфері торго-
вельного та інших видів обслуго-
вування. Встановлення будь-яких 
переваг, застосування прямих або 
непрямих обмежень прав спожи-
вачів не допускається, крім ви-

падків, передбачених норматив-
но-правовими актами. 

Тобто замість того, аби ство-
рити на підприємствах комфорт-
ні умови для перебування з не-
мовлятами, адміністрація закла-
дів просто забороняє їм вхід на 
свою територію.

Всім, хто побачив на дверях ма-
газину знак, що забороняє вхід з 
дитячими візками, ми радимо дія-
ти наступним чином:

• звернутися письмово до адмі-
ністрації магазину з вимогою ска-
сувати заборону;

• звернутися до Держпродспо-
живслужби або її територіальних 
органів з проханням перевірити 
дотримання власниками та адмі-

ністрацією магазину вимог зако-
нодавства, які стосуються захисту 
прав споживачів і правил торгівлі 
та надання послуг.

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Київській об-
ласті закликає керівництво ма-
газинів не обмежувати права по-
купців і з повагою ставитися до 
батьків з дітьми, а також зверта-
ти увагу на заборонні знаки, які 
ви встановлюєте!

стаття підготовлена 
Головним управлінням 

Держпродспоживслужби 
в Київській області

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

Київська область, 08133

 В Україні існує негласне правило, за яким вхід із 
малою дитиною у візочку в громадські місця не завжди 
є бажаним.  «З дитячим візочком заборонено»,— 
такі повідомлення іноді можемо прочитати на дверях 
магазинів, аптек, ресторанів, поліклінік, шкіл, банків, 
різноманітних державних та недержавних установ. 
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

66 6019173.

Куплю
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Захисників вітчизни, 12 вул., 53/26/11, 3/5, 

після будівельників, господар. Тел.: 0 99 
3720521, 0 68 3505403.

О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-
ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХ-ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХ-
НЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ НЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ 
КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІ-КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІ-
ЗОВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ЗОВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, 
ДИТ.САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖЛИВА ДИТ.САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖЛИВА 
ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, 211500 ГРН, ТОРГ. ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, 211500 ГРН, ТОРГ. 
ТЕЛ.: 0 66 9844508.ТЕЛ.: 0 66 9844508.

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, 467000 грн, є інші варіанти. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
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, 665000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кім-

нати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1072000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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. 

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на 
2 поверсі 1 велика кімната, будиночок для гос-
тей, 990000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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.

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.

Сошників с., 64 кв.м, колодязь, погріб, газ по 
вулиці, 30 соток, поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 
0 97 1708272.

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.

Оголошення та реклама

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

Вернадського вул., 10 соток, комунікації поруч, 
поруч будинки, 263000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

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.

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

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. 

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, тех-
ніка, 2000+лічильники, для дівчини. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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.

Виробничій компанії 
ПОТРІБНІ

ВАНТАЖНИК 
позмінно 
г/р 3/3/3, з/п 12000-14000 грн

ВАНТАЖНИК
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК 
г/р пн.-пт., сб-нд вихідні, 
з/п 10000 грн.

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль

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

Тел.: (067) 620-56-21
(063) 367-70-76

Проведення зборів по вул. Ясна, 10 
у м. Борисполі

Ініціативна група по створенню органу самоор-
ганізації населення – будинкового комітету по вул. 
Ясна, 10 повідомляє, що11 листопада 2018 року о 
10:00 за адресою: вул. Ясна, 10 відбудуться збори 
жителів вищезазначеного будинку. 

Порядок денний зборів:
1. Обрання головуючого зборів.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Про легітимність зборів.
4. Затвердження порядку денного зборів.
5. Про створення органу самоорганізації насе-

лення (ОСН).
6. Про визначення території, в межах якої діяти-

ме ОСН.
7. Про визначення назви органу самоорганізації 

населення.
8. Про визначення основних напрямків діяльно-

сті ОСН.
9. Про обрання ініціативної групи, члени якої бу-

дуть  представляти інтереси жителів - учасників 
зборів, у міській раді.

10. Про обрання уповноваженого представника 
ініціативної групи для подання пакету документів до 
міської ради.

11. Різне.
Запрошуємо жителів будинку 

№ 10 по вул. Ясна взяти участь у зборах!
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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.

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., 
відмінне володіння комп’ютером та україн-
ською мовою, грамотне письмо, д/р з доку-
ментами, точність, комунікабельність, охай-
ність, здатність швидко вчитися. Тел.: 0 98 
3534499.

В продуктовий магазин потрібен прода-
вець, з/п висока, зручний графік. Тел.: 0 66 
5452055.

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

На постійну роботу потрібен продавець в 
продуктовий магазин, г/р позмінно, з/п висо-
ка. Тел.: 0 67 3374611.

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 9700 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.

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.

Робоча віза в Ізраїль, Данію, Німеччину, 
Литву, Чехію, Польщу. Офіційне працевлаш-
тування. Фінансова допомога для виїзду за 
кордон. Тел.: 0 63 8732332, 0 97 7450509, 0 63 
7707441. Наказ про видачу ліцензії № 886 від 
14.06.2018, вид. МСПУ.

Оголошення та реклама
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КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

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. 

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

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

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

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

Запрошуємо на роботу в салон краси при-
биральницю, 2-3 години в день, 7-денний ро-
бочий тиждень. Тел.: 0 67 8811221, Валентина 
Петрівна. 

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

Запрошуємо на роботу офіціанта, спорткомп-
лекс, с. Проліски, г/р 2/2. Тел.: 0 66 5977710.

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.

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 30.10.2018 року

1. ТОВ «Фіге Україна», вантажник, з/п 
12000,00 грн.  

2. ТОВ «Фіге Україна», менеджер з персона-
лу, з/п 10000,00 грн.

3. ТОВ «Фіге Україна», товарознавець, з/п 
9000,00  грн.

4. Бориспільське міське споживче товариство, 
продавець продовольчих товарів, з/п 6000,00 
грн.

5. Бориспільське міське споживче товари-
ство, прибиральник службових приміщень, з/п 
3723,00 грн.

6. Бориспільське міське споживче товариство, 
вантажник, з/п 5000,00 грн.

7. ТОВ «Агро Трейд 2018», бухгалтер, з/п 
4800,00 грн.

8. Міський територіальний центр, інструктор з 
трудової адаптації, з/п 3723,00 грн.

9. Міський територіальний центр, фахівець 
із соціальної допомоги вдома, з/п 3723,00 грн.

10. ПРАТ «Агробудмеханізація» , охоронець, 
з/п 4000,00 грн.

11. СТОВ «Старинська птахофабрика», мото-
рист, з/п 10000,00 грн.

12. СТОВ «Старинська птахофабрика», санітар 
(ветеринарна медицина), з/п 10010,00 грн.

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

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

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

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

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

18. Філія «Бориспільський комбікормовий за-
вод» ТОВ «Комплекс Агромарс», інспектор з 
кадрів, з/п 6200,00 грн.

19. ТОВ «Енкомм», електрозварник ручного 
зварювання, з/п 12000,00 грн.

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

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

22. ТОВ «Енкомм», монтажник будівельний, 
з/п 12000,00 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

ОГОЛОШЕННЯ!
Наближається президентська виборча кампанія. Для забезпечення реалізації 

свого виборчого права відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради пропонує виборцям міста Борисполя пере-
вірити свої дані у Державному реєстрі виборців.

Для цього необхідно звернутись особисто до відділу ведення Реєстру, маючи 
при собі паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.

Особливу увагу щодо включення до Реєстру потрібно звернути громадянам Укра-
їни, яким після жовтня 2015 року виповнилось 18 років. Як свідчить практика, ця ка-
тегорія виборців є найчисельнішою за кількістю випадків невключення до Реєстру. 

Наголошуємо, що персональні дані громадян, включених до Державного ре-
єстру виборців, є захищеними і тому інформація щодо їх змісту по телефону не 
надається.

Адреса відділу: вул. Шевченка, буд.4, м.Бориспіль.
Графік роботи: понеділок — четвер   з 8:00 до 17:15, 
     п’ятниця з 8:00 до 16:00,
     обідня перерва з 13:00 до 14:00. 
Додаткова інформація по тел. 6-72-84.
Крім того, Ви можете перевірити свої персональні дані, внесені до Реєстру, на 

офіційному веб-сайті «Державний реєстр виборців» (www.drv.gov.ua) за допомо-
гою програмного ресурсу «Особистий кабінет виборця».
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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 

Запрошуємо на роботу 

ОХОРОНЦЯ
ГОСПОДАРНИКА

Графік роботи 1/2
З/п 400 грн/доба

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

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

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

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

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

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09

 ПРИБИРАЛЬНИК КАРТОНУ 
           ДВІРНИКСАДІВНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

Розвозка
Гнучкий графік
Достойна оплата

с. Щасливе          Тел.: 093-356-34-10

ОСББ «ВАТУТІНА-99»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
заробітна плата 4500,00 грн

Звертатися до Голови правління

067-428-88-887
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Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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. 

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

Терміново набирається бригада на де-
монтаж металевих конструкцій, досвід 
необов’язково, ціна договірна. Тел.: 0 73 
1539152, 0 66 1502766, Ярослав.

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

Терміново потрібні прибиральниці, двірник, 
з/п 7000 грн. Робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
2426177.

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

Вантажник. Вахтовий метод роботи 2/2. З/п 
7000грн — 14 днів робочих. Житло надаємо. 
м. Київ. Тел.: 0 67 4019592.

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 для охорони будівельних майдан-
чиків в м. Києві. Вахта 7/7, 15/15. Офіційне 
працевлаштування. Відсутність судимостей. 
Тел.: 0 63 9540479, 0 99 0647713.

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.

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.
Поросята породи дюрок, 1,5-2 міс., ціна до-

говірна. Тел.: 0 67 9088678. Сіно в тюках. Тел.: 
0 50 1590197.

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.

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.

Фасадники з д/р, робітники для укладання 
клінкерної плитки, потрібні в м. Київ. Без-
коштовне житло. З/п від виробітку, випла-
та 2 рази на місяць. Тел.: 0 97 2538810, 0 99 
5211100.

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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
Покривало з подушками, нове, рожевого кольо-

ру — 400 грн; жіночі шкіряні чобітки (високі), 36 
р. — 1400 грн; жіночі полусапожки із натураль-
ного замшу та хутрі, 36-37 р. — 500 грн; штори 
(4 полотна), бордовий колір — 300 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

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

Трюмо від спального гарнітуру з дзеркалом — 
700 грн; комод від спальні з 3-ма великими шух-
лядами — 300 грн; нове драпове пальто, жіноче, 
48-50 р. — 600 грн; нове покривало на двоспаль-
не ліжко, яскраво-голубого кольору — 300 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

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.

Ремонт квартир, будинків; перепланування, 
опалення, водопровід, каналізація. Будів-
ництво — будинки, прибудови, гаражі, па-
вільйони, навіси, лазні, ворота, паркани. По-
крівельні роботи під ключ, мансардні дахи. 
Утеплення, облицювання будинків. Тел.: 0 96 
9721514, 0 66 8393483.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам гарних кошенят у подарунок, від сибір-
ської кішки, чорного кольору. Тел.: (4595) 68659, 
0 50 5943708. 

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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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

 КОМПАНІЯ

ТЕСТ-ДРАЙВ «ЖНИВАРКИ НА ДЕНЬ» 
ВІД КОМПАНІЇ JOHN GREAVES

Юлія Терехова, журналіст 
ПрАТ «Бердянські жниварки» 
ТМ John Greaves

Підприємство надає прекрасну 
можливість всім бажаючим і заці-
кавленим випробувати на своєму 
комбайні і на особистому досвіді 
переконатися у високій якості і на-
дійності техніки John Greaves. В да-
ному проекті беруть участь куку-
рудзяні жатки ЖК-82.

Компанія доставляє обладнання 
в будь-яку точку по всій Україні. Ко-
манда кваліфікованих фахівців з ме-

неджера і співробітників сервісної 
служби встановлюють і налаштову-
ють жатки, а також допомагають у 
всіх питаннях, що виникають. Це чу-
дова можливість протестувати тех-
ніку в роботі і переконатися в її на-
дійності до моменту придбання. І 
все це абсолютно безкоштовно!

Кукурудзяна жатка John Greaves 
— це продукт найвищого рівня, 
працює на швидкості до 12 км/год. 
Для кращого подрібнення стебла 
кожен ріжучий блок оснащений 
протягуючими валами і двома но-
жами «метеликом». Шини комбай-
на надійно захищені завдяки при-

строю для притиску стерні. Кіль-
кість операцій післязбиральної 
обробки зводиться до мінімуму 
завдяки висоті зрізу від 8 см. Жат-
ка з легкістю адаптується на будь-
який комбайн як вітчизняного, так 
і імпортного виробництва.

John Greaves — це величезний 
колектив, який протягом багатьох 
років створює продукт найвищо-
го рівня. Техніка даного виробни-
ка успішно конкурує, з багатьох ас-
пектів навіть перевершує європей-
ські аналоги.

 John Greaves має відмінну репу-
тацію і вже встиг завоювати безліч 

сердець як в нашій країні, так і да-
леко за її межами. Продукція ком-
панії демонструється на всіляких 
виставках України та Європи.

«Ми з гордістю і впевненістю го-
воримо про надійність та довговіч-
ність наших жаток, ми розвиваємо 
наш продукт і максимально вдо-
сконалюємо його, тому сміливо за-
пустили цей проект!» — говорить 
конструктор-розробник компанії 
John Greaves.

Такий тест-драйв відбувся вже і 
в Бориспільському районі. Дирек-
тор фермерського господарства «Іс-
ток» Канарейкін Євген Миколайович 

з радістю поділився з нами своїми 
враженнями: «Ми маємо вже жат-
ку від іншого виробника, але ваша 
нам сподобалась більше. Дуже хоро-
ша висота зрізу. Якість роботи гарна, 
добре подрібнює, має високу про-
дуктивність. Мені сподобалась. Це 
гарна нагода переконатися дійсно в 
якості техніки, дякую John Greaves».

Відділ продажу:
+380 (6153) 60-800
+38 (095) 333-6-333
+38 (096) 33-666-33

e-mail: zhatki@gmail.com

 На полях України 
стартував сезон збирання 
кукурудзи і перед аграріями 
постало питання вибору 
необхідного інструменту. 
Одночасно був запущений 
унікальний проект «Тест-
драйв «Жниварки на 
день» від компанії John 
Greaves — відомого 
українського виробника 
сільськогосподарської 
техніки. • Ціна на жатки John Greaves значно нижче аналогів західних виробників. Також покупцям передбачена державна компенсація в розмірі від 

25 до 40% від її вартості.
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 МІСЦЯ ТРЕБА ЗНАТИ

Сервіс

«ПОЛІС» ГАРАНТУЄ СМАЧНУ 
КУХНЮ І ГАРНИЙ НАСТРІЙ

 1 листопада 
виповнюється 15 років із 
дня відкриття кафе «Поліс». 
Стаж чималий, враховуючи 
існуючу на ринку Борисполя 
конкуренцію. Але «Поліс» 
не скаржиться на брак 
відвідувачів. Причина 
— креативність і вміння 
власників дивитися на крок 
вперед.

Наталія Долина

Світлана ПОЛІЩУК: 
«Із листопада 
додаються нові 
послуги»

Спочатку полови-
ну нашої будівлі за-
ймав комп'ютерний 
клуб. На той момент 
це було актуально, 

бо не у всіх був удома комп'ютер. 
Сюди ходили займатися діти, на-
ші фахівці їх навчали, допомага-
ли освоїтися. У другій половині 
ми обладнали кафе для дитячих 
свят. У Борисполі тоді такого не 
було в жодному закладі громад-
ського харчування. Ось ми і по-
думали: чому б нам не стати пер-
шими. Розробили програми і спе-
ціальне меню, підготували музич-
ний супровід, запросили ведучих 
для дитячих днів народжень. На-
ша новація сподобалася і дітям, і 
батькам, охочих на замовлення 
було багато. Потім часи змінили-
ся. Комп'ютери з'явилися майже 
в кожній родині, клуб став не по-
трібен. Тоді ми придумали нову 
«фішку» — зробити банкетне ка-
фе. Весілля, ювілеї, зустрічі вете-
ранів — для цього потрібні зруч-
ні і просторі зали. Тому ми добу-
дували великий зал. Справа піш-
ла, та ще й як! У нас вже є сімейні 
династії. Гуляють на весіллі, а по-
тім приходять святкувати хрести-
ни, народження дитини. Часто за-
мовляють зал організації ветера-
нів війни, інвалідів, чорнобиль-
ців, афганців, учасників АТО. Для 
них ми робимо знижки.

До недавнього часу ми працю-
вали під замовлення. Але бачимо, 
що все частіше приходять люди 
і запитують: чи можна у вас поо-
бідати, посидіти, поспілкуватися 
з друзями». 

Той, хто хоч раз спробував 
«сирні палички», обов'язково 
замовить їх знову. Твердий 
сир обвалюють в спеціальній 
паніровці, яку роблять вручну, 
і обсмажують у фритюрі. 
Зовні — хрустка золотиста 
скоринка, всередині — м'який 

розплавлений сир.
Ще одна гордість кафе — 
котлети «по-київськи». Цією 
стравою зараз мало кого 
можна здивувати. Але у кухарів 
«Полісу» є свій секрет, який 
робить  ці знамениті котлети 
неймовірно смачними.

Для любителів смаженого м'яса 
готують за особливим рецептом 
реберця з чорносливом. М'які, 
соковиті, з легким присмаком 
димку, вони не залишають 
байдужими нікого. Для цієї 
страви відбирають найсвіжіші 
молоді свинячі реберця.

У ЦЕНТРІ
Кафе має вдале розташування: 
у центрі Борисполя і в той же 
час на відстані від головної 
магістральної вулиці. Тут тихо 
і затишно.

МЕНЮ
Крученики з 

сиром, беконом, 
медальйони зі свинини, 

смажені з часником 
кабачки, кілька видів 
картоплі (фрі, запечена, 
тушкована з м'ясом 
і грибами), капуста, 
тушкована з грибами, 
мерлуза, смажена в клярі 
або тушкована з овочами 
і ананасовим соком, 
різноманітні котлети. 
Млинці з м'ясом і сиром, 
жульєни з грибами і 
курячим філе в млинцях. 
Близько тридцяти 
видів салатів — як 
традиційних, наприклад 
«Цезар» і «Грецький», 
так і власних ноу-хау. 
Ситний салат з кумедною 
назвою «Буржуй» повара 
жартома називають 
«чоловічим». А для жінок, 
які рахують калорії, можуть 
запропонувати теплий 
салат «Мікс» на листках 
салату.

КУХНЯ
У кафе працюють чотири 
професійні кухарі, 
які набули досвіду в 
найкращих ресторанах 
аеропорту «Бориспіль».
Продукти закуповуються 
під замовлення, 
у перевірених 
постачальників, які 
гарантують якість.

АТМОСФЕРА
Заклади громадського 
харчування не просто так 
є невід'ємною частиною 
сучасного світу. В Україні 
для більшості відвідувачів 
кафе головну роль відіграє 
атмосфера — вона на одному 
місці за значимістю із кухнею. 
Ми любимо посидіти сім'єю 
або коханою людиною в 
маленькому затишному залі, але 
в той же час нам іноді хочеться 
веселитися в галасливій 
компанії серед друзів.
«Поліс» надає для цього всі 
можливості. Навіть якщо 
в замовленому вами залі 
залишаються вільні місця, 
адміністратор ніколи не 
«посадить» до вас випадкову 
людину або чужу компанію. 
Це створює теплу, сімейну 
атмосферу.
Кафе має кілька виходів. Один 
з них — у внутрішній дворик, 
де можна відпочити від шуму 
і подихати свіжим повітрям. 
Біля будівлі господиня кафе 
висаджує квіти. На жаль, 
часто недобропорядні люди 
їх викопують і забирають. Але 
Світлана все одно щороку 
саджає нові.

МУЗИКА
Ще одна «фішка», притаманна 
закладу, — музичний 
супровід. У більшості кафе і 
ресторанів його обирають 
без урахування смаків і 
настроїв гостей. Відвідувачам 
пропонують слухати те, що є. 
Але правильно обрана музика 
здатна створити неповторну 
атмосферу, зробити свято 
особливим. Наприклад, ювіляр 
похилого віку з задоволенням 
послухає пісні своєї молодості. 

Подружжя — мелодію, яка 
нагадає про перше знайомство 
або радісні події в житті. 
Молодь віддає перевагу 
сучасним ритмам.
Це розуміють і враховують 
власники «Полісу». У 
кожному залі, обладнаному 
апаратурою, може звучати 
різна музика. При замовленні 
це обговорюється. Якщо 
гості хочуть зробити ювіляру 
сюрприз, вони можуть 
записати його улюблені 
мелодії на флешку і принести.

ЩО ВСЕРЕДИНІ?
У закладі три зали. Перший 
— на 15-20 осіб, затишний, 
з красивими кольоровими 
світильниками і м'яким 
світлом. Другий — на 40 
персон. І третій, найбільший, 
може обслужити до 90 персон. 
Тут можна і поласувати 
смачними стравами, і 
потанцювати. Є бар.

М
Круч

сиром,
медальйо

смажені з часн

КОРОННІ СТРАВИ

• Із листопада додається 
індивідуальне 
обслуговування, будуть 
бізнес-ланчі. Кухня 
працюватиме щодня.

• Нова послуга, яка 
стане в нагоді містянам, 
— можливість робити 
замовлення улюблених 
страв «на винос».

ків, які 
ть якість.
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 ПРОЦЕС ПІШОВ МІСЬКА ПЕРВИНКА

КАБІНЕТ НЕВІДКЛАДНОЇ: 
ПОКИ БЕЗ ЧЕРГ І АВТО

 28 жовтня розпочав 
роботу кабінет 
невідкладної допомоги КНП 
«Бориспільського міського 
центру первинної медико-
санітарної допомоги». 
«Вісті» завітали до кабінету.

Ірина КОСТЕНКО 

Недільного дня на прийомі був 
фельдшер невідкладних станів ви-
щої категорії Валерій Коробко. Він 
розповів, що основне його місце ро-
боти — екстрена меддопомога. Ро-
бота у міській первинці — додаткова. 

«Добре, що відкрився такий ка-
бінет — ділиться співрозмовник. 
— Бо для Борисполя не вистача-
ло цього. Містяни були обділені у 
цьому питанні. Кабінет обладна-
ний, ще 10 років тому таких апара-
тів ми і не бачили. Є дефібрилятор, 
не прив’язаний до електропоста-
чання, переносний електрокардіо-
граф (кардіограму можна зняти на 
вулиці), у шафці маємо набір усіх 
необхідних медикаментів. Усе ком-
пактно, у кабінеті комфортно». 

Хоча, говорить, не вистачає 
транспорту в ситуаціях, коли не-
обхідно виїхати до пацієнта. Пові-
домляє: у перші дні роботи кабіне-
ту ажіотажу не було. 

Директор «Бориспільського 
міського центру первинної ме-
дико-санітарної допомоги» Євге-
ній Черенок зазначає, що це пі-
лотний проект, згодом час робо-
ти кабінету невідкладної допомо-
ги може бути збільшений. Наразі 
усім лікарям міської первинки 
видали службові телефони, тож 
пацієнти зможуть завжди бути на 
зв’язку зі своїм лікарем. Із при-
воду виїзду служби невідкладної 
допомоги по місту було повідом-
лено, що оголошено тендер на 
купівлю двох автомобілів для не-
відкладної допомоги. 

КАБІНЕТ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦЮЄ:
Субота — з 14.00 до 20.00 (у першій половині дня у амбулаторії 
ведуть прийом лікарі міської первинки, тож необхідності у роботі 
кабінету немає).
Неділя — з 8.00 до 20.00. 
Адреса: вул. Київський Шлях, 24, міська амбулаторія № 2 (колишня 
стоматполіклініка)
Телефон: 068-351-56-36

Коли звертатися 
Перелік приводів звер-

нень до чергового кабінету 
первинної медичної допо-
моги (від буде переглядати-
ся в залежності від статис-
тики звернень до кабінету):

• Головний біль на фоні під-
вищення артеріального тиску.

• Головний біль при мігрені.
• Головний біль при підви-

щенні температури.
• Больовий синдром в суг-

лобах та хребті.
• Больовий синдром в м’я-

зах при температурі вище 38 
градусів.

• Больовий синдром після 
перенесеної травми.

• Біль на фоні трофічних 
виразок та пролежнів.

• Біль в животі на фоні 
встановленого діагнозу хро-
нічного гастриту, виразкової 
хвороби шлунку і 12-палої 
кишки (без симптомів пер-
форації та кровотечі).

• Біль в горлі, вусі на фоні 
підвищення температури.

• Біль в грудній клітині, 
пов’язаний із кашлем.

• Біль при невралгії.
• Задуха, кашель (не пов’яза-

ні з травмою, стороннім тілом).
• Підвищення температури 

тіла при гострій респіратор-
ній інфекції.

• Підвищення температури 
при болях у горлі, кашлю, не-
житі у дітей старше 3-х років і 
дорослих без судом, висипки 
та блювоти.

• Підвищення температури 
тіла при встановленому діа-
гнозі синусит.

•  Підвищення темпера-
тури тіла після переохоло-
дження.

• Висипання на шкірі без 
утруднення дихання

• Диспепсичні розлади на 
фоні хронічних захворювань 
шлунково-кишкового тракту.

• Загострення вегето-су-
динної дистонії.

• Порушення сечовипус-
кання (крім гострої затрим-
ки сечі).

Хто модернізуватиме?

У Міністерстві Охорони 
здоров’я згадали про 
необхідність модернізації 
невідкладної допомоги.  

У інтернеті з’явилася інформація, 
що заступник міністра охорони 
здоров'я Павло Ковтонюк у ефірі 
«Радіо НВ» повідомив, що для 
повної модернізації системи 
невідкладної медичної допомоги 
в Україні необхідно 10 млрд грн. 
Він зазначив: «Не тільки авто, 
але починаючи від виклику: 
диспетчерська служба, навчання, 
протоколи диспетчеризації (це 
те, як диспетчер повинен себе 
вести). Друге — це навчання 
лікарів, оснащення машин, 
підняття лікарям зарплат і, 
звичайно, автомобілі». За 
словами Ковтонюка, МОЗ у 
наступному році планує провести 
модернізацію невідкладної 
допомоги в Києві та п'яти 
областях: Донецькій, Полтавській, 
Тернопільській, Одеській та 
Вінницькій. Шкода, що Київщини у 
цьому переліку немає…

Поспішайте обрати 
лікаря, щоб не 
запізнитися

«Один із сімейних лікарів місько-
го центру первинки використав лі-
міт із набрання підписаних із паці-
єнтами декларацій — це Станіслав 
Іванович Жана — У нього 1800 па-
цієнтів», — повідомив Євгеній Че-
ренок, директор КНП «Бориспіль-
ський міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги». За його 
словами, наразі ще п’ять лікарів не-
вдовзі сягнуть свого ліміту заванта-
ження. На питання, хто може звер-
татися за наданням меддопомоги 
до міських центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги, Чере-
нок повідомив, що до червня 2019 
року за допомогою мають право 
звертатися усі, хто цього потре-
бує. «Навіть ті громадяни, хто ще 
не підписав декларації із лікарем 
первинки, можуть отримати безоп-
латну медичну допомогу. Із червня 
2019 року медпослуги будуть нада-
ватися лише платно, окрім станів, 
які несуть загрозу життю – для тих 
громадян, які не уклали деклара-
цій», — пояснює Євгеній Павлович.

 ПОЗИЦІЯ МІНІСТЕРСТВА

 ЦИФРА

 ДО ТЕМИ

 ВАРТО ЗНАТИ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Активними темпами ведеться 
ремонт на Лютневій, 12, де буде 
розташована амбулаторія №1 
«Бориспільського міського цен-
тру первинної медико-санітар-
ної допомоги». Роботи виконує 
підприємство БКБМ, яке вигра-
ло тендер у системі «Прозоро». 
Екскурсію будмайданчиком «Ві-
стям» провів керівник підпри-
ємства Ігор Шалімов.

Проектом передбачена повна 
заміна комунікацій у приміщенні. 
Уже облаштована нова проводка, 
система рекуперації повітря, во-
допостачання та каналізації. Те-
плопостачання централізоване, 
але система опалення у приміщен-
ні — повністю нова. 

Від старого приміщення ма-
газину «Смак» лишилася тільки 
«коробка» — несучі конструк-
ції. Також зроблено новий дах, 
перегородки, підлога, стіни. Уже 
виконали всі роботи з утеплен-
ня приміщення згідно із проек-

том. «У приміщенні будуть вста-
новлені сучасні системи пожеж-
ної сигналізації, відео спостере-
ження. Передбачено пластикові 
енергозберігаючі вікна, зі скло-
пакетами, заповненими аргоном 
— відповідно до державних бу-
дівельних норм. Не залишило-
ся і сліду від скляних вітрин ма-
газину, буде новий фасад. Ця 
амбулаторія буде сучасною мі-
ні-поліклінікою», — розповідає 
Ігор Володимирович. 

Загальна площа амбулаторії — 
майже 400 кв м. У амбулаторії пе-
редбачено 6 кабінетів сімейного 
лікаря, кабінет діагностики, ден-
ний стаціонар (як у всіх медам-
булаторіях міської первинки), не-
велика операційна. Розрахована 
амбулаторія на 56 відвідувань па-
цієнтів за зміну. Ігор Шалімов за-
певнив, що до 25 грудня 2018 ро-
ку підприємство планує заверши-
ти всі будівельні роботи. 

Нагадаємо, що після проведення 
тендерних торгів у системі «Прозо-
ро» вартість ремонту амбулаторії 
становить 5 млн 960 тис. грн. 

МЕДАМБУЛАТОРІЯ №1 
НА ВУЛ. ЛЮТНЕВА, 12: 
РЕМОНТ У РОЗПАЛІ

• Нині у кількох кабінетах заливають бетоном підлогу.

11 тисяч 451  
кількість підписаних декларацій із сімейними 

лікарями міських амбулаторій станом на 30 жовтня 

• Загальна площа амбулаторії — майже 400 кв м. 

• Фельдшер невідкладних станів вищої категорії Валерій Коробко.
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ЦРЛ ОТРИМАЛА НОВУ ПАРТІЮ 
СУЧАСНОГО ОБЛАДНАННЯ

 Фізіотерапевтичне відділення Бориспільської 
центральної районної лікарні отримало апарати 
німецької фірми Zimmer, які дозволили збільшити рівень 
фізіотерапевтичного лікування до 90%. Забезпечення 
сучасною апаратурою стало можливим завдяки голові 
Бориспільської районної адміністрації Олександру 
Туренку. Відтепер 9 з 10 хворих, що лікуються у відділенні, 
отримують позитивну динаміку в лікуванні до повного 
одужування.

Апарат для DMB тера-
пії Radarmed 950. При-
значається, коли потріб-

но досягнути теплового ефекту і 
розширення судин і, як наслідок, 
покращує живлення органів. По-
казання: артрози, поліартрити, 
артрити, плеврит, холецистит, 
дерматологічні захворювання, 
фурункули, герпес, гінекологіч-
ні захворювання, мастит, бронхі-
альна астма, бронхіт, ХОЗЛ, гема-
тома, люмбаго-корінцевий син-
дром, міжреберна невралгія.

Апарат для ультразвукової SolloSono терапії. Єдиний апа-
рат, котрий дозволяє здійснювати внутріклітинний мікрома-
саж органів на глибину до 2-3 см. Надає знеболюючий ефект, 

має дві частоти для глибокого і поверхневого проникнення. Показан-
ня: артрози, артрити дрібних, середніх і крупних суглобів, плечо-ло-
патковий періартрит, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, ЛОР па-
тологія, стан після артроскопії колінних суглобів, епікондиліти ліктьо-
вих суглобів, п’яткова шпора.

Апарат для імпульcної магнітотерапії чотирьохканальний 
DIMAPV. Надає протизапальну та проти набрякову діі, покра-
щує мікроциркуляцію в тканинах, розріджує кров. Має п’ять 

аплікаторів. Показники: артрози, артрити дрібних і великих суглобів, 
ліктьових і гомілковостопних суглобів, остеохондроз хребта, розпо-
всюджений на всю спину і окремо на грудний і попереково-крижовий 
відділи, поєднаний вплив на шийний відділ хребта і плечових сугло-
бів, остеопороз, екзема, ЛОР-патологія, поєднаний вплив на попере-
ково-крижовий відділ хребта і тазостегневі суглоби, стегно і колінний 
суглоб, гомілку і гомілковостопний суглоб.

Сергій ВУСАТИЙ, завідуючий фізіотерапевтичним відділенням 
Бориспільської центральної районної лікарні

Апарат для удар-
но-хвильової тера-
пії Enplus. Здійснює 

ударну хвилю та знеболюю-
чий ефект. Показання: орто-
педичний і неврологічний 
профіль — п’яткова шпора(е-
фективність вище 80%), бур-
сіт, при остеохондрозі хреб-
та, поєднання остеохондро-
за попереково-крижового 
відділу і синдрому грушепо-
дібного м’яза, артрози колін-
ного суглобу і коксартроза, 
дрібних суглобів кісток рук, 
міозити з локальним спаз-
мом м’язів гомілки і плеча, 
епікондиліти ліктьового суг-
лобу, остеофіти при осте-
охондрозі хребта і при де-
формуючих остеоартрозах.

Апарат для імпульсивної магнітотерапії двоканальний 
DIMAP2000. Показання: захворювання колінного суглоба, гоміл-
ковостопного суглоба і стопи, захворювання кистей рук, промене-

зап'ястного та ліктьового суглобів, шийного відділу хребта, шийно-грудно-
го відділу хребта, голови, плечового суглобу, гінекологічні захворювання, 
неврит лицьового нерву, переломи кісток, п’яткова шпора.

Апарат для кріотерапії 
Cryo 6. Володіє протина-
бряковою та протизапаль-

ною дією, покращує мікроцирку-
ляцію і венозний відтік. Показан-
ня: забій суглобів і м’яких тканин, 
які супроводжуються набряком, 
артрити колінного, ліктьового, та-
зостегнового суглобів, остеохон-
дроз попереково-крижового від-
ділу хребта з корінцевим синдро-
мом, спортивні травми.

Апарат електротерапевтичний SoleoCialva. Здійснює дію 
електричним струмом з різними характеристиками, в тому 
числі з введенням локально лікарських речовин, дозволяє 

здійснювати електрофорез з лідокаїном, дексаметазоном, анальгі-
ном та іншими лікарськими речовинами. Здійснює знеболюючу, про-
тизапальну, електростимулюючу дію. Показання: деформуючі остео-
артрози усіх суглобів, артрити, остеохондрози хребта з больовими 
синдромами шийного, грудного і попереково-крижового відділів, 
плечо-лопатковий періартрит, невралгія трійчастого нерву, ЛОР-па-
тологія, гінекологічні захворювання, переломи кісток, електростиму-
ляція м’язів при остеохондрозах хребта, також стан після перенесе-
них інсультів-геміпарезах і паралічах, при порушеннях периферич-
ної нервової системи, п’яткова шпора.

Апарат для високото-
нової терапії (біорезо-
нанс) НІТОР 2. При кур-

совому лікуванні здійснює зне-
болюючу дію. Призначається в 
тих випадках, коли попереднє лі-
кування було неефективне, або 
при запущених стадіях захворю-
вання, а також при захворюван-
нях, які тяжко піддаються ліку-
ванню. Показання: епікондиліти 
ліктьових суглобів, деформую-
чий остеоартроз колінного, та-
зостегнового, гомілковостопно-
го, плечового суглобів, поліней-
ропатія, остеохондрози попере-
ково-крижового відділу хребта, 
гіпертонічна хвороба, трофічні 
виразки гомілки, облітеруючий 
ендартеріїт, діабетична ангіопа-
тія нижніх кінцівок.
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Апарат комбінова-
ної терапіі, елек-
тротерапії,  уль-

тразвукової та вакуума 
Soleo Sonostim. Показан-
ня: поєднана дія при осте-
охондрозі попереково-кри-
жового відділу хребта і син-
дрому грушеподібного м’язу, 
при шийному остеохондрозі 
і плечо-лопатковому періар-
триті і при ураженні плечо-
вого суглоба. Вакуум і діаді-
намотерапія при ускладне-
них остеохондрозах попе-
реково-крижового відділу 
хребта з появою атрофії м’я-
зів поперекового відділу 
хребта. Електростимуляція 
м’язів при остеохондрозах 
хребта.

Апарат для термо-
терапії Thermo TK — 
отриманий дякуючи 

головному лікарю Бориспіль-
ської центральної районної лі-
карні Щуру О.П. Працює апа-
рат в двох режимах: поверхне-
вому і глибокому. Володіє ви-
раженим тепловим ефектом, 
покращує мікроциркуляцію 
тканин, ліквідує застійні яви-
ща. Показання: деформуючий 
остеоартроз колінного, тазо-
стегнового суглобів, синдром 
грушеподібного м’яза, пле-
чо-лопатковий періартрит, 
в’ялі паралічі при порушені 
периферичної нервової сис-
теми. Остеохондроз шийно-
го, попереково-крижового 
відділів хребта, синдром кар-
пального каналу, бурсит лік-
тьового суглобу.

Апарат для лазеро-
терапії Endolaser 
422. Покращує мі-

кроциркуляцію в ткани-
нах, володіє знеболюючою 
і протизапальною дією, 
розріджує кров. Показан-
ня: люмбаго, герпетична ін-
фекція, плечо-лопатковий 
періартрит, епікондиліти 
ліктьових суглобів, дефор-
муючий остеоартроз колін-
ного, плечового, ліктьового 
суглобів, дрібних суглобів 
кистей рук і пальців стопи, 
ЛОР-патології, трофічні ви-
разки нижніх кінцівок.

Апарат для пресо 
терапії GreenPress 
12. Покращує мі-

кроциркуляцію тканей, ве-
нозний і лімфатичний від-
тік, ліквідує застій лімфи в 
нижніх кінцівках. Показан-
ня: лімфедема, облітерую-
чий атеросклероз нижніх 
кінцівок, синдром і хвороба 
Рейно, діабетична ангіопа-
тія нижніх кінцівок, варикоз-
на хвороба. Тромбофлебіт є 
протипоказанням.

Апарат для УВЧ терапії 
Carapuls 970. Найчасті-
ше лікування ми почина-

ємо з цього апарату, якщо не-
має протипоказань, котрі інди-
відуально визначає лікар-фізі-
отерапевт. Показання: артрози, 
артрити, вірусний гепатит, брон-
хіти (бронхіальна астма), пнев-
монія, ХОЗЛ, холецистит, коліт, 
менінгіт, остеомієліт, проста-
тит, гінекологічні захворюван-
ня, ЛОР патологія, переломи кі-
сток. Володіє вираженою про-
тизапальною дією, також знімає 
синдром набряку.
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 ДО РІЧНИЦІ ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

«БОРИСПІЛЬСЬКІ ВІСТІ» 
У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

 У соцмережі 
натрапила на фото газети 
«Бориспільські вісті», 
датованої 1943 роком. 
Здивувалася, бо знала, що 
газета «Трудова Слава» 
виходила ще до Великої 
Вітчизняної війни, а от про 
«тезку» сучасних «Вістей» 
почула вперше.

Підготувала Наталія ТОКАРЧУК,
фото з державного архіву

Дослідила тему, переглянувши 
примірники газет часів окупації 
на Бориспільщині, що збереглися 
в державному архіві, й дізналася 
багато цікавого про пресу 1941-43 
рр. та про те, чим і як жили бори-
спільці у ті роки.

 

На території України
У період окупації більшість міс-

течкових і районних газет, що ви-
ходили в Україні, були закриті, на-
томість започатковані нові, які ма-
ли бути лояльними до нової влади. 
Такі періодичні видання спочатку 
були підпорядковані спеціальним 
пропагандистським підрозділам 
вермахту, т.зв. батальйонам про-
паганди, головною метою яких бу-
ла психологічна обробка військ і 
населення противника. 

Начальник штабу верховного 
головнокомандування вермахту 
Йодль в своїй директиві наголошу-
вав, що «бажано продовжити ви-
пуск кількох великих газет під ні-
мецькою цензурою. Преса повин-
на бачити своє покликання в то-
му, щоб справляти на населення 
заспокійливий вплив, утримувати 
від будь-яких актів саботажу. Якщо 
можливості стежити за пресою не 
буде, то робота газет і журналів, а 
також інформаційних агентств має 
бути припинена». 

Через деякий час більшість міс-
цевих газет були передані до під-
порядкування Рейхскомісаріату 
України (адміністративно-терито-
ріальна одиниця німецького ци-
вільного управління в роки Другої 
світової війни)  та місцевим комен-
датурам, і на них була покладена 
особлива мета: вплив на місцеве 

населення та проведення антира-
дянської та антиєврейської пропа-
ганди. З цією метою для написан-
ня статей активно залучалися чле-
ни груп ОУН. 

Наклади більшості газет бу-
ли скорочені, натомість наклади 
та періодичність виходу деяких, 
найважливіших для вермахту (в 
т.ч. «Бориспільських вістей»), були 
збільшені.

Директива політуправління 
РКУ щодо преси говорила: «Укра-
їнські та інші газети, що видають-
ся в райхскомісаріаті, — винят-
ковий засіб впливу на населення 
пропагандою і політикою, нака-
заною райхскомісаром. Вони не 
слугують народним чи культур-
ним потребам населення чи на-
віть віровизнанням... Кожен ря-
док повинен допомагати у здійс-
ненні великої місії фюрера в 
створенні нової Європи».

ЗМІ на Бориспільщині
У період окупації «Трудова сла-

ва» була закрита, а на зміну їй 
прийшло нове видання — газета 
«Українське життя», що згодом бу-
ла перейменована у «Бориспіль-
ські вісті». Газета виходила тричі на 
тиждень накладом 8000 примірни-
ків та мала 2 або 4 сторінки. Редак-
ція газети знаходилась на вул. Цен-
тральна, 63 (пізніше – вул. Леніна, 
вул. Київський Шлях).

Головні теми і пропагада. Го-
ловна увага приділялася світовим 
новинам, новинам України та міс-
цевим, були також оголошення, 
реклама та навіть анекдоти. Слід 
сказати, що все, надруковане в 
газеті, мало яскравий антирадян-
ський та антиєврейський відтінок. 
Так, майже в кожній статті так чи 
інакше наголошувалося на тому, 
що Радянський Союз (при чому 
вживалися виключно слова совє-
ти, уряд совєтів, совєтські війська) 
був окупантом та знищував укра-
їнців, а тепер Україна стає членом 
нової Європи. Згадувалося, що 
Україною правили «жиди» та «жи-
дівські большевики», а тепер цьо-
му прийшов край і т.п. Майже по-
стійними рубриками були «Таєм-
ниці Кремлівського двору», «Укра-
їна в жидівських лабетах», «Винні 
жиди», «Геть від Москви». Анекдо-
ти теж були про «жидів» та біль-
шовиків. Світові новини подава-

лися в руслі успіхів Німеччини та 
німецької армії, багато писалося 
про Японію, Туреччину, Фінлян-
дію, міжнародну політику. Нега-
тивно писалося про європейські 
країни, США та Канаду. Багато бу-
ло історичних статей, переважно 
про тяжку долю Німеччини, «від-
дану на поталу європейським ім-
періалістам, які знищували ні-
мецький нарід, так само як Росія 
знищувала нарід український, та 
на який саме Провидіння поклало 
велику місію звільнити Європу та 
принести їй нове життя». (цита-
та із газети від 29 жовтня 1941 р.).

Лише деякі з назв матеріалів: 
Здобуто Ворошиловград, Досяг-
нуто нижньої течії Дона, Япон-
ці зайняли порт Ванчжоу, Опір 
совєтських сил зменшується, Ан-
гло-совєтський єдиний фронт 
брехні, Американські залізниці не 
відповідають своїм вимогам, Ан-
глія зраджує Європу, Німеччина 
виграє війну, Успіхи румунських 
льотчиків, Англія боїться підвод-
них човнів, На Кубані розбито 
совєтські дивізії, День хоробрості 
в Болгарії, Харчові продукти для 
Греції, Нагородження маршала Ан-
тонеску, Британці знову втратили 
підводний човен, Незгоди між со-
юзниками, Ленінград під запеклим 
артилерійським вогнем, …

 
Місцеве життя того часу. Із газе-

ти видно і про життя Борисполя та 
району: працювала реальна гімна-
зія, для прихожан було відчинено 
Свято-Миколаївський храм, а місь-
ка амбулаторія знаходилася в бу-
дівлі тубдиспансеру, нині занедба-
ній. Були створені районова управа 
та нова українська поліція, працю-
вав відділ Земельного банку. Після 
того, як із бібліотеки були вилуче-
ні «жидівські автори», вона відно-
вила свою роботу (листопад 1941 
р.). Відділ пропаганди, де знаходи-
лася і редакція газети, почав зби-
рати матеріали про історію Бори-
споля та свідчення «постраждалих 
від більшовицького терору». Час від 
часу оголошувалося про збір допо-
моги для військовополонених (бу-
ло бюро допомоги полоненим), ді-
тей-сиріт.

Про мову тоді, як тепер. Бо-
риспільців газета закликала до 
прояву національної свідомості 
та відмови від російської мови: 
«Та прийшов цьому (використан-

ню російської мови — прим.ред.) 
кінець. Українській мові поверне-
но всі права. Кожен українець му-
сить знати свою мову і з гордістю 
в кожній установі, в кожній органі-
зації, в школі, театрі, на вулиці, в 
сім'ї — завжди говорити по-укра-
їнському. Українська інтелігенція і 
службовці мусять подбати, щоб у 
жодній установі не чути було ро-
сійської мови. Досить з нас руско-
тряпства. А росіянам уже час зна-
ти, що вони живуть на Україні, 
їдять її хліб, тож мусять знати і 
мову нашого народу». 

Про хазяйство. Увага приділя-
лася і господарським питанням: 
писалося про стан тваринництва 
(так, розводили коней, овець, кро-
лів, курей), бджільництва, кон-
троль за посівами та збором уро-
жаю, розвиток кооперації та збо-
ру податків. Нарікалося, що бори-
спільці погано дбають про тварин, 
зокрема коней, що знаходяться у 
їхньому господарстві, не дотриму-
ються належної чистоти. 

Усі голуби мали бути знищені:
НАКАЗ

Усіх голубів у місті та приміській 
смузі треба негайно знищити. Хто 
після 26 жовтня триматиме ще 
голубів,  той буде розстріляний як 
саботажник. ЕБЕРГАРД, Комендант 
міста. (№6, 3.11.41)

І податки. Писалося і про те, 
що бориспільці не поспішають зі 
сплатою податків. Наголошувало-
ся,  що німці залишили в дії існу-
ючий радянський закон про опо-
даткування, а ще надали льготи 
ремісникам та самозайнятим гро-
мадянам (суму податку прирівня-
ли до податку з найнятих робіт-
ників та службовців, що становив 
10%), що дає змогу «проявити іні-
ціативу, зацікавленість та праг-
нення до відкриття нових про-
мислів», але, не дивлячись на ці 
пільги, багато несвідомих бори-
спільців ухиляються від сплати по-
датків. (№ 6, 31.01.42).

Був кримінал. Зверталася ува-
га на несвідомість бориспільців; 
так, в одному із номерів газети 
йшлося про отруєння технічним 

спиртом (чотири особи померли, 
ведеться слідство), в іншому було 
таке оголошення: 

ОБ'ЯВА
Останнім часом часто поміча-

ється, що з помешкань, які займа-
ють проїжджаючі військові части-
ни і їх залишають, зникають шиб-
ки, навіть віконні рами, а також 
меблі (ліжка, крісла і ін.), які краде 
цивільне населення. Подібні вчинки 
вважатимуться як грабіж і будуть 
дуже суворо каратися. 

Заст. Голови Райуправи  
БЕЗБОРОДЫЙ). (№ 45, 2.07.42).

Зміна німецької риторики: від 
гасел до наказів. 

Якщо в 1941-1942 роках німці 
ще намагалися вплинути на свідо-
мість бориспільців антирадянськи-
ми гаслами та закликами до прояву 
національної свідомості, а також за-
охочували їх виділенням земельних 
ділянок, зменшенням податків, від-
криттям церков і т.п., то в 1943 ро-
ці риторика змінилася, від закликів 
перейшли до прямих наказів.

У номерах газети за 1943 рік 
антиєврейські гасла та статті про 
відродження української мови, 
культури тощо вже практично 
відсутні, переважають новини із 
фронту, а ще з’явилась нова ру-
брика: Нам пишуть із Німеччини. 

На підставі закону про трудову по-
винність, що поширювалася на всю 
звільнену від більшовиків терито-
рію, вся місцева молодь обох статей, 
народження 1922, 1923, 1924 та 1925 
років була покликана до обов'язко-
вого відбуття трудової повинності 
строком на два роки. За протидію 
цьому особи каралися каторжною 
тюрмою або в'язницею (ГЕНЕРАЛЬ-
КОМІСАР, Київ, 27 квітня 1943). 

Багато бориспільців відбули на 
роботу до Німеччини. Щоб пока-
зати, як гарно їм там живеться, в 
кожному номері газети друкува-
лися їхні листи.

Життя тих, хто залишився працю-
вати в Борисполі, теж змінилося.

Так, відтепер надлишок сіль-
ськогосподарських продуктів, ви-
рощених на приватній ділянці, на-
лежало здати на користь держави, 
а торгівля городиною, молоком, 
маслом, яйцями та м’ясом заборо-
нялася. (21.05.43)

Був запроваджений новий по-
даток — велосипедний збір в сумі 
50 крб. на кожну веломашину. При 
цьому всі велосипеди належало 
поставити на облік в управі, кож-
ному був присвоєний номер, який 
мав бути почеплений на велоси-
пед (подібно сучасному авто но-
меру) (постанова районової упра-
ви від 4 березня 1943 р.)

Вихідні дні відтепер слідувало 
присвятити праці на користь гро-
мади та держави: наказ повідом-
ляв, що віднині в сільському госпо-
дарстві під час весни, літа та осени 
неділі і святкові дні будуть робочи-
ми днями.(7 квітня 1943 р.)

Школярам теж була робота, 
вони мали боротися з плодови-
ми шкідниками разом з учителя-
ми під час навчальних годин і під 
контролем української поліції. На-
голошувалось, що вчителі відпо-
відальні за те, щоб шкідники були 
знищені скрізь і повністю. (10 квіт-
ня 1943 р.)

Коли прийшов час збирання вро-
жаю, працювати мали теж всі без 
виключення, починаючи з дітей ві-
ком від 12 років. (12 липня 1943 р.)

• За часів німецької окупації на 
Бориспільщині було започатко-
вано газету «Українське життя», 
яка була лояльною до тодішньої 
влади. Згодом газета отримала 
нову назву «Бориспільські вісті». 
Газета виходила тричі на тиждень 
накладом 8000 примірників та 
мала 2 або 4 сторінки. У держав-
ному архіві збереглося 48 номерів 
газети. Доступні дати: 25.01.1943 
- 16.09.1943. Останній номер га-
зети «Бориспільські вісті» вийшов 
16.09.1943 року та не передвіщав 
нічого поганого для німців. Втім, 23 
вересня Бориспіль, а 28 — район, 
було звільнено, «Бориспільські ві-
сті» припинили свою роботу.

Це історія. Бажаючі дізнатися більше, можуть ознайомитися з газе-
тою в цифровому форматі, доступні номери викладені в електронно-
му Архіві української періодики онлайн LIBRARIA.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Простий геодезичний прилад для 

побудови на місцевості кутів певної вели-
чини, головним чином 90°, 60° або 45°. 5. 
Права притока річки Ангара. 9. Стосунки 
між кумами. . 11. Розмір регулярної гро-
шової винагороди за виконувану роботу, 
встановлений відповідно до посади, квалі-
фікації і т. ін. 12. Автомат Калашникова. 14.... 
Евальд (естонський композитор). 15. Одна 
зі складових назв звуків, те саме, що D або 
d. 16. У Давній Греції — музичний жанр, 
присвячений Аполлону. 18. Задушливий 
отруйний газ, який утворюється за непов-
ного згоряння вугілля, жиру і т. ін. 19. Ручна 
зброя для метання стріл, яка має вигляд 
стягнутої тятивою дуги. 20. Селянин-кріпак 
або слуга кріпосника. 21. Житель Фінлян-
дії. 23. Хижий ссавець родини собачих з 
цінним рудим або сріблястим хутром і з 
довгим пухнастим хвостом. 25. Акціонерне 
товариство. 26. Гостре респіраторне за-
хворювання. 28. Франкфурт-...-Майні. 29.... 
Санґушкова (політична діячка часів Речі 
Посполитої, княгиня). 31. Жінка, яка живе 
на заріччі. 34. У Монголії — селянин, що 
займається кочовим тваринництвом. 35. 
На Півночі — назва погонича оленів або 
собак, запряжених у нарти.

За вертикаллю:
1. Поверхня з білої тканини, натягну-

тої на раму, на якій показуються фільми, 

зображення з діапозитивів. 2. ...-... (звуконаслі-
дування, що означає крик зозулі.). 3. Стиль 
музики, що виник із Хардкор-панку. 4. Водний 
потік, що живиться із джерела або стоком атмос-
ферних опадів і тече по видовжених зниженнях 
рельєфу від верхів'я до гирла. 5. Син Ісаака та 
Ревеки, старший брат свого брата-близнюкаа 
Якова. Праотець ідумеян та алмакитян. 6. Дода-
ток до назви товариства, компанії тощо, який 
свідчить про їх обмежену відповідальність за 
зобов'язаннями. 7. Жак-... Кусто (французький 
дослідник Світового океану, фотограф, режисер, 
винахідник, автор великої кількості книг і філь-
мів, першовідкривач). 8. Легкий малопотужний 
мотоцикл, що має також педальний привод. 10. ... 
Чубар (радянський державний і партійний діяч, 
голова Ради Народних Комісарів УРСР). 13. Запа-
лення товстої кишки. 15. Служитель культу і ду-
ховний керівник єврейської релігійної громади. 
17. Пан Гі ... (8-й Генеральний секретар ООН). 18. 
Причальний канат, трос, ланцюг. 21. Китайське 
або корейське глинобитне чи вальковане жит-
ло сільського типу. 22. Комуна в Румунії, у повіті 
Мехедінць. 24. Канадський хокеїст, центральний 
нападник. 26. Важкий предмет, що кладеться на 
що-небудь для постійного тиснення. 27. Різна, 
переважно корисна рослинність (заст.). 29. Група 
довгохвостих папуг. 30. Шлях, засіб, рух духовної 
практики в буддизмі, завдяки якому досягають 
просвітлення. 32. Міра земельної площі. 33. За-
гальна назва киргизької інструментальної му-
зики усної традиції.

За горизонталлю:
1. Екер. 5. Ілім. 9. Кумівство. 11. Оклад. 12. Ак. 14. Аав. 15. Ре. 16. Ном. 18. Чад. 19. Лук. 

20. Раб. 21. Фін. 23. Лис. 25. Ат. 26. Грз. 28. На. 29. Анеля. 31. Зарічанка. 34. Арат. 35. Каюр.

За вертикаллю:
1. Екран. 2. Ку. 3. Емо. 4. Ріка. 5. Ісав. 6. Лтд. 7. Ів. 8. Мопед. 10. Влас. 13. Коліт. 15. Рабин. 17. 

Мун. 18. Чал. 21. Фанза. 22. Греч. 24. Савар. 26. Гніт. 27. Злак. 29. Ара. 30. Яна. 32. Ар. 33. Кю.

Кандидат у депутати стукає 
в двері до власника будинку і 
пропонує голосувати за ньо-
го, оскільки влада брехлива, 
корупційна і підла.

— І ви хочете спробувати 
зі всім цим боротись? — пи-
тає господар.

— Ви що, смієтесь? — ди-
вується той. — Я хочу у всьо-
му цьому брати участь!

• • •
Розмовляють двоє робіт-

ників:
— Уявляєш, я сьогодні від-

працював дві зміни.
— Чому?
— Так задрімав ненавмис-

но, а ніхто мене вчасно не 
розбудив.

• • •
Грали з сином в конячку.
Катав його на шиї, поки не 

вдарився мізинцем об тум-
бочку.

Цей великий наїзник зліз із 
мене, питає:

— Конячка, тобі сильно 
боляче?

— Сильно.
— Катати мене більше не 

зможеш?
— Не зможу.
— Шкода. Доведеться 

пристрелити.
• • •

Чоловік – це унікальна лю-
дина! Для нього всі ваші сукні 
однакові, а всі викрутки – різні.

• • •
— Я як тещу побачу, від-

чуваю, що стаю тур опера-
тором: відразу її послати ку-
ди-небудь хочеться.

• • •
— Скажіть, з якого момен-

ту ви стали захоплюватися 
парашутним спортом?

— Чесно кажучи, як тіль-
ки побачив, що горить і дру-
гий двигун.

• • •
— Привіт! Що робиш?
— Читаю Булгакова.
— Це той, який написав 

про Волан-де-Морта?
— Добре, що ти красива…

• • •
У стародавньому Китаї лаз-

ні не ділилися на жіночі і чо-
ловічі, але коли населення пе-
ревалило за мільярд – всі зро-
зуміли, що це була помилка.

• • •
— Твій дідусь не дуже роз-

сердився, коли його переві-
ряли на митниці?

— Зовсім навпаки. При ог-
ляді знайшли його окуляри, 
які він загубив тиждень тому.

• • •
— Миколо, ти знаєш, я роз-

лучаюся з дружиною. Вона 
вже шість місяців зі мною не 
розмовляє.

— Ну що ти, Іван, одумай-
ся! Де ти ще знайдеш таку 
дружину?

• • •
Жінка і коханець в ліжку. 

Дзвонить телефон. Вона зні-
має трубку:

— Алло. Так, так… добре… 
— Хто телефонував?
— Та мій чоловік.— І що 

він хотів?
— Та нічого. Сказав, що за-

тримається, бо грає з тобою 
в шашки.

ЗАЛИВНИЙ ПИРІГ ІЗ КАПУСТОЮ
Інгредієнти: 3 яйця, кефір, майо-

нез або сметана — 300 мл; маргарин 
– 70 г; цукор, кмину, сіль, чорний пе-
рець; ½ ч.л. лимонної кислоти; сода; 
1,5 склянки борошна; цибулина — 1 
шт.; капуста — 500-600 г.

Приготування. Цибулю дрібно на-
різати, обсмажити, посікти капусту, 
додати капусту, сіль, кмин, перець 
за смаком, трохи потушкувати. Яйця 

збити, додати сіль, перець, трохи цу-
кру, збити. Розтопити маргарин, охо-
лодити, змішати із яйцями, кефіром, 
швидко перемішати. Додати лимон-
ну кислоту і соду, борошно.

Форму з високими бортиками 
промазати олією, влити частину 
рідкого тіста — щоб розтеклося 
тонким шаром, викласти начинку, 
залити рештою тіста. Випікати при 
180 градусах 35-40 хв.

УСПІХИ ПЛАВЦІВ ІЗ БОРИСПОЛЯ 
НА ІІІ ЕТАПІ ЛІГИ ПЛАВАННЯ 
УКРАЇНИ У ХАРКОВІ

Ольга НОВИКОВА

Бориспільські «бобренята» та-
кож були в складі спортсменів, які 
змагались на довгій воді. Наймо-
лодша команда плавців під керів-
ництвом І.В. Руденко Бобренята – 3, 
до її складу входили Слива Максим, 
Артем Проневич, Адам Рашад, Іван 
Ушкалов, Матвій Мартинов, Софія 
Міщук та Аріна Денісова. Спортс-
мени показали, що не бояться труд-
нощів і докладають усіх зусиль для 
досягнення результатів заради май-
бутніх перемог. Дехто вперше вий-

шов на складні дистанції — 200 м та 
400 м в різних стилях.

Плавці команди Бобренята -2 під 
керівництвом О.В. Ромась виступи-
ли достойно в своїй віковій катего-
рії. Двоє з них виконали ІІІ дорос-
лий розряд у 2-х дисциплінах (Влад 
Вергун і Денис Захарчук). А Дмитро 
Гапон отримав срібну медаль на 
дистанції 100 м стилем батерфляй.

У вісімку найсильніших у своїх 
вікових категоріях потрапили Арі-
на Денисова, Софія Міщук, Каролі-
на Горбач, Андрій Степанюга. 

Наймолодший учасник Мак-
сим Слива виконав і підтвердив І 
юнацький розряд на всіх дистан-
ціях. Із впевненістю можна сказа-
ти, що всі «бобренята» покращили 
свої результати і готові до майбут-
ніх змагань «Бобридіада 2018», що 
відбудуться в Борисполі  9-11 ли-
стопада цього року.

Духом змагання та суперництва 
переймаються не лише юні плавці 
і їхні тренери, а й батьки спортсме-
нів — найщиріші вболівальники.

 ІІІ етап змагання 
пройшов в Харкові в 
басейні «Акварена» 26-28 
жовтня 2018 року, в ньому 
взяли участь близько 
700 учасників із понад 50 
команд України.
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ОВЕН. З'явиться бажання і мож-
ливість щось змінити у власному 
житті. Сприятливий час для кар'єр-
ного зростання, вирішення серйоз-
них питань.

ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся рівно-
мірно розподілити свої сили, це 
дозволить відновити енергію. Будь-
те поступливіші у дружніх та сімей-
них стосунках.

БЛИЗНЮКИ. Будете схильні до 
незапланованих, спонтанних дій. 
Це може трохи заважати справам 
та іншим людям, однак загальний 
позитив зірки гарантують. 

РАК. Будьте обачні з емоціями, 
ваші гострі висловлювання здатні 
спричинити неабиякий конфлікт із 
важливими для вас людьми. 

ЛЕВ. Тиждень сприяє корисним 
знайомствам і одержанню важли-
вої інформації. Оптимізм і позитив 
допоможуть впоратися з будь-яки-
ми перешкодами. 

ДІВА. Робота-навчання підуть 
легко та цікаво. Особливо якщо 
вас оточують активні люди. Будь-
те обережні, не давайте приводів 
для пліток.

 
ТЕРЕЗИ. Настає час роздумів та 

внутрішніх змін, тому краще утри-
матися від відвертих розмов навіть 
з друзями й близькими людьми. 

СКОРПІОН. Цього тижня може-
те трохи розслабитися та відпочи-
ти так, як вам цього хочеться. У ви-
хідні знайдіть час, щоб подумати 
про сенс життя.

СТРІЛЕЦЬ. Не виключений тимча-
совий застій на роботі, зате з'явиться 
набагато більше часу для особистого 
життя й дружнього спілкування.

 
КОЗЕРІГ. Є ризик щось комусь 

пообіцяти й не виконати. Стримуй-
те політ фантазії, не лукавте і не пе-
ребільшуйте у спілкуванні з ріднею 
та сторонніми.

ВОДОЛІЙ. Сприятливий період 
для нового виду діяльності й для 
кар'єрного росту. У вихідні дрібна 
сварка загрожує перейти в затяж-
ний конфлікт. 

РИБИ. Будете настільки енер-
гійні й оптимістичні, що зметете зі 
свого шляху будь-які перешкоди. 
Можлива поява перспективних ді-
лових партнерів. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 5 — 11 ЛИСТОПАДА

НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:

МОБІЛЬНА ВЕТЕРИНАРІЯ

ЛІКИ ТА ВАКЦИНИ ДЛЯ ВСІХ ТВАРИН, 
КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ПРИЙОМ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРЯ, 
НАЙБІЛЬШИЙ І НАЙКРАЩІЙ ВИБІР ПРЕПАРАТІВ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН, 
ПОВНА ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ЛІКУВАЛЬНА 
ПІДТРИМКА КРУПНИХ ТА МІНІ ГОСПОДАРСТВ

Ярмарки: с. Дударків, Сеньківка, Вишеньки, 
Рогозів, Вороньків, Гоголів 
АПТЕКА   
тел: 097-392-77-76 
м.Бориспіль, вул.Київський шлях,43  

ВЕТКАБІНЕТ+АПТЕКА
с. Щасливе,вул. Героїв Майдану,11  
тел: 098-860-88-20
Лікар Денис 099-977-36-20

/MobileVeterinarianPharrnacy  mobile_vet

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ТА ЗНИЖОК

тільки у нас ліки кращих світових брендів: 
BAYER, MSD, INVESA, ZOETIS, VETOQUINOL, CEVA 

Терміново потрібен

СЛЮСАРМЕХАНІК, 
ЕЛЕКТРИК на виробництво

Бажано знання електромеханіки
Робота позмінна, є вахтовий метод
Безкоштовне проживання сімейній парі
Компенсація проїзду, пільгове харчування
З/п від 12000 грн

Тел.: (067) 434-74-30, (093) 296-43-43
Бориспільський р-н, с. Щасливе ( від м. «Харківська» 10 хвилин)

ОПЕРАТОР 
ПІДЛОГОМИЙНОЇ 
МАШИНИ 

Терміново потрібен

Тел.: 093-356-34-10

ОПЕРАТОР 
ПІДЛОГОМИЙНОЇ 
МАШИНИ 

ОПЕРАТОР 
ПІДЛОГОМИЙНОЇ 
МАШИНИ м. Бровари 


