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НЕЗАТИШНЕ «УЮТКІНО»НЕЗАТИШНЕ «УЮТКІНО»
Без оренди. Коли інвесторам повідомили, 
що здача в експлуатацію  житла затриму-

ється, бо депутати міськради не продовжують 
оренду землі, вони пішли до міськвиконкому зі 
скаргами. Секретар Бориспільської міськради 
Ярослав Годунок, який приймав скаржників, по-
відомив «Вістям», що оренда землі «УКРЕНЕРГО-
БУДом» закінчилася. Депутати відмовилися про-
довжувати договір, а питання неодноразово 
виносилося на розгляд сесії, бо забудовник не 
виконує містобудівні умови. Проте відсутність 
договору оренди не є перешкодою для введен-
ня в експлуатацію зведеного будинку. До речі, 
факт поспішного залиття фундаменту згаданим 
підприємством на землі, яка вже йому не нале-
жить, схоже на бажання «застовпити» ділянку.

Нарада. 13 листопада на нараді у міського го-
лови постала цілісна картина проблем з «Уют-

кіно». Керівник КП «Бориспільводоканал» О. Гануш 
повідомив, що вимоги, які ставилися перед забу-
довником для підключення водогону і каналіза-
ції,  не виконано, тож воду до довгобуду подати 
неможливо. Керівник Бориспільського РП «Київ-
обленерго» М. Борзяк заявив, що по електропо-
стачанню цього будинку немає жодних докумен-
тів. Також не виконані вимоги щодо підключення 
газопостачання, тим більше, що у будинку перед-
бачено котельню на даху. Відомо, що процедура 
виготовлення документації та  підключення енер-
гомереж може тривати до двох років. 

Рішення. Домовилися дати забудовнику 
термін до 18 грудня 2017 року, щоб роз-

почати реальні дії з виготовлення докумен-
тації та щодо підведення до будинку комуні-
кацій. Якщо місто не матиме гарантій, що за-
будовник виконає вимоги, то правду сторони 
шукатимуть у суді.

Інвестори не можуть заселитися у зведену будівлю, а поряд уже залитий  фундамент 
під нову багатоповерхівку… Забудовник пояснює громадянам, що введення в 
експлуатацію другої черги блокує влада Борисполя. Щоб розібратися у скандальній 
ситуації мер Борисполя Анатолій Федорчук зібрав розширену нараду за участю 
представників забудовника, інвесторів та керівників комунальних служб.

ДРУГА ЧЕРГА ЖК «УЮТКІНО», 
ЩО НА вул. ЙОВИ ТА 
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Політичний 
важковаговик

З’їзд викликав цікавість, щойно 
було анонсовано його проведен-
ня. Політикум, експерти та журна-
лісти загули, як у вулику: що це оз-
начає? Чому партія вирішила про-
демонструвати свої можливості 
й нові плани саме зараз? Звучали 
найфантастичніші конспірологіч-
ні версії. Поміж тим, за підсумка-
ми з’їзду всі визнали: НФ за своїм 
масштабом — політичний важко-
ваговик, який формує політичний 
ландшафт у сьогоднішній Україні. 

По-перше, партія має фракцію в 
Раді, що налічує 81 депутата, і є фун-
датором парламентської більшості. 
По-друге, головує у Верховній Ра-
ді представник цієї політичної си-
ли Андрій Парубій. Як спікер він не 
входить до жодної з фракцій, проте 
був і є одним із політичних фронт-
менів НФ. Здавалося б, уже тільки 
цього достатньо, щоб зрозуміти міс-
це і роль «Народного фронту» в су-
часній політичній системі країни.

Поза парламентом партію пред-
ставляють фігури, які мають дале-
ко не банальний бекграунд у най-
критичніший для країни час і за-
лишаються впливовими особами 
сьогодні: від Голови РНБО Олек-
сандра Турчинова до потужного 
представництва в Кабміні. Партія 
має в уряді аж сім своїх міністрів: 
освіти — Лілію Гриневич, МВС — 
Арсена Авакова, Мін’юсту — Пав-
ла Петренка, екології — Остапа Се-
мерака, молоді та спорту — Ігоря 
Жданова, інфраструктури — Во-
лодимира Омеляна і віце-прем’є-
ра В’ячеслава Кириленка.

І хоча Яценюк зараз без дер-
жавної посади, як лідер партії бе-
ре участь у роботі парламенту че-
рез фракцію НФ. У ЗМІ час від ча-
су зринають повідомлення про 
зовнішньополітичну активність 
екс-прем’єра, його зустрічі з лі-
дерами західних країн і Європей-
ського Союзу. 

Оглядаючи весь «народнофрон-
тівський» стрій, варто було очіку-
вати несподіванок. Партійний з’їзд 
— зручна форма для виголошен-
ня позицій. 

Зачаїтися, чекаючи 
нагоди

Інтрига довкола з’їзду крутила-
ся ще й з іншої причини. «Народ-
ний фронт» уже робив сенсації. У 
2014 році щойно створена партія 
виграла парламентські вибори, 

посівши перше місце та обійшов-
ши президентську партію БПП. 

«Сильна команда для складних 
часів» — з таким гаслом НФ пішла 
на вибори. Перемога дала можли-
вість Яценюку продовжити рефор-
ми, розпочаті першим складом йо-
го уряду. Ця перемога принесла 
щоденну важку роботу в парла-
менті та уряді. «Сильна команда» 
була змушена йти на життєво важ-
ливі, але часто непопулярні кро-
ки. Реформи сприймалися людь-
ми неоднозначно, але міжнародні 
експерти й західні лідери назвали 
його найбільш реформаторським 
урядом. Цей Кабмін був змушений 
нести ще одну важку ношу. Окрім 
об’єктивних труднощів у державі 
й на фронті, вороги і недруги що-
дня створювали команді Яценюка 
додаткові перепони. Згадайте про 
зливу штучних скандалів, спросто-
ваних згодом вигадок і маніпуля-
цій, які, як потім з’ясувалося, були 
організованими зовні. Секретом 
Полішинеля було те, що «збива-
ли» Яценюка в тому числі й партне-
ри по коаліції. Дуже теплі прийоми 
українського прем’єра у Вашинг-
тоні, Брюсселі та Берліні, його чіт-
ка проукраїнська та антиросійська 
політика дратували Кремль. Росія 
включилася в процес дискредита-
ції прозахідного прем’єра України, 
розкручуючи в тому числі вигад-
ку про чеченський слід у біографії 
Яценюка й задіюючи в Україні про-
ти нього армію своїх маріонеток. 

Урешті-решт Яценюк вперше в 
історії країни у 2016 році пішов з 
поста прем’єра сам, залишивши 
свою фракцію у коаліції і зберігши 
таким чином парламент. Він май-
же не коментував своєї відстав-
ки і її обставини, а його команда 
продовжувала працювати над ре-
формами в уряді й Верховній Раді. 
Рейтинг партії застиг внизу. «На-
родний фронт» наче зачаївся. Че-
каючи нагоди. Недруги вважали 
«Народний фронт» конкурентом, а 
вороги знищували державницьку 
політичну силу, пріоритетом якої 
є протидія російській агресії в усіх 
сферах життя України. 

Всі на місці
З’їзд розпочався близько 11 го-

дини. На сцені — трибуна, збоку на 
відкритому просторі — стілець зі 
спинкою. Саме звідси особисто ке-
руватиме роботою з’їзду Яценюк, 
що вказувало на задум організато-
рів передати дух демократії і захід-

ної стилістики у проведенні подіб-
них заходів. Збоку прапори — на-
ціональний поряд з партійним. По-
заду на всю стіну екран. З показу на 
ньому фільму про здобутки «Народ-
ного фронту» і стартував з’їзд. Почи-
наючи з Майдану, де, як свідчив ві-
деоряд, і сформувалася майбутня 
партія, потім війна, комбати з «На-
родного фронту» зі зброєю в руках 
під обстрілами, серед солдат, далі 
— робота в уряді й парламенті.

Тим часом у залі зібралося май-
же півтисячі делегатів і близько 
сотні журналістів. Останні прагну-
ли виправдати свої очікування на 
резонансність заходу і буквально 
після закінчення фільму почали 
отримувати бажане. 

Перші ряди у залі зайняли лідер 
партії Арсеній Яценюк, спікер пар-
ламенту Андрій Парубій, секре-
тар РНБО Олександр Турчинов, мі-
ністр внутрішніх справ Арсен Ава-
ков, вся лінійка міністрів від НФ, го-
лови парламентських комітетів від 
партії, народні депутати з фракції 
НФ, делегати з регіонів, гості з’їзду. 

Збитий літак, як багато хто ду-
мав про «Народний фронт», вия-
вився цілком на ходу. Всі особи, 
з ким свого часу починався полі-
тичний проект, були на місці, віта-
ли одне одного в оптимістичному 
настрої. Літак явно не розпався на 
частини, не загубив ані крил, ані 
двигунів. І це можна назвати пер-
шою важливою демонстрацією, 
того, що, вочевидь, хотіли показа-
ти «фронтовики».

Ангела та «президент 
Яценюк»

Друга «родзинка» з’їзду не заба-
рилася. Лідер НФ почав зачитува-
ти телеграми від західних партне-
рів. Почав з вітання Ангели Мер-
кель. Сам Яценюк раніше нео-
дноразово називав німецького 
канцлера головним союзником 
України у Європі. На фоні попу-
лізму, який накриває європейські 
країни, і спроб розвалити об’єдна-
ну Європу, пані Меркель є ключо-
вим політиком, від якого значною 
мірою залежить єдність ЄС і допо-
мога Україні. «Народний фронт» 
своєю діяльністю робить вагомий 
внесок для демократії, свободи і 
незалежності», — наголосила кан-
цлер Німеччини.

Дійшла черга до привітання від 
Європейської народної партії. «Ша-
новний президенте Яценюк», — 

починалося звернення, адже саме 
так звучить посада голови партії 
в ЄНП. «Звучить непогано», — по-
жартував колишній прем’єр і про-
довжив далі озвучувати добрі сло-
ва від європейців на адресу НФ. 

Гройсман: «Такий 
лідер є — Арсеній 
Петрович Яценюк»

Наступною несподіванкою ста-
ло привітання з’їздові від діючого 
прем’єра Гройсмана, який зайняв 
місце у залі в перших рядах у яко-
сті почесного гостя.

Керівник уряду не просто ви-
ступив з дружньою промовою, а 
поводився як серед союзників. Він 
відзначив результат «Народного 
фронту» у проведенні реформ, а 
також наголосив, що Арсеній Яце-
нюк не побоявся взяти на себе від-
повідальність у критичні для краї-
ни 2014 — 2016 роки.

«Ті, хто був при владі до Рево-
люції Гідності, пограбували краї-
ну. В 2014 році потрібна була рі-
шуча воля для того, аби взяти на 
себе відповідальність. Це не бу-
ла боротьба за владу, це була дер-
жавницька позиція, аби не дати 
розвалити країну, не дати її захо-
пити, прийняти непопулярні еко-
номічні рішення, за які, можливо, 
сьогодні не скажуть «дякую». Для 
цього потрібні лідерські якості, і 
такий лідер є — Арсеній Петрович 
Яценюк», — підкреслив Гройсман.

«Помилка президента» 
На з’їзді, очевидно, настав час 

розповісти про справжні причини 
відставки у квітні 2016 року. Це бу-
ло ще однією сенсацією для спраг-
лих новин журналістів. 

Яценюк сказав, що під час свого 
прем’єрства «очікував повної під-
тримки від президента»: «Але пре-
зидент зробив помилку. Стандарт-
ною відповіддю на це могло б бути: 
«Ось мій кулак і ми переходимо в 
опозицію». Але я скажу по-іншому: 
пане президенте, дякую вам за дос-
від. Ми стали сильнішими. Я споді-
ваюсь, що всі учасники тодішньої 
кризи зробили правильні висно-
вки», — розповів екс-прем’єр, дав-
ши чітко зрозуміти про роль колег 
по коаліції у «збиванні» уряду. 

Могло здатися, у цей час у залі 
почулося, як тріщить по швах ко-
аліція. Але насправді «фронто-

вики» не збираються розвалюва-
ти парламент. Це було лише бага-
тозначне нагадування: пам’ятаємо 
і при нагоді нагадаємо ще раз.

«Народний фронт» іде 
на президентські та 
парламентські вибори

«Народний фронт» уже виконав 
виборчу програму на 82%, а до 
планових виборів виконає на усі 
100% — було заявлено з трибуни.

Арсеній Яценюк поклав край 
чуткам, що гуляли кілька місяців, 
про можливе об’єднання з БПП. На 
з’їзді чітко пролунало: НФ — само-
достатня політична сила, йде на ви-
бори 2019 року, а з кандидатом у 
президенти визначиться у 2018-у. 

Оборона країни — 
пріоритет

Вихід на трибуну секретаря РНБО 
Олександра Турчинова зустріли ова-
ціями — як вдячність за захист краї-
ни на посадах Виконувача обов’язків 
Президента України і Верховного Го-
ловнокомандувача у 2014 році.

Сильна і боєздатна армія — га-
рантія безпеки та спокою усіх 
українців. Представники «Народ-
ного фронту» згадували про поси-
лення роботи з подальшого зміц-
нення оборони та безпеки. Це і 
гарантування 5% ВВП на сучасну 
армію та переозброєння, і завер-
шення облаштування кордону з 
РФ, і біометричний контроль для 
громадян Росії.

Чітко прозвучала позиція «На-
родного фронту» щодо повернен-
ня окупованих територій Донбасу 
та Криму. Арсеній Яценюк у своє-
му виступі підкреслив, що чудово 
знає про розмови в деяких євро-
пейських столицях і кулуарах Вер-
ховної Ради: мовляв, Донбас звіль-
няємо зараз, а про Крим «ще поду-
маємо пізніше». НФ стоїть на по-
зиції, що Крим і Донбас — це одна 
історія, а поки півострів не повер-
нутий Україні, жодні санкції проти 
Росії не знімаються. Жодні. 

Яценюк заявив про необхідність 
відновлення переговорів з НАТО 
і отримання плану дій щодо член-
ства України в Альянсі. Він нага-
дав, як колись українці не вірили, 
що зможуть їздити з біометричним 
паспортом до ЄС без віз, проте ми 
зробили це. Такий самий шлях, пе-
реконаний лідер НФ, можна про-
йти і щодо членства в Євросоюзі. 

Про вступ України до НАТО як 
ключове завдання НФ говорив і спі-
кер Верховної Ради Андрій Парубій. 
Він також підкреслив, що цієї осені 
парламент показав ефективну ро-
боту в ухваленні ключових реформ: 
судової, освітньої, пенсійної та ме-
дичної — чим зупинив дискусії про 
можливі дочасні вибори. 

«Народний фронт» дав чітку 
картину політичної лінії, якої до-
тримуватиметься. Від політики 
економічного зростання, нових 
доріг, пенсій і зарплат, нової укра-
їнської школи до зміцнення інсти-
туційних можливостей держави. 
Міністри і голови профільних ко-
мітетів парламенту сипали циф-
рами, фактами і новими планами. 
З’їзд завершився ухваленням ре-
золюції, яка фактично є основою 
оновленої програми дій партії. 

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДО ВИБОРІВ-2019 ГОТОВИЙ
 Здавалося б, баналь-

на історія — партія прове-
ла з’їзд. Україна бачила сот-
ні партійних заходів за час 
незалежності, проте цього 
разу спричинився справж-
ній політичний фурор. 11 
листопада півтисячі делега-
тів з усієї країни у Києві, під 
дахом «Мистецького арсе-
налу», зібрала політсила 
Арсенія Яценюка «Народ-
ний фронт».

 «ФРОНТОВИКИ» ПРОВЕЛИ ГУЧНИЙ З’ЇЗД 

• Коли є що сказати. З’їзд «фронтовиків» вкотре засвідчив корисність і ефективність комунікації з сус-
пільством. Політична сила, якій є що сказати людям, має шанси швидко нарощувати потугу і повертати 
свого виборця, якого дезорієнтували шквалом брехні проти команди Яценюка. «Сильна команда» є і має 
міцних союзників, як у світі, так і всередині країни. І, судячи з усього, «Народний фронт» має волю повер-
нути лідерство на політичному полі України, а захід у «Мистецькому арсеналі» — це, як сказав Яценюк, ще 
один початок.

*Друкується на правах політичної реклами
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 ОФІЦІЙНО

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Переяслав-
Хмельницький

с. Соснова 20.11.2017 10:30 Сільська рада

с. Переяславське 20.11.2017 11:30 Сільська рада

с. Студеники 20.11.2017 13:00 Сільська рада

с. Козлів 20.11.2017 14:00 Сільська рада

Бориспільський
с. Проців 22.11.2017 10:30 Сільська рада

с. Ревне 22.11.2017 12:00 Сільська рада

Яготинський
с. Жоравка 24.11.2017 10:00 Сільська рада

с. Сулимівка 24.11.2017 11:00 Сільська рада

Броварський
с. Требухів 27.11.2017 10:00 Сільська рада

с. Княжичі 27.11.2017 12:30 Будинок культури

Бориспільський
с. Мартусівка 29.11.2017 10:00 Сільська рада

с. Гора 29.11.2017 11:30 Сільська рада

Згурівський

с. Усівка 01.12.2017 10:30 Сільська рада

с. Войтове 01.12.2017 11:30 Сільська рада

с. Великий 
Крупіль 01.12.2017 12:30 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інфор-

мує, що 20.11.2017, 22.11.2017, 24.11.2017, 27.11.2017, 29.11.2017 
та 01.12.2017 проводитиме прийоми  громадян з особистих питань у 
селах Переяслав-Хмельницького, Бориспільського, Яготинського, 

Броварського, Згурівського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

ГАЛИНА, продавець:

— Я читаю всі місцеві газети. У 
них хочеться бачити більше реаль-
ної правди, щоб не було так, що на-
писали одне, а насправді зовсім ін-
ше. Бажано менше політики, адже 
люди «забиті» негативом, тарифа-
ми і цінами. Хочеться, щоб більше 
приділяли уваги спорту. Більше ін-
формації, пов’язаної з містом, а не 
політикою.

ОЛЕНА, кінознавець:

— Не читаю газет, люблю книж-
ки. Новини, які є у ЗМІ, мені не по-
добаються. Але я знаю і поважаю 
кількох місцевих журналістів, тому 
іноді читаю їхні матеріали. Потріб-
ну інформацію я знаходжу в Інтер-
неті. Щоб мені було цікаво, то там 
має бути про езотерику, кіно, те-
атр. Цікавими були б якісь світо-
глядні статті, рубрики. 

МИКОЛА, пенсіонер:

— Цікаво читати, як Бориспіль 
розвивається, про щоденні потре-
би звичайних людей. Читаю місце-
ву пресу. В мене сусід — депутат, 
то я одразу шукаю про його ро-
боту, про сесії. Але не з точки зо-
ру політики, а по-людськи. Онуки 
в мене танцюють, спортом займа-
ються, тому молодіжні й спортивні 
теми теж мене цікавлять.

ВАЛЕРІЙ, підприємець:

— Читаю газети. Насправді, скрізь 
багато непотрібної та неактуальної 
реклами і оголошень, багато повто-
рів, важко щось нове знайти. Більше 
за все мені газети потрібні для по-
шуку необхідної в роботі інформа-
ції. Ще гороскоп читаю. Хотілося б 
більше бачити про якісь розпродажі, 
наприклад, де дешевше купити вій-
ськове взуття й форму тощо.

МАРІЯ, студентка:

— Іноді переглядаю місцеві га-
зеті. Цікавлять мене рецепти, ого-
лошення та рубрику привітань. 
Хотілося б читати більше про іс-
торію міста, визначних мешканців, 
інтерв’ю з політичними та культур-
ними діячами. 

«ХОЧЕТЬСЯ БІЛЬШЕ ПРАВДИ» «Вісті» спитали у бориспільців, чи читають вони місцеві газети, 
якої інформації шукають і чого їм бракує у ЗМІ.

Олександр ПОГРЕБНЯК, 
фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

 ВІН ПРАЦЮЄ  МЕДРЕФОРМА В ДІЇ

 ЗНАЙ НАШИХ

ПРО АРЕШТ «ФАРМЕКС ГРУП»
Ірина КОСТЕНКО

В Інтернеті з’явилася інфор-
мація, що Голосіївський район-
ний суд Києва заарештував фар-
мзавод «Фармекс Груп», роз-
ташований у м. Бориспіль. Но-
вина подається агентством 
«Інтерфакс-Україна» з посилан-
ням на юридичну фірму «Ілля-
шев та Партнери».

У повідомленні йдеться, що 
арешт накладений за клопотан-
ням БТА банку, з рахунків яко-
го було вкрадено 6 мільярдів до-
ларів. Із них близько 3 мільярдів 
гривень були пов’язані із махіна-
ціями, що стосуються фармзаво-
ду. А оскільки сліди цих обору-
док ведуть в Росію, то, як повідом-
ляють представники юридичної 
фірми «Ілляшев та Партнери», суд 
послався на ст. 5 Конвенції Ради 
Європи про відмивання, виявлен-
ня, вилучення і конфіскацію до-
ходів від злочинної діяльності та 
фінансування тероризму, що зо-

бов'язує державу вживати заходів 
щодо накладення арешту на май-
но, в яке були конвертовані кош-
ти, отримані злочинним шляхом. 

— Яким чином ця подія впли-
не на Бориспіль та його фінан-
сові надходження? — з цим пи-
танням «Вісті» звернулися до 
заступника Бориспільського 
міського голови Людмили Ко-
вальової, яка опікується еконо-
мічними питаннями. 

— Наразі про цей арешт міській 
владі відомо тільки з інтернет-ін-
формації. Ніяких офіційних пові-
домлень місто не отримувало. Ке-
рівник підприємства «Фармекс 
Груп» у телефонній розмові пові-
домив, що вони також не отриму-
вали жодної офіційної інформації. 
Підприємство працює так, як і пра-
цювало. Також Людмила Олексан-
дрівна зазначила, що «Фармекс 
Груп» є добросовісним набувачем 
того майна, яке придбав на ринку. 
Очевидно, що усі судові розбірки 
стосуються попереднього власни-
ка, фірми «Макс-Велл». 

Тетяна ХОДЧЕНКО

У першу чергу реформуєть-
ся система надання первинної 
медико-санітарної допомоги. 
Головний аспект реформуван-
ня — вільний вибір лікаря па-
цієнтом без прив’язки до місця 
проживання. 

Україна. У МОЗ інструктують, що 
з 2018-го, обравши для себе ліка-
ря первинної меддопомоги, пацієнт 
обов’язково має оформити безстро-
кову електронну декларацію (до-
говір) про такий вибір. Після підпи-
сання документа сторонами, процес 
вибору лікаря є завершеним. Один 
екземпляр документа лишається 
у пацієнта. Заповнення декларації 
вважається підтвердженням наміру 
пацієнта скористатися своїми права-
ми за договором купівлі послуг пер-
винної допомоги. Якщо ж пацієнт ви-
рішить змінити лікаря, то попередня 
декларація вважатиметься недійс-
ною та втратить чинність.

Згідно з реформою, держава є 
розпорядником коштів, а лікар — 
суб’єктом надання первинної до-
помоги. Пацієнт — споживач по-
слуг. Держава платитиме лікарю 
за кожного пацієнта, тому рефор-
матори застерігають українців від-
мовитися від практики «дякувати» 
лікарям «конвертами».

Роботу лікарів оцінюватиме сам 
пацієнт. Медфахівці рекомендують 
пацієнтам бути прискіпливішими 
до вибору сімейного лікаря і дума-
ти над кандидатом уже зараз, а пе-

ред тим, як підписати декларацію, 
не зайве запитати поради у друзів, 
тобто «навести справки» про нього.

Повідомляється, що 1 млн грн у 
рік з 2018-го можуть заробити лікар і 
медсестра, якщо обслуговуватимуть 
2000 пацієнтів. Гроші надходитимуть 
на заклади, де працюють сімейні лі-
карі. Половина із надходжень — ви-
трати, решта — зарплата.

Бориспіль. «Із 2018 року ми 
почнемо лікувати по-новому. Зви-
чайно потрібен час для того, щоб 
бориспільці звикли до нововве-
день. Думаю, 6-7 місяців склада-
тиме процес адаптації. Із 2019 ро-
ку нова медична практика повні-
стю запрацює», — оптимістично 
говорить Денис Хурса, завіду-
вач бориспільської централь-
ної первинної медико-санітар-
ної допомоги. 

За його словами, очолювана 
ним служба зараз активно готу-
ється до старту реформи, явних 
перешкод на місцях немає.

МОЖНА ОБИРАТИ ЛІКАРЯ

• Позують із спортивним кубком (зліва направо): Петро Жувак, Микола Костянець, Ігор Шалімов, 
Володимир Шалімов, Валерій Мартишко та Михайло Шкоруп, які виборювали першість Бориспо-
ля разом з іншими колегами по партії.

Нещодавно на міському стаді-
оні «Колосі» пройшли змагання 
спортивної першості Борисполя 
серед громадських і політичних 
організацій. 

З десяти команд-учасниць пе-
ремогу здобула команда осеред-
ку партії «Наш край». За перемогу 
боролася більша частина фракції. 
Кращих визначали у стрільбі, біго-

ві, дартсі, перетягуванні канату, 
плаванні, метанні гирі та грі в шахи. 

У такий спосіб депутати пропагу-
ють здоровий спосіб життя та спо-
нукають бориспільців до активності.

максимальне навантаження 
на одного лікаря, згідно із 

нормативами.

2000 пацієнтів

48 сімейних лікарів 
передбачено для 

Бориспільщини. На сьогодні у 
районі проживає близько 53 

тис. осіб, у Борисполі — майже 
60 тис. мешканців.

ПЕРЕМІГ «НАШ КРАЙ» 
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 СТАРІСТЬ ПО-НОВОМУ
Роботодавців не 
стимулюють

Якщо говорити про позитив, то з 
1 жовтня відновлено виплату пенсій 
працюючим пенсіонерам у повно-
му розмірі. Крім того, у жовтні цього 
року частині пенсіонерів було здійс-
нено перерахунок пенсій. З 2019 
року обіцяють запустити другий рі-
вень пенсійної системи — накопи-
чувальну, коли кожен громадянин 
щомісяця відраховує кошти на свій 
індивідуальний пенсійний рахунок. 
У спеціальних фондах ці кошти бу-
дуть інвестуватися і виплачувати-
ся після виходу на пенсію. На відмі-
ну від солідарної системи, такі пенсії 
можуть успадковуватися. 

Проте експерти вважають, що 
ці кроки не можна розглядати як 
повноцінну реформу пенсійної 
системи, оскільки питання належ-
ного рівня забезпечення грома-
дян не вирішується. Радше можна 
говорити лише про скорочення 
видатків Пенсійного фонду за ра-
хунок незахищених верств насе-
лення, зокрема, шляхом відстро-
чення отримання пенсій. 

— Запуск другого рівня у 2019 
році є малоймовірним, бо поява 
накопичувальної системи немож-
лива доти, доки бюджет Пенсійно-
го фонду не стане бездефіцитним, 
а зараз дефіцит ПФУ сягає близько 
150 млрд грн. Не допомогло навіть 
зниження ставки єдиного соціаль-
ного внеску — основного джерела 
наповнення Пенсійного фонду — у 
2 рази у 2016 році з метою виведен-
ня заробітних плат з тіні та збіль-
шення надходжень до ПФУ. Але, на 
жаль, дива не сталося, і стимулю-
вати роботодавців більше працев-
лаштовувати офіційно не вдалося, 
цей крок тільки зменшив витрати 
бізнесу. Тому можна констатува-
ти, що вирішення проблем пенсій-
ної системи покладається виключ-
но на нинішніх та майбутніх пенсі-
онерів. Відтепер саме стаж, а не вік 
(як раніше), є «відправною» точкою 
для призначення пенсій, — зазна-
чила юрист ГО «Трудові ініціати-
ви» Олена Михальченко. 

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА: 
УСЕ ПОКЛАДАЄТЬСЯ 
НА ПЕНСІОНЕРІВ

 11 жовтня Верховна Рада 
ухвалила Пенсійну рефор-
му. Новий закон, який відте-
пер має забезпечити право 
на гідну старість мільйонів 
українців, був загорнутий у 
красивий папірець обіцянок 
щодо підвищення пенсій. 
Проте можновладці менш 
охоче згадують інші пункти 
закону або тлумачать їх так, 
що суть змін залишається 
незрозумілою для більшо-
сті пересічних громадян. Що 
ж то за «цукерка», яка хова-
ється в яскравому фантику, 
з’ясовувала кореспондент 
газети «Вісті». 

Наталія ДОЛИНА

Приховане підвищення
Попри гучні заяви урядовців 

про те, що пенсійний вік не підви-
щуватимуть, на жаль, це обов'яз-
ково відбудеться. Щоправда, на 
відміну від реформи 2011 року, 
коли депутати відверто підвищи-
ли пенсійний вік для жінок, нова 
реформа робить це закамуфльо-
вано. Це закладено в норми міні-
мального страхового стажу.

— Замість підвищення пенсій-
ного віку, Кабінет Міністрів вирі-

шив піти іншим шляхом і запропо-
нував збільшити страховий стаж.

Загалом, таке суттєве підви-
щення страхового стажу фактич-
но призведе до завуальовано-
го підвищення пенсійного віку, 

оскільки людині доведеться пра-
цювати, поки не набереться необ-
хідний стаж. Через відсутність ро-
бочих місць, небажання робото-
давців оформлювати працівників 
офіційно та інші фактори навіть 
15 років страхового стажу буде 
набрати досить проблематично, 
не кажучи вже про невеликі міста, 
де не те щоб офіційної роботи, а 
взагалі немає робочих місць. Го-
ловне науково-експертне управ-
ління Верховної Ради України, що 
проводило експертизу Пенсій-
ної реформи, зазначає: «Немож-
ливість сплати страхових внесків 
громадянами через відсутність 
працевлаштування або їх фінан-
сову неспроможність в більшості 
випадків є наслідком неефектив-
ної державної економічної полі-
тики, а не є їх виною. Відтак, по-
кладання відповідальності за це 
на громадян не матиме належно-
го обґрунтування». 

Можна зробити висновок, що під-
вищення страхового стажу не ви-
рішує наявних проблем пенсійної 
системи. Необхідні заходи, що ство-

рять можливості для сплати стра-
хових внесків: збільшення робочих 
місць, дієві механізми притягнення 
до відповідальності за неофіційне 
працевлаштування та несплату ЄСВ, 
— ввжає Олена Михальченко.

Олена МИХАЛЬЧЕНКО, 
юрист ГО «Трудові ініціативи» 
(основний партнер — Центр 
Солідарності — міжнародна 
оранізація із захисту трудо-
вих прав у більше ніж 60 краї-
нах світу) прокоментувала для 
газети «Вісті» головне положен-
ня Пенсійної реформи.

Положення щодо підвищення 
страхового стажу порушує одразу 
кілька статей Конституції України: 
створює нерівні умови для україн-
ців, які отримають право вийти на 
пенсію з різницею хоча б в один 
день (згідно з Конституцією, гро-
мадяни мають рівні права та є рів-
ними перед законом); суперечить 
статті Конституції в частині незво-
ротності дії законів у часі. Адже лю-
ди, яким до пенсії залишилося кіль-
ка років, жили і працювали за ін-
шим законом. Щоб виконати умови 
нового закону, в них уже не зали-
шилося ані часу, ані можливості. 

За даними Всеукраїнської асоці-
ації пенсіонерів, сайт пошуку робо-
ти Work.ua провів опитування се-
ред 145 тис. роботодавців. 81% чес-
но відповіли, що при наймі канди-

датів звертають увагу на вік. 14,4% 
цієї темою не цікавляться, а решта 
ухилилися від відповіді.

На ще більш сумні роздуми наво-
дить відповідь на питання, чи візь-
муть вони на роботу людину стар-
шу 60 років. Половина роботодав-
ців (50,5%) чесно відповіли, що ні. 

Виникає питання: що буде з тим, 
у кого немає 15 років страхового 
стажу? Як зазначив міністр соцпо-
літики Андрій Рева, це означає, що 
людина не платила внески на своє 
страхування, тож вона не буде от-
римувати пенсію. Їй призначать 
соціальну допомогу, яка нижча за 
пенсійні виплати і буде виплачува-
тися тільки з 65 років. Яким чином 
до цих пір вижити людині без за-
робітної плати, пенсії чи соціальної 
допомоги, міністр не уточнював. 

Чи дочекаються соціальної допомоги?
З 1 січня 2018 року пенсія за віком призначатиметься:

 • За наявності страхового стажу на 01.01.2018 року 25 років — у 60 
років. Поступово діапазон необхідного стажу щороку збільшува-
тиметься на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році. Тобто, з 
2028 року пенсії у 60 років призначатимуться особам, які матимуть 
не менше 35 років стажу.

 • За наявності стажу на 01.01.2018 року від 15 до 25 років — у 63 
роки. Щороку цей діапазон збільшуватиметься на 12 місяців до 
досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році.

 • За наявності стажу на 01.01.2019 року — 15 років, пенсія признача-
тиметься у 65 років. Діапазон необхідного стажу щорічно збіль-
шуватиметься на 12 місяців. Тобто, з 2028 року пенсії у 65 років 
призначатимуться особам, які матимуть 15-25 років стажу.

 • Особам, які не матимуть 15 років стажу, державну соцдопомогу 
будуть призначати при досягненні ними 65 років.

Отже, тим, кому зараз до пенсії ще 10 років, доведеться мати міні-
мум 35 років стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років. Щоб вийти у 63 
роки — від 25 до 35 років стажу. У 65 років — від 15 до 25 років стажу.

Нововведеня з 1 січня 2018 року. До страхового стажу ввійде:
 • підприємницька діяльність за спрощеною системою оподаткуван-

ня за період з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року (потрібно 
підтвердження у вигляді довідки про реєстрацію);

 • підприємницька діяльність за спрощеною системою оподаткуван-
ня з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови 
сплати страхових внесків, незалежно від їх розміру;

 • військова служба до 31 грудня 2017 року включно;
 • відпустка у зв'язку з вагітністю в період з 1 січня 2004 року по 30 

червня 2013 року включно;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного 

віку з 1 січня 2004 року до моменту введення сплати страхових 
внесків за жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дити-
ною до досягнення нею 3-річного віку.
«На жаль, є непоодинокі випадки, коли працівник думає, що робо-

тодавець як його податковий агент згідно із законодавством сумлінно 
сплачує страхові внески, а насправді він не робить відрахувань. Тож для 
того, щоб перевірити, чи сплачуються роботодавцем страхові внески, 
своєчасно зверніться до відділення Пенсійного фонду», — радить 
Олена Михальченко.

Умови нарахування страхового стажу
Варто пам’ятати, що не вся робо-

та зараховується як страховий стаж, 
оскільки з 1 січня 2004 року стаж ра-
хується лише за той період, за який 
сплачуються страхові внески. Щодо 
періоду роботи до 2004 року, то во-
ни зараховуються до страхового ста-
жу в порядку і на умовах, визначе-
них раніше діючим законодавством 

— Законом України «Про пенсійне 
забезпечення». Наприклад, згідно зі 
статтею 56 цього Закону, зокрема, до 
стажу зараховується навчання у ви-
щих і середніх спеціальних навчаль-
них закладах, на курсах по підготов-
ці кадрів, підвищенню кваліфікації та 
перекваліфікації, в аспірантурі, док-
торантурі і клінічній ординатурі. 

Ще одна новація реформи — 
зменшення коефіцієнта оцін-
ки страхового стажу з 1,35% до 
1%, що, за деякими підрахунка-
ми, призведе до зниження ре-
альних пенсій більш ніж на тре-
тину. Відтепер всі пенсії пере-
рахують за новою формулою: 

враховуватиметься показник 
середньої за три роки зарпла-
ти і нового коефіцієнта, замість 
1,35% до 1%. На перехідний пе-
ріод 2017-2019 років застосо-
вуватимуться такі правила при-
значення пенсії за віком: у 2017 
році з застосуванням рівня се-

редньої зарплати за 2014-2016 
роки, у розмірі 3764,4 гривні та 
величини оцінки одного року 
стажу — 1,35%; у 2018 році — з 
застосуванням рівня середньої 
зарплати за 2016-2018 роки та 
вартості одного року стажу — 
1%. Тож цей крок призведе до 
зменшення розміру новопри-
значених пенсій. 

Зміни у формулі розрахунку

Знову перерахують 
У Мінсоцполітики обіцяють 

чергове підвищення виплат 
тим пенсіонарам, які отриму-
ють найменше. Щоправда, про 
терміни реалізації наміру нара-
зі не йдеться. Про це заявив мі-
ністр Андрій Рева. 

За даними Пенсійного фон-
ду, 14% пенсіонерам слід очі-
кувати надбавки — це люди, 
які напрацювали мінімальний 
стаж та отримували на той час 
низьку платню. Також передба-
чається, що серед тих, хто отри-
має надбавки,  будуть науковці, 
держслужбовці, оскільки закон 
про пенсійну реформу не пе-
редбачав перерахунок для цієї 
категорії. Також  повідомляєть-
ся, що серед тих, хто отримав 
мінімальне осучаснення пен-
сій, потрапили педагоги, ме-
дики, бухгалтери, працівники 
сільського господарства.
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— «За» чи «проти» — 
розглядати ринок землі 
лише у чорно-білих кольо-
рах не можна. Ми перейшли 
до ринкових відносин, тож во-
ни мають бути в усіх сферах. Чи по-
трібен ринок земли? Потрібен. Втім, якщо ми зробимо його 
так, як в Україні робили приватизацію, я проти. А якщо так, як 
це робили країни Західної Європи, то я «за». Тобто я за циві-
лізований ринок землі. По-перше, потрібно чітко окреслити 
максимальну площу земель, які мають бути в обігу. Напри-
клад, у США лише 20% земель сільгосппризначення є у віль-
ному обігу. Тобто ми повинні встановити якусь межу. Все, що 
виходить за неї, не продається. По-друге, встановити макси-
мальну кількість землі, яку може купити одна особа.

Крім того, ринок землі — це не лише цивілізована купів-
ля. Це й цивілізована оренда. Зараз ми маємо повний дик-
тат агрохолдингів. Той, хто має пай, не повинен отримувати 
за це копійки. Держава має сформувати адекватну старто-
ву ціну. Перепони аграрному сектору, в основному, поляга-
ють у незрозумілій кредитній політиці та офшорних схемах.

Зараз усе частіше лунає інформація, що в світі не виста-
чає продуктів харчування. Ми можемо замінити енерго-
носії сонячними батареями, енергією вітра тощо. Але на 
сьогодні ми не можемо замінити їжу. І зараз Україна зав-
дяки аграрному сектору має унікальну можливість вийти 
на світовий ринок, вивести економіку з тіні на світло. Але 
щоб ухвалити правильний і справедливий закон, не по-
винно бути підки лимних ігор, голосування вночі, коли де-
путати навіть не бачили, за що голосують. Земельне пи-
тання повинно бути в Україні максимально відкритим і 
прозорим. Можливо, ключові питання потрібно винести 
на всеукраїнський референдум.

ЗЕМЛЯ НА ВИНОС
 Впродовж 15 років пи-

тання мораторію на продаж 
земель сільгосппризначен-
ня залишається одним з 
найгостріших в Україні, яка 
володіє третиною світових 
чорноземів. 

Аргументи «за»
Після того, як Україна здобула неза-

лежність, держава передала понад 20 
млн гектарів колишньої колгоспної землі 
в приватну власність сільським жителям.

У 2002 році була введена заборона на 
продаж землі. Заборона вважалася тим-
часовою, однак термін мораторію кілька 
разів продовжували. В умовах мораторію 
залишається опція здачі землі в оренду.

І прихильники, і противники зняття 
мораторію мають рацію. Питання по-
лягає в іншому: наскільки аргументи 
кожної зі сторін є обгрунтованими і, го-
ловне, перспективними для розвитку 
України як сильної, успішної, незалеж-
ної держави.

Прихильники скасування мораторію 
аргументують свою позицію тим, що за-
раз в Україні одна з найнижчих цін на 
землю в Європі. Однак, вважають вони, 
після відкриття ринку ціна на землю бу-

де зростати, тому що тільки вільний ри-
нок дозволить встановити справедливі 
ринкові ціни на землю. Нікого з сільських 
жителів не змусять продати свої паї, у них 
і надалі буде опція здачі землі в оренду. 
Однак ринок, в результаті балансу по-
питу і пропозиції, відреагує зростанням 
ставок.

Крім того, мораторій містить суттєві недо-
ліки для власників сільськогосподарських 
земель: ділянки не можна продати, купи-
ти і обміняти, порушується право власності 
нащадків на землю. Також отримати кредит 
під заставу землі спадкоємець не має права. 
Єдина можливість отримувати прибуток — 
здавати землю в оренду.

Прихильники скасування мораторію 
також впевнені: побоювання, що зем-
лю скуплять іноземці та будуть нещадно 
експлуатувати її, необґрунтовані. Навпа-
ки, кожен власник буде оптимізувати ви-
робництво. Ринок землі приверне масові 
інвестиції в країну.

Аргументи «проти»
Головне питання: кому вигідно знят-

тя мораторію саме зараз, в умовах таких 
низьких цін на землю. Для чиновників 
або для селян? З огляду на катастрофіч-
но низький рівень життя українців у се-
лах зовсім не складно буде переконати їх 
продати свої земельні ділянки задешево. 
Тут можна згадати приватизацію 90-х, ко-
ли українські підприємства приватизува-
ла за безцінь певна група осіб, яка і утво-
рила нинішній клас олігархів. Цілком ймо-
вірно, що аналогічна ситуація станеться і 
з ринком землі, адже ціни на неї навмис-
но зробили мінімальними. У нинішніх 
українських реаліях (корупції, бюрокра-
тії, відсутності належного правового захи-
сту) скасовувати мораторій на землю не-
безпечно. В Україні спочатку повинні бути 
створені умови для прозорої приватизації 
землі, і тільки потім можна говорити про 
зняття мораторію.

Крім того, і це найголовніше, — продаж 
землі іноземцям загрожує тим, що українці бу-
дуть жити на чужій землі. Якщо ми її продамо, 
то вже не зможемо повернути. Наприклад, під 
виглядом землі для сільського господарства 
будуть продавати ліс або надра. Скасування 
мораторію — це загроза національній безпе-
ці України. Приватизація землі, портів і енер-
гетичного сектора — питання стратегічної 
безпеки. Подібне сталося в Аргентині, яка ска-
сувала мораторій на землю, в результаті чого 
землю скупили міжнародні корпорації за ко-
пійки. Рівень виробництва продовольства в 
країні через передачу орних земель інозем-
цям значно знизився, а інтенсивні способи 
землеробства нових господарів завдали ве-
личезної шкоди екології і зіпсували грунт.

Земля — цінний фонд, засіб виробни-
цтва. Зараз вигідніше продавати готову 
продукцію, ніж сам засіб виробництва. То-
му деякі експерти вважають, що, з точки 
зору економічних реалій, час для зняття 
мораторію обрано зарано.

Наталія ДОЛИНА

Земля — це практично останній 
величезний актив національного 
значення, який ще не встигли зни-
щити і розікрасти. Тож боротьба за 
цей ласий шматок останнім часом 
вкрай серйозна. Заборона на про-
даж діє до 1 січня 2018 року. Але 
цілком ймовірно, що мораторій 
далі не протримається. Що чекає 
на українців, якщо це станеться? 
Тут думки експертів кардинально 
розділилися.

ДВІ ТОЧКИ ЗОРУ: ЕКОНОМІСТА І ФЕРМЕРА-ПРАКТИКА

Валерій МАРТИШКО, 
депутат Бориспільської міської ради:

— Я фермер, ми обробляємо з братом 1400 га землі. Ви-
рощуємо різні культури, крім того, маємо 1200 голів сви-
ней. Годуємо їх тим, що виростили самі.

Дивіться, яка зараз ситуація. Державна оцінка зем-
лі на Бориспільщині — від 25 до 32 тис. грн за га. Се-
редній пай у селян — 3 — 3,5 га. Якщо порахувати, то 
при продажу свого паю родина одержить, у середньо-
му, 70 тис. грн. А ще ж треба сплатити податки державі 
— 20%. У результаті сільська родина отримає на руки за 
пай близько 50-60 тис. грн. Проте сьогодні третина на-
селення готова продати землю по 20 тис. грн. Причини 
різні. В селі чимало людей похилого віку, які отримують 
жебрацьку пенсію, є люди, які давно мешкають у місті і 
не хочуть обробляти землю. Я вас запевняю: якщо зав-
тра біля сільської ради опиниться авто з купою грошей, 
кількість людей, які охоче продадуть землю, ще збіль-

шиться. Але в мене питання: які проблеми вони вирі-
шать, продавши землю за таку ціну?

Тепер що стосується фермера. Купити один гектар зем-
лі — 25 тис. грн, 100 га — 2,5 млн. Де ми візьмемо ці гро-
ші? Нам кажуть: банки дадуть. Зараз банки дають кредит 
під 30%. Ми потрапляємо в кабалу. Неурожайний рік — і 
у нас забирають землю, майно, техніку. Отже, ми купити 
зараз землю не можемо, тим паче, що всі гроші — в обігу.

Ось і виходить, що пересічним громадянам продати 
землю — дешево, а купити — дорого. Вигідно це лише 
ділкам, які скуплять землю, а потім продадуть полякам, 
китайцям, американцям, піднявши ціну. 

71% території України — землі сільгосппризначення.
Тобто, ми продамо територію України. Навіщо наші воїни 
гинуть на Сході, захищаючи нашу землю? Одна з новин: 
хлопці під Авдіївкою вибили сепаратистів і зайняли 400 м 
нашої землі. Загинуло 2 воїни. За 400 метрів української 
землі! А ми зараз говоримо про те, щоб продати дві трети-
ни території невідомо кому.

Тепер що стосується виплати за паї. Ділки зараз практично 
в кожну поштову скриньку кидають газету «Земельна рефор-
ма». Там пишуть, що орендна плата за один га землі становить 
1000 — 1200 грн. Це неправда, зараз уже 3 тис. грн нарахову-
ється орендної плати. За 8 — 9 років оренди ми фактично ви-
куповуємо у людей землю, а вона їм залишається. 

Що ж таким чином буде рости і розвиватися? Дайте нам, 
фермерам, низьковідсотковий кредит на 20-30 років, щоб 
ми могли купити землю. Ми будемо працювати, обробля-
ти її, купимо кращу техніку, налагодимо переробку сіль-
госппродукції, як це робиться у цивілізованих країнах.

Крім того, є сільські громади. Хай держава надасть гро-
маді кредит на купівлю землі. Сільська рада, беручи кре-
дит у держави, викуповує цю землю у людей і потім повер-
тає кредит, здючи землю в оренду фермерам. 

У нинішній економічній ситуації продаж землі — це зло-
чин. Хай буде ринок землі. Але в цьому процесі повинні 
брати участь сільські громади. Земля повинна залишити-
ся там, де люди на ній мешкають і працюють.

Це питання має вирішуватися цивілізовано. Адже істо-
рія доводить, що коли в селянина забирають землю, все у 
країні стає неконтрольованим. 

Андрій НОВАК, 
голова Комітету 
економістів України:

• Поточний стан: мораторій 
на продаж землі.

• Площа землі сільгосппри-
значення: 42 млн га.

• Площа чорноземів: 28 млн 
га (одна з найбільших у світі)

• Щорічно в Україні обро-
бляється 32 млн га землі. Для 
порівняння, у Польщі — 14 млн 
га, у Німеччині — 12 млн га, Ру-
мунії — 9 млн га.

• Прогнозована вартість гек-
тара землі в Україні — $ 1100.

• В Україні 14 агрохолдингів 
сукупно орендують 3,32 млн га 
землі (10%).
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 СУМУЄМО

 ХТО В ДОМІ ХАЗЯЇН?  КОРОТКО ПРО ВАЖЛИВЕ

ЗУХВАЛЕ ВИСЕЛЕННЯ 
Тетяна ХОДЧЕНКО

13 листопада до квартири звичайної бори-
спільської сім’ї прийшли непрохані гості. Групі 
невідомих молодиків вдалося вправно відкри-
ти замок на дверях квартири та увірватися до 
чужої оселі.

— Я не знаю, хто ці люди. Можу лише здогадува-
тися… — пояснює Лариса Шеляг, жінка, яку із трьо-
ма малими дітьми вигнали на вулицю невідомі. Зло-
вмисники виштовхали сім’ю за двері, а самі «заба-
рикадувалися» у квартирі.

На місце пригоди прибула патрульна поліція міста 
та слідчі Бориспільського відділу поліції. Та, на жаль, 
зухвальці так і не відчинили їм двері. Як розповіла 
пані Лариса, її квартира придбана в іпотеку. За сло-
вами постраждалої, єдиними, хто міг так вчинити із її 
сім’єю, могли бути колектори. Адже через затримки 
у виплаті боргу по кредиту банк подав до суду.

Розібратися у цій ситуації приїхали і представники 
ГО «Відродження», яка допомагає вирішувати спірні 
питання незахищеним верствам населення. Голова ГО 
Тетяна Кузьміна стверджує, що колектори, як правило, 
таким чином не діють. — Ці люди називаються власни-
ками квартири, тому я можу припустити, що вона нео-
дноразово продавалась без відома її хазяйки, — гово-
рить голова ГО.

Слідчий Бориспільського ВП Олексій Юсипенко 
поки що утримується від будь-яких коментарів, по-
яснюючи це тим, що зараз проходить перевірка усіх 
документів на спірну квартиру.

Як стало відомо, по цьому факту будуть внесені ві-
домості до ЄРДР за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримі-
нального Кодексу — умисне легке тілесне ушкоджен-
ня (карається штрафом до 50 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або громадськими роботами 
на строк до 200 годин, або виправними роботами на 
строк до одного року).

Де зараз сім’я, яку вигнали із домівки, у поліції не 
знають. Ким були люди, що ввірвалися до квартири 
— не коментують.

Сергій КРУЧИНІН

Поліція запровадила такий формат зу-
стрічей з представниками ЗМІ, які шля-
хом онлайн-трансляцій мають стати мос-
том між правоохоронцями та народом. 
Поставити запитання може будь-хто у ко-
ментарях до відео у Фейсбук.  Патрульні 
пропонують зробити такі зустрічі регу-
лярними — раз на два тижні. Розмова 
тривала годину, її повний запис можна 
переглянути на нашій сторінці у Фейсбук 
— fb.com/vistisite. Подаємо головні тези.

Про перевантаження доріг. У п’ят-
ницю патрулювання посилюється за ра-
хунок працівників апарату. До трьох-чо-
тирьох екіпажів, які виходять на вули-
ці міста щодня, додається ще два. Перш 
за все, поліція реагує на повідомлення 
по лінії 102, з них — на кримінальні по-
відомлення, орієнтуючись в оператив-
ній інформації. Для порівняння: коли па-
трульна поліція тільки з’явилася у Бори-
сполі, вулиці одночасно патрулювали 12 
біленьких «тойот», тому їх і було помітно. 
З того часу 37 патрульних звільнилося, 
ще 38 перевелися в інші підрозділи.

Розпочався шостий набір до полі-
ції. Особового складу не вистачає. Ско-
ро випуск першого набору, 16 грудня 
вони мають приступити до служби. Цей 
випуск дозволить додати ще три екіпажі 

на патрулювання міста. «Якщо ніхто не 
переведеться в інші підрозділи», — до-
дає керівник.

Про платний проїзд центром Бори-
споля для транзитного транспорту. Це 
питання до органів місцевого самовря-
дування, які мають надати відповідне мо-
тивоване звернення до Кабміну. Пробле-
ма лишається невирішеною.

Взаємодія та співпраця з міською 
владою, організація руху в місті. Бори-
спільська шляхова мережа не справля-
ється з навантаженням. Патрульна полі-
ція не компетентна розробляти організа-
цію дорожнього руху, а може лише нада-
вати рекомендації і допомагати у цьому 
органам влади. Поки тема на рівні неофі-
ційних обговорень.

Про світлофори та омріяну «зелену 
хвилю». Балансоутримувач світлофорів 
— ВУКГ, циклограму затверджують вони, 
поліція може лише надавати пропозиції. 
«Зараз іде зміна всіх світлофорних об’єк-
тів. Після цього обіцяють розробити схе-
му так званої «зеленої хвилі», щоб не сто-
яв транспорт у заторах. Треба дочекати-
ся заміни всіх світлофорів, щоб з’єднати 
їх в одну мережу, наразі цього немає».

Паркування на місцях для інвалідів. 
За словами Віталія Володимировича, гро-
мадяни знаходять час розмістити відпо-
відний пост у Фейсбук (яких десятки), але 
на 102 було лише три таких звернення. Від 
«Сільпо» до «Рошену» місць для інвалідів 
немає. Поліція зараз чекає відповіді, хто 
відповідає за цю стоянку, щоб притягнути 
до адміністративної відповідальності по-
рушників за одним з пунктів ст.152.

Піші патрулі в парку. Їх поки що не-
має, але в цьому поліції допомагають 
громадські формування — «Сектор без-
пеки», «Загін територіальної оборони». 

Про долю відеокамер, встановле-
них по місту. Вони допомагають па-
трульним, наприклад, у розшуку викра-
дених машин. Доступу онлайн до них у 
патрульних немає. Власником камер є 
місто, поліції обіцяють у наступному ро-
ці виділити кошти, щоб забезпечити їм до 
камер онлайн-доступ.

Як  встановити знак чи «лежачого 
поліцейського»? Для цього необхідно 
звертатися до міської влади. Алгоритм 
наступний: мешканці вулиці збирають 
ініціативну групу і звертаються до най-
ближчого представника влади — свого 
депутата.

Доля «Сусідської варти». Зараз з по-
ліцією активний діалог ведуть лише два 
будинки. Наприклад, помітивши підоз-
рілих чи невідомих осіб у дворі зранку, 
мешканці викликають поліцію, а ті пере-
віряють у них документи. Зрозуміло, що 
після перевірки мінімізується ризик ско-
єння можливо запланованого правопо-
рушення.

Створення муніципальної полі-
ції. Віталій Горкун вважає, що це реаль-
на допомога поліції. «Поліції допомагає 
будь-який свідомий громадянин, який 
не є байдужим, який не проходить повз 
правопорушення».

Про стихійну торгівлю. На факт сти-
хійної торгівлі можуть реагувати поліція, 
органи управління благоустроєм, гро-
мадські формування. Поліція, перш за 
все, реагує на кримінальні правопору-
шення, розставляючи пріоритети у сво-
їй роботі.

ОНЛАЙН З ПОЛІЦІЄЮ
 Минулого тижня відбулася 

онлайн прес-конференція керів-
ника управління патрульної по-
ліції у Борисполі Віталія Горкуна.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Начальника БЗВ
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників

Працівників на 
виробництво 
вібропресувальних 
виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Охоронця   
Електрика з 
кранового 
господарства
Тракториста

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИСТОПАДА

ВІВТОРОК, 21 ЛИСТОПАДА

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.00 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 "Чотири весілля"
10.50 12.20 13.00 "Міняю жінку"
14.45 Т/с "Свати - 6"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Село на мільйон 2" (12+)
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Голос. Діти 4"
02.05 Т/с "Таємниця твердині 

шифрів"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.00 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку "
13.40 21.00 Т/с "Село на мільйон 2" 

(12+)
14.40 Т/с "Свати - 6"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
20.30 "Секретні матеріали"
22.00 "Модель XL"
23.45 00.10 Х/ф "Усі в захваті від 

Мері"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

01.30 Сьогодні

09.30 02.30 Зірковий шлях

11.35 03.15 Реальна містика

13.35 15.30 Т/с "Веселка в небі"

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Специ" 16+

23.30 Х/ф "Смертельні перегони" 

18+

04.00 Агенти справедливості 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.50 

02.40 Сьогодні

09.30 03.25 Зірковий шлях

11.30 04.00 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА 

"Наполі" - "Шахтар"

00.10 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.50 Мультфільм
06.20 23.25 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.30 Х/ф "Дайте книгу скарг"
13.00 Х/ф "Службовий роман"
16.10 "Чекай на мене"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.55 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Доярка з Хацапетівки 2"
01.15 Т/с "Жереб долі"
03.35 "Скептик"
04.00 "уДачний проект"

06.00 Мультфільм
06.20 23.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.40 12.25 20.40 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 2"
14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.45 05.15 "Подробиці"
01.10 Т/с "Жереб долі"
03.25 "Скептик "
03.55 "Готуємо разом"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф "Барбі. Магія дельфінів"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 03.15 Віталька
16.50 02.00 Країна У
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф "Школа монстрів: 

Електрично"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 03.15 Віталька
16.50 02.00 Країна У
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно

05.40 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.15 13.15 Х/ф "Згадати все" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Спасіння" 16+
15.20 16.15 Х/ф "Людина зі сталі" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Нюхач - 3" 16+
22.10 Свобода слова
00.35 Х/ф "Нічне чергування" 18+
02.20 Т/с "Слідчі" 16+
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Факти
04.45 Т/с "Відділ 44" 16+

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10 Т/с "Невиправні" 16+
12.05 13.25 Х/ф "Спасіння" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.40 16.15 Скетч-шоу "На трьох"
16.30 Т/с "Майор і магія" 16+
17.25 21.25 Т/с "Нюхач - 3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.30 02.05 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.35 Х/ф "11 друзів Оушена" 16+
02.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
04.00 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон

05.45 Х/ф "Морозко"
07.10 09.00 "Top Shop"
07.40 08.40 Мультфільми
07.50 10.10 "Моя правда"
09.30 01.25 "Зіркове життя"
10.50 Х/ф "Дивне Різдво"
12.50 Х/ф "Ослина шкіра"
14.40 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
15.55 Х/ф "Шукайте жінку"
19.00 02.15 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
03.45 Кіноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

05.45 Х/ф "Снігова королева"
07.10 09.00 "Top Shop"
07.40 08.40 Мультфільми
07.50 01.05 "Зіркове життя"
09.30 00.15 "Моя правда"
10.25 Х/с "Ледарі"
13.15 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.15 Х/ф "Вас чекає громадянка 

Ніканорова"
17.10 Х/ф "Суєта суне"
19.00 01.55 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Без року тиждень"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Сенсації ХХ століття"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 "Сенсації ХХ століття"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
18.10 "Терор у небі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.45 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35 07.00 М/с "Історії Тома і 

Джеррі"
06.55 08.13 Kids Time
08.15 М/ф "Мегамозок"
10.10 Х/ф "Еволюція"
12.15 Х/ф "Вартові Галактики" 16+
14.50 Х/ф "Люди в чорному 3" 16+
17.00 Хто зверху?
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
00.55 Х/ф "Незвані" 16+
02.40 Служба розшуку дітей

03.00 02.50 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35 07.00 М/с "Історії Тома і 

Джеррі"
06.59 08.13 Kids Time
08.15 Т/с "Друзі"
11.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
15.55 21.55 Пацанки. Нове життя
16.55 Хто зверху?
19.00 Кохання на виживання
20.55 Київ вдень та вночі
23.00 Варьяти
00.55 Зірки під гіпнозом

05.00 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.50 Х/ф "Самотня жінка бажає 
познайомитись"

08.35 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
12.20 "Наші"
13.00 "2 кінські сили"
13.35 15.05 Т/с "CSI: безсмертя" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.10 "Свідок"
15.30 Т/с "Я - охоронець" (16+)
21.20 Т/с "Дуель під сонцем" (16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
02.40 "Випадковий свідок"
02.50 "Речовий доказ"
04.05 "Легенди бандитської Одеси"
04.50 "Правда життя. Професії"

05.20 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

07.00 Х/ф "Обережно! Червона 
ртуть"

08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Одиночне плавання"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 "Страх у твоєму домі"
14.20 15.05 01.25 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.10 "Свідок"
15.20 21.20 Т/с "Дуель під сонцем" 

(16+)
17.20 Т/с "Суто англійські вбивства"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
02.40 "Випадковий свідок"
02.50 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

12.05 17.20 "Загублений світ"

19.15 20.20 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.30 23.05 Т/с "Кістки 2" (16+)

00.55 "Помста природи"

02.30 Х/ф "Лісова пісня""

04.00 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.40 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

13.45 Х/ф "Дракони Камелота" 

(16+)

15.10 Х/ф "Центуріон" (16+)

19.15 20.25 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.35 23.10 Т/с "Кістки 2" (16+)

01.00 "Помста природи"

02.30 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.40 "Облом.UA."

07.10 15.30 "Все буде добре!"
09.10 "Все буде смачно!"
11.05 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.35 "Хата на тата"
02.40 "Найкраще на ТБ"

06.35 15.30 "Все буде добре!"
08.35 "Все буде смачно!"
10.15 "Битва екстрасенсів 14"
12.45 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "МастерШеф - 7"
00.50 "Один за всіх"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Д/ф "Історія однієї криївки"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена історія
16.30 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 02.50 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с "Дикі тварини"
23.30 Д/с "Орегонський путівник"
00.05 Д/с "Марк Твен" 1с.

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.10 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Покоління Z
17.15 М/с "Книга джунглів"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 03.45 МАРАФОН до ДНЯ 

ГІДНОСТІ та СВОБОДИ
20.25 Наші гроші
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Дикі тварини"
23.20 Погода
23.30 Д/с "Орегонський путівник"
00.05 Д/с "Марк Твен"
02.50 Розсекречена історія

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Випробування Саші
У 8-річного активного хлопчика Пасічника 

Олександра, який навчається у ЗА класі ЗОШ 
№ 7, у жовтні 2017 року діагностовано гострий 
лімфобластний лейкоз. Хвороба піддається 
лікуванню, але потрібен час, донори 4+ групи, 
ліки та кошти.

Контактна інформація батьків: 
Сергій: 0 66 649 25 53, 
Людмила: 0 66 179 45 69.
Приватбанк
Сільвейструк Людмила Миколаївна 
картка 4149 4996 4407 2900
Пасічник Сергій Вікторович 
картка 4149 4996 4407 0474

Просимо не бути байдужими 
і допомогти подолати хворобу Саші.
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СЕРЕДА, 22 ЛИСТОПАДА

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.00 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку "
13.45 21.00 Т/с "Село на мільйон 2" 

(12+)
14.45 Т/с "Свати - 6"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
22.00 23.35 00.10 "Міняю жінку - 

12"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.30 03.50 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Специ" 16+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 23.15 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.40 12.25 20.40 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 2"
14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.50 05.15 "Подробиці"
01.05 Т/с "Знахарка" 16+
03.30 "Скептик"
03.55 "Готуємо разом"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Залізний Ганс"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 03.15 Віталька
16.50 02.00 Країна У
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.30 09.55 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.50 17.25 21.25 Т/с "Нюхач - 3" 

16+
11.55 13.25 Х/ф "11 друзів Оушена" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.50 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 02.10 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.35 Х/ф "12 друзів Оушена" 16+
03.00 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 01.05 "Зіркове життя"
09.30 00.15 "Моя правда"
10.20 Х/с "Ледарі"
13.05 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.05 Х/ф "Добрий ранок!"
16.55 Х/ф "Різні долі"
19.00 01.55 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Терор у небі"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35 07.00 М/с "Історії Тома і 

Джеррі"
06.59 08.13 Kids Time
08.15 Т/с "Друзі"
11.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.00 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Варьяти
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Зоряні яйця
02.50 Служба розшуку дітей

05.15 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.50 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Тривожна неділя"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 "Страх у твоєму домі"
14.20 15.05 01.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.20 21.20 Т/с "Дуель під сонцем" 

(16+)
17.20 Т/с "Суто англійські вбивства"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.40 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

13.05 Х/ф "Ва-банк"

15.05 Х/ф "Ва-банк 2"

19.15 20.25 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.25 23.00 Т/с "Кістки 2" (16+)

00.50 "Помста природи"

02.25 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.40 "Облом.UA."

06.15 15.30 "Все буде добре!"
08.15 "Все буде смачно!"
10.10 "Битва екстрасенсів 14"
12.25 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "МастерШеф - 7"
00.40 "Один за всіх"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.05 Т/с "Епоха честі"
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с "Книга джунглів"
17.15 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 23.30 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с "Столика Японія"
20.20 23.15 Погода
20.25 Слідство. Інфо
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 23 ЛИСТОПАДА

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 11.00 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку "
13.55 21.00 Т/с "Село на мільйон 2" 

(12+)
15.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.00 "Право на владу 2017"
00.40 Х/ф "Стати зіркою"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 00.00 

02.50 Сьогодні

09.30 03.40 Зірковий шлях

11.30 04.00 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"Скендербеу" - "Динамо"

00.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 23.25 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.40 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 2"
14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.55 05.10 "Подробиці"
20.40 Т/с "Доярка з Хацапетівки-2"
01.15 Т/с "Знахарка" 16+
03.40 "Готуємо разом"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Диявол с трьома 

золотими волосинами"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 03.15 Віталька
16.50 02.00 Країна У
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Секретний фронт
10.50 17.25 21.25 Т/с "Нюхач - 3" 

16+
11.55 13.25 Х/ф "12 друзів Оушена" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
15.00 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 02.05 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.35 Х/ф "13 друзів Оушена" 16+
02.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 01.25 "Зіркове життя"
10.05 00.35 "Моя правда"
10.55 Х/с "Ледарі"
13.30 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.30 Х/ф "Будні карного розшуку"
17.10 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
19.00 02.15 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Добрий ранок!"
03.45 Кіноляпи
04.25 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Терор у небі"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.55 "Українська Національна 

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

03.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35 07.00 М/с "Історії Тома і 

Джеррі"
06.59 08.13 Kids Time
08.15 Т/с "Друзі"
11.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.00 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
23.05 Суперінтуїція
02.55 Служба розшуку дітей

05.20 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.55 Х/ф "Звинувачення"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Роби - раз!" (16+)
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 "Страх у твоєму домі"
14.20 15.05 01.55 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.20 21.20 Т/с "Дуель під сонцем" 

(16+)
17.20 Т/с "Суто англійські вбивства"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
04.05 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.40 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

14.30 Х/ф "Бруклінські копи" (16+)

19.15 20.15 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.20 22.55 Т/с "Кістки 2" (16+)

00.45 "Помста природи"

02.20 Х/ф "Чотири листи фанери"

03.40 "Облом.UA."

06.15 15.30 "Все буде добре!"
08.15 "Все буде смачно!"
10.10 "Битва екстрасенсів 14"
12.25 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"
23.25 "Один за всіх"

06.00 19.25 Д/с "Столика Японія"
06.30 07.00 08.00 09.05 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.00 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.05 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір'я. Долі
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 #ВУКРАЇНІ
20.20 23.20 Погода
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с "Дикі тварини"
23.30 Д/с "Орегонський путівник"
00.05 Д/с "Марк Твен"
02.50 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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СУБОТА, 25 ЛИСТОПАДА

П'ЯТНИЦЯ, 24 ЛИСТОПАДА

06.10 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

07.00 Х/ф "Сюрприз"
08.55 Х/ф "Жінка, не схильна до 

авантюр"
10.55 Х/ф "Швидкість" (16+)
13.10 Х/ф "Швидкість - 2: Круїз під 

контролем" (16+)
15.40 Х/ф "Фантастична четвірка" 

(16+)
17.40 Х/ф "Фантастична четвірка - 

2" (16+)
20.15 04.10 Х/ф "Гіркі жнива" (16+)
22.10 Х/ф "Росомаха: Безсмертний" 

(16+)
00.30 "Модель XL"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку "
13.55 Т/с "Село на мільйон 2" (12+)
15.00 Т/с "Я знову тебе кохаю"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 "Ліга сміху 2017"
22.00 "Вечірній Київ 2017"
00.00 Х/ф "Лінкольн"
04.35 Х/ф "Сюрприз"

07.00 15.00 19.00 04.50 Сьогодні

07.15 05.30 Зірковий шлях

08.15 Т/с "Специ" 16+

11.50 15.20 Т/с "Я поруч" 16+

16.00 19.40 Т/с "Експрес-

відрядження"

20.50 Х/ф "Справжній дід" 12+

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

03.10 Т/с "Лист очікування" 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.25 Сьогодні

09.30 05.45 Зірковий шлях

11.30 04.10 Реальна містика

13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 00.00 Т/с "Я поруч" 16+

23.20 Слідами

01.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.30 Мультфільм
07.00 "Чекай на мене"
08.15 Х/ф "Благі наміри"
10.00 Док.проект "Діти команданте"
10.25 Х/ф "Єдина"
12.20 Х/ф "Всі можливо"
14.20 Т/с "Генеральська невістка"
18.00 20.30 Х/ф "Кохання з 

випробувальним терміном"
20.00 05.30 "Подробиці"
22.20 Х/ф "Хроніки зради" 16+
00.25 Х/ф "Грозовий перевал"
02.40 Х/ф "Небезпечний поворот"

05.50 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.40 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 2"
14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 04.35 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Бюро легенд" 16+
02.20 Док.проект "Україна: забута 

історія"
03.05 Х/ф "Голод-33"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
08.45 10.55 М/с "Пригоди 

Котигорошка та його друзів"
09.35 М/с "Свiт Вiнкс"
10.25 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
11.55 Х/ф "П'ятеро друзів"
13.30 Х/ф "П'ятеро друзів 2"
15.00 Х/ф "Ромео та Джульєта"
17.00 Х/ф "Персі Джексон: Море 

чудовиськ"
19.00 М/ф "Родина Крудс"
21.00 Х/ф "Земля в облозі"
23.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Спляча красуня"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 Віталька
16.50 Країна У
17.50 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "Персі Джексон: Море 

чудовиськ"
23.00 Х/ф "Джек - переможець 

велетнів" 18+

05.20 03.40 Скарб нації
05.25 03.50 Еврика!
05.35 03.55 Факти
05.55 04.25 Більше ніж правда
07.35 Т/с "Відділ 44" 16+
11.30 13.00 Х/ф "Апокаліпсис" 16+
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Вікінги" 16+
16.15 Х/ф "Вікінги проти 

прибульців" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Інтерстеллар" 16+
23.45 Х/ф "Зоряна брама" 16+
02.10 Провокатор

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.55 17.30 Т/с "Нюхач - 3" 16+
12.00 13.25 Х/ф "13 друзів Оушена" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
15.00 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Х/ф "Апокаліпсис" 16+
02.25 Факти
02.45 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.30 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 Х/ф "Будні карного розшуку"
11.20 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
13.10 Х/с "Лілії" (16+)
22.10 Х/ф "Мачуха"
00.00 Х/ф "Бездоглядність"
01.45 Х/ф "Ми - ваші діти"
03.55 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 11.25 "Моя правда"
09.50 "Академія сміху"
10.35 02.15 "Зіркове життя"
12.15 Х/ф "Москаль-чарівник"
13.55 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.55 Х/ф "Без року тиждень"
17.10 Х/ф "Перехоплення"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Сильні духом"
03.00 "Позаочі"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київські історії"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 Х/ф "Одного разу у Китаї"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.05 05.05 "Людина - здобич"
19.00 03.40 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Легіонери: йди вперед 

або помри"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Хоча зі мною ніхто не 

йде"
02.10 Х/ф "Доньки - матері"
05.50 "Мультляндія"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 04.05 "Терор у небі"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.55 "Мультляндія"

03.00 02.00 Зона ночі

05.49 07.05 Kids Time

05.50 М/с "Лунтик і його друзі"

07.10 Дешево і сердито

08.15 Ревізор

11.00 Страсті за Ревізором

14.15 М/ф "Хранителі снів"

16.10 М/ф "Відважна"

18.00 Х/ф "Голодні ігри" 16+

21.00 Х/ф "Голодні ігри: Спалахне 

полум'я" 16+

23.55 Х/ф "Екстрасенси" 18+

03.00 02.45 Зона ночі

05.05 Абзац

06.59 08.13 Kids Time

07.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"

08.15 Половинки

10.15 22.45 Кохання на виживання

12.10 21.40 Київ вдень та вночі

16.30 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.45 Х/ф "Спуск" 18+

02.40 Служба розшуку дітей

05.50 "Україна: забута історія. 
Голодомор"

06.45 Х/ф "Викликаємо вогонь на 
себе" (12+)

12.45 03.15 "Речовий доказ"
15.00 "Свідок. Агенти"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Переломні 80-ті"
18.00 "Острів Фіделя"
19.00 02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Я оголошую вам війну" 

(16+)
21.15 Х/ф "День залежності" (16+)
22.50 Х/ф "Ханна. Досконала 

зброя" (16+)
00.55 "Мисливці за привидами"
03.00 "Випадковий свідок"

05.25 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

07.00 Х/ф "Звинувачується весілля"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Небезпечні друзі"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 "Страх у твоєму домі"
14.20 15.05 01.55 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.20 21.20 Т/с "Дуель під сонцем" 

(16+)
17.20 Т/с "Суто англійські вбивства"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 08.30 "Цілком таємно"

09.00 "Загублений світ"

13.00 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)

17.00 Х/ф "Льодовиковий період" 

(16+)

18.45 Х/ф "На межі" (16+)

20.45 Х/ф "Гра на виживання" (16+)

22.30 Х/ф "Ніндзя" (18+)

00.05 "Територія обману"

02.20 Х/ф "Чорна долина"

03.50 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.40 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

13.15 Х/ф "Помпеї"

19.15 Т/с "Разом назавжди" (16+)

22.55 "Змішані єдиноборства. UFC.

02.30 Х/ф "Двійник"

03.40 "Помста природи"

05.10 Х/ф "Спокута"

07.00 Х/ф "Червонi браслети"

19.00 "Х-Фактор - 8"

21.25 "Судді Х - Небачені факти!"

22.35 "Х-Фактор - 8 Підсумки 

голосування"

23.35 Х/ф "Мама мимоволі"

06.10 Х/Ф "Тричі про любов"
08.05 Х/ф "Мама мимоволі"
10.45 Х/ф "Закоханi жiнки"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 "Сюрприз, сюрприз!"
22.35 Х/ф "Спокута"

06.00 21.35 Розсекречена історія
06.30 07.05 23.30 Д/ф "Живі" 

(продовження)
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
08.10 16.45 00.55 Погода
08.20 09.05 14.20 Д/ф "Джеймс 

Мейс. Траєкторія долі" 
(продовження)

09.30 Документальний фільм
10.25 Д/ф "Загальний зшиток"
11.45 12.01 Х/ф "Свята Варвара" 

(продовження)
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРІВ

15.30 Вшанування пам-яті жертв 
Голодоморів

17.05 Як дивитися кіно
17.35 Х/ф "Поводир"
20.05 Д/ф "Межа очікування"
22.40 03.10 Війна і мир
01.05 Мегалот
01.35 Вшанування пам-яті жертв 

Голодоморів
02.20 Світло
03.50 Т/с "Чорна Рада"

06.00 Д/с "Столика Японія"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання
11.05 Т/с "Епоха честі" (заключна 

серія)
12.05 Т/с "Дівчата війни"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
15.15 Світло
16.30 Погода
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с "Дикі тварини"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Х/ф "Поводир"
02.50 05.35 Розсекречена історія
03.45 Д/ф "Українська Гельсінська 

спілка - вектор визначено"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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06.00 Х/ф "Жінка, не схильна до 
авантюр"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "Світ навиворіт - 9"
11.00 21.00 "Голос. Діти 4"
13.20 14.20 15.20 16.35 Т/с "Свати 

- 6"
17.40 "Ліга сміху 2017"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
23.10 "Вечірній Київ 2017"
01.10 "Аргумент кiно"
01.50 "Гроші"

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.15 Х/ф "Героїня свого роману" 

16+
11.10 Т/с "Експрес-відрядження"
15.00 Х/ф "Справжній дід" 12+
17.15 21.00 Т/с "Королева Марго" 

12+
19.00 02.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
23.20 Т/с "Зведена сестра"
03.45 Т/с "Лист очікування" 16+
05.30 Історія одного злочину 16+

06.00 Мультфільм
06.20 Х/ф "Живіть у радості"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
13.00 Х/ф "Високий блондин у 

чорному черевику"
14.50 Х/ф "Повернення високого 

блондина"
16.20 Концерт "Місце зустрічі"
18.00 20.30 Т/с "Батьківський 

інстинкт" 16+
20.00 02.25 "Подробиці"
22.25 Х/ф "Політ фантазії" 16+

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
11.00 Х/ф "Щоденник слабака 2: 

Правила Родріка"
12.50 Х/ф "Диявол с трьома 

золотими волосинами"
14.00 Готель Галіція
17.00 М/ф "Родина Крудс"
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф "Джек - переможець 

велетнів" 18+
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Х/ф "Земля в облозі"
03.40 Віталька

06.00 Т/с "Слідчі" 16+

08.10 Т/с "Відділ 44" 16+

11.00 13.00 Скетч-шоу "На трьох"

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф "Інтерстеллар" 16+

16.50 Х/ф "Хітмен" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Вікінги проти 

прибульців" 16+

23.00 Комік на мільйон

01.10 Х/ф "Вікінги" 16+

02.45 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Дванадцята ніч"
12.10 Х/ф "Летюча миша"
14.40 Х/с "Несамотні"
18.20 Х/ф "Маша і море"
20.15 "Невідома версія. Іван 

Васильович міняє 
професію"

21.00 Х/ф "Одружений холостяк"
22.50 Х/ф "Живе такий хлопець"
00.35 Х/с "Пригоди Електроніка"
04.10 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.15 "Мультляндія"
15.10 "День народження 

університету культури"
15.50 "Людина - здобич"
16.40 01.30 Х/ф "Одного разу у 

Китаї -2"
18.45 Х/ф "Жовтий "Роллс-Ройс"
21.00 00.40 03.25 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 03.55 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Той, що йде у снігах"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 Зона ночі
04.33 05.39 Kids Time
04.35 М/с "Лунтик і його друзі"
05.40 Топ-модель по-українськи
08.10 М/ф "Відважна"
10.00 Х/ф "Вторгнення: Битва за 

рай" 16+
12.05 Х/ф "Голодні ігри" 16+
15.00 Х/ф "Голодні ігри: Спалахне 

полум'я" 16+
18.00 Х/ф "Голодні ігри: Сойка-

Переспівниця ч.1" 16+
21.00 Х/ф "Голодні ігри: Сойка-

Переспівниця ч.2" 16+
23.45 Х/ф "Керрі" 18+
01.50 Х/ф "Незвані" 16+

05.55 Х/ф "День залежності" (16+)
07.30 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
11.05 Х/ф "Я оголошую вам війну" 

(16+)
12.45 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"
14.15 "Легенди карного розшуку"
16.45 "Склад злочину"
18.30 "Свідок. Агенти"
19.00 Х/ф "Фронт за лінією 

фронту" (12+)
22.20 Х/ф "Чужі душі" (16+)
00.00 Х/ф "Ханна. Досконала 

зброя" (16+)
01.55 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

10.55 Т/с "Разом назавжди" (16+)

14.30 Х/ф "Граф Монте-Крісто"

17.05 Х/ф "Персі Джексон: Море 

чудовиськ"

19.20 17 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 

"Зірка"

21.25 ПРОФУТБОЛ

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC.

02.30 Х/ф "Вишневі ночі"

03.55 "Помста природи"

05.10 "Хата на тата"

08.05 "Все буде смачно!"

10.00 "Караоке на Майдані"

10.55 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.15 "Один за всіх"

22.30 "Х-Фактор - 8"

06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

09.30 11.55 23.20 Погода
09.40 Х/ф "Королівський генерал"
12.10 Перший на селі
12.40 Фольк-music. Діти
13.40 Фольк-music
15.10 Біатлон. Кубок світу. І етап. 

Індивідуальна (одиночна) 
змішана естафета

16.20 Фільм Тетяни Терехової 
"ЄВРОБАЧЕННЯ: цілком 
безпечно"

17.00 ДИТЯЧИЙ ПІСЕННИЙ 
КОНКУРС 
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017. ФІНАЛ

19.30 02.25 Біатлон. Кубок світу. І 
етап. Змішана естафета

21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

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

Тел.: 063-222-98-77
068-865-90-01

Шрамківському цегельному заводу 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ 

ПРАЦІВНИКИ
З досвідом та без досвіду роботи
Навчання на робочому місці 
Робота позмінно 
Оплата праці щоденно після 
закінчення зміни 
Оплата проїзду за рахунок 
підприємства (Яготинський 
напрямок до залізничної 
станції Кононівка)
Можливе проживання 
на території заводу
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
БМВ-520, 1990 р, б/г, IV покоління, гарний 

стан, господар, 91800 грн (еквівалентно 3400 
у.о.). Тел.: 0 67 2004935.

Саманд EL, 2008 р., 1,8 бензин, централь-
ний замок, сигналізація, кондиціонер, 
130000 грн (еквівалентно 4800 у.о.). Тел.: 0 
66 2524396.

ВАЗ-2105; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96 
6511144.

Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна до-
говірна. Тел.: 0 67 2344349.

Продам мотоцикл Днепр-11 та запчастини до 
нього. Тел.: 0 73 4457748.

4 колеса R14, зимова гума, на Се-
ат-Фольксваген (нова), шруз (граната), 
стартер б/в. Тел.: 0 67 2344349.

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

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварю-
вальний апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», 
моторолер «Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Куплю
Бориспіль

Мотоцикл К-750, Ява, МТ-12,16, ІЖ-49, в 
будь-якому стані та запчастини до них. 
Тел.: 0 66 3883391.

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що по-
требують фарбування, кредитних, нероз-
митнених. Швидкий розрахунок, оформ-
лення за наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 
68 8388890.

Здам
Бориспіль

Здам в оренду Деу-Ланос. Тел.: 0 66 4512208.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, без бал-

кона, газколонка, житловий стан, 450000 грн. 
Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Н.Вал вул., центр, м/п вікна, ремонт, балкон, 
цегла, 405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). 
Тел.: 0 95 7275230, 0 67 8677535. 

Первоцвіт, ремонт, кахель, балкон, євро-
ремонт, терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 
7275230.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

К.Шлях вул., р-н р-ку «Зоряний», 5/5, 68/50/8, 
кімнати окремо, балкон та лоджія засклені, м/п 
вікна, с/в окремо, 927000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, 
кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 
1041300 грн (еквівалентно 39000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

БУДИНКИ

Березань

58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна до-
говірна. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль

106 кв.м, 4 кімнати, веранда, кухня, газ, вода, 
ванна, с/в, гараж, сарай, погріб, колонка та 
колодязь, огорожа, ціна договірна. Тел.: 0 95 
5054270. 

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

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, га-
зифікований, 4 кімнати, кухня, гараж, сарай, 
підвал, інші приміщення, 15 соток, 5 хв. до зу-
пинки електропоїздів, або обмін на житло у м. 
Донецьк. Тел.: 0 95 0201893.

Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кімнати, ко-
лонка, капремонт, погріб, сарай, гараж, 10 
соток, 1250000 грн (еквівалентно 50000 у.о.). 
Тел.: 0 67 8878538, 0 95 5687744. 

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055
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К.Шлях вул., розвилка р-н, старий будинок, 
69,5 кв.м, газ, світло, колодязь, 12 соток, ціна 
договірна. Тел.: 0 96 6877915, 0 93 8853967.

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

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна 
в будинку, потребує ремонту, газ, свердловина, 
6 соток, 640800 грн (еквівалентно 24000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потребує ремон-
ту, свердловина, погріб, 7 соток, 520000 грн 
(еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

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

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

Дударків с., будинок, 14 соток, дер-
жакт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 67 
9973979.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, 
с/в на 2 поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кух-
ня-студіо, с/в, ванна, коридор під чистову, 
світло, вода заведені, свердловина, 6 со-
ток, 999400 грн (еквівалентно 38000 у.о.), 
торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 
8655359.

Переяслав-Хмельницький

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, 
гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 со-
ток, під забудову. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль

гараж (35 км), приватизований, гарний 
стан, господар, ціна договірна. Тел.: 0 50 
5179696, 0 97 6372345. 

гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 
137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 
0 68 1179106 Ігор.

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Березань

Семенівська вул., 19 соток, приватизована, 
кадастровий номер, ціна договірна. Тел.: 0 98 
8654720.

Бориспіль

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

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

Джерельна вул., р-н «розвилки», 10 со-
ток, фасад 50 м, гарне місце, для будів-
ництва та обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель та споруд, 
поруч світло, газ 300 м, 156000 грн (еквіва-
лентно 6000 у.о.),торг, господар. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359.

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Бориспільський сад р-н, 10 соток. Тел.: 0 66 

4094765.
Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації по-

руч, приватизована, держакт, 230000 грн, 
господар. Тел.: 0 67 9973979.

Мартусівка с., 10 соток під забудову, дер-
жакт, господар, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7404540.

Мартусівка с., 30 соток, під забудову, ціна 
договірна. Тел.: 0 97 3029749, 0 67 3853588, 
0 93 5787240.
Переяслав-Хмельницький

10+10+10 соток, у першій лінії над трасою 
Київ — Золотоноша, поруч Дніпро, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 66 4243909, 0 63 1730356.

Куплю
Бориспіль

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

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, 
допомога в оформленні, погашення комуналь-
них боргів, окрім останнього поверху, у госпо-
даря, розгляну всі пропозиції, посередникам не 
турбувати, терміновий викуп, іноземний інвес-
тор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

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

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

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

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

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

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

1,2-к.кв., терміново, у будь-якому стані, 
без ремонту, за готівку, у господаря, роз-
глянемо всі варіанти, без посередників. 
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 6596222.
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
2-к.кв., ціна 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 63 

7208510, 0 67 8655359.
гараж, Європейська вул., оглядова яма, ц., 

800 грн. Тел.: 0 97 8750490, 0 97 9511197.
кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

РЕМОНТНІ РОБОТИ 
від фундаменту до даху
Тел.: 099�017�35�76, 
093�785�77�03

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

Підприємству в м.Бориспіль 
ПОТРІБЕН ПЕРСОНАЛ 

для експлуатації парової котельні

ОПЕРАТОРИ КОТЕЛЬНІ
НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ
АПАРАТНИК ХВО
ІНЖЕНЕР КВПтаА

Режим роботи:
  оператори — день/ніч/ 48
  інші — з 8.00 до 17.00, сб-нд — вихідні
Вимоги:
  Досвід аналогічної роботи.
  Наявність профільних посвідчень і сертифікатів.
  Відповідальність.

З/п 10000 грн. Офіційне працевлаштування.

Тел.: 067-535-94-72

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
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кімнату, К.Шлях вул., 3 кімнати, меблі, техні-
ка, бойлер, 2000 грн без комунальних. Тел.: 0 
67 8677535, 0 95 7275230.

півбудинку, 3 кімнати, всі умови, 6000 грн з 
комунальними. Тел.: 0 96 0121246.

півбудинку, К.Шлях вул., 2 кімнати окремі, 
душ.кабіна, с/в у будинку, гарнй стан, меблі, 
холодильник, 3500 грн+лічильники. Тел.: 0 95 
7275230, 0 63 4782130.

приміщення в оренду, 175 кв.м. Тел.: 0 67 
2340932.

приміщення під магазини — 83, 66 та 11 
кв.м; під офіси — 8, 14 та 23 кв.м, вул. Ки-
ївський Шлях, 10. Тел.: 0 67 4663794, 0 95 
4579737.

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

Найму
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та райо-
ні, постійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 
6596222.

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

1,2,3-к.кв., у господаря, на ваших умовах. 
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

гараж, радгосп Бориспільський р-н, на 
тривалий термін. Тел.: 0 99 2282610.

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

8677535, 0 95 7275230.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

Компанії з продажу керамічної плитки, 
с. Щасливе, на склад потрібні вантажник; 
плиточник. Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

КОМПАНІЇ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-КОМПАНІЇ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН ОХОРОНЕЦЬ НА ПРИВАТНУ ТЕРИТО-БЕН ОХОРОНЕЦЬ НА ПРИВАТНУ ТЕРИТО-
РІЮ, Г/Р 1/3, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-РІЮ, Г/Р 1/3, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ, З/П ДВА РАЗА В МІСЯЦЬ, ЗМІНА ВАННЯ, З/П ДВА РАЗА В МІСЯЦЬ, ЗМІНА 
400 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.400 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.

Компанія запрошує на постійну робо-
ту електрика, грейдериста, комірника на 
склад запасних частин. Офіційне працев-
лаштування, безкоштовний гуртожиток, 
харчування. Тел.: 0 67 2342944.

Монтажники та замірники м/п вікон потрібні на 
постійну роботу, а також зварювальники. Тел.: 
0 97 9008101.

На меблеве виробництво потрібні столяри 
з д/р, з/п від 15000 грн, с. Кучаків. Тел.: 0 67 
4977993.

На постійну роботу в автотранспортне 
підприємство, розташоване поруч із с. 
Гнідин, потрібен автослюсар з ремонту 
вантажних автомобілів. Тел.: 0 67 6655589, 
(044) 5912567, Микола Володимирович.

На постійну роботу в м. Бориспіль потріб-
ні адміністратор салону, перукар, візажист, 
масажист, майстер манікюру. З/п гідна та 
вчасно. Тел.: 0 67 3257555. 

На постійну роботу потрібен продавець у 
продуктовий магазин, позмінно, з/п висо-
ка. Тел.: 0 66 3165781, 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібен робітник 
складу (продовольча група). З/п достойна. 
Тел.: 0 67 3374611.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТО-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТО-
КРАНІВНИК, ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ, БЕЗ КРАНІВНИК, ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ, БЕЗ 
Ш/З, З/П ВИСОКА ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 Ш/З, З/П ВИСОКА ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 
8868632.8868632.

Оголошення та реклама

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

Стабільне торгово-виробниче 
підприємство в м. Бориспіль (16 років на ринку) 
з гарантованою своєчасною виплатою зарплати

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ДРУКАРЯ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ, з/п від 13000 грн
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ, з/п від 8000 грн

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ, 
з/п від 8000 грн

ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА, 
з/п від 6000 грн

ВАНТАЖНИКА НА СКЛАД ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ, з/п від 5000 грн

ОХОРОНЦЯ, г/р 1/3, з/п від 3000 грн

Зарплата вказана реальна — «на руки». 
Коефіцієнт збільшення — після співбесіди.

Зручні графіки роботи, службова розвозка по м. Бориспіль.

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні пра-
цівники! Якщо ви цілеспрямована, відпо-
відальна особа з бажанням працювати 
та розвиватися — ми шукаємо саме Вас! 
Запрошуємо до співпраці адміністратора, 
кухаря, механіка, менеджера по чисто-
ті, бармена, офіціанта. Тел.: 0 67 6927708, 
(04595) 47047.

В кафе, с. Гора, на роботу потрібні кухар, 
бармен. Звертатися за тел.: 0 95 8890800, 0 
97 2295084.

В магазин «Автотовари» потрібен про-
давець-консультант (без д/р — навчає-
мо). Тел.: (4595) 60470, 0 50 9479047, 0 50 
6572532.

В салон краси «Тропікана» запрошуємо 
майстра манікюру та перукаря з д/р. Ви-
сокий %, стабільний дохід, зручний графік 
та напрацьована база клієнтів. Тел.: 0 95 
0855330, Альона. 

В службу доставки «Пєчкін» потрібен во-
дій кат. «В» на авто компанії, з/п достойна. 
Тел.: 0 95 0094119, 0 97 6005166.

Гіпермаркет «Фозі» запрошує на робо-
ту касирів, продавців, вантажників, обро-
блювача риби, двірника, мерчендайзера, 
продавців-консультантів. Розвозка до міс-
ця роботи, офіційне працевлаштування, 
кар’єрне зростання. Тел.: 0 44 5930914, 0 93 
9730326, 0 66 4560831, 0 67 2236927. 

Готель «Old Port» терміново запрошує на 
роботу покоївку. Офіційне працевлашту-
вання. З/п 3200+премія. Тел.: 0 63 1301513, 
(044) 2817957.

Запрошуємо на роботу охоронців. Графік 
роботи: 1/2, 1/3, 2/4, вахта, нічні, денні. Висо-
ка з/п. Тел.: 0 50 4137298, 0 67 4418893.

Запрошуємо на роботу у м. Березань фарма-
цевтів/провізорів.Вимоги: профільна освіта, во-
лодіння ПК, без ш/з. Пропонуємо соціальні га-
рантії, високу з/п, навчання, розвиток у команді 
професіоналів. Тел.: 0 99 7473362, Ірина. 

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні при-
биральниці службових приміщень, двірник, ку-
харі, секретар-діловод. Тел.: (4595) 62348, 0 67 
4570661, 0 93 8601014.

СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 97

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОЕЛЕКТРИКА
• Офіційне працевлаштування • З/п від 5000 грн, вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

На постійну роботу потрібні: зварювальни-
ки,слюсарі-маляри. Офіційне працевлаштуван-
ня, з/п за результатами співбесіди.. Тел.: 0 67 
2324651, 0 99 3772367.

На роботу потрібні: оператори котельні, 
начальник котельні, апаратник ХВО, ін-
жерен КВПтаА. Д/р на аналогічній посаді, 
наявність профільних посвідчень і серти-
фікатів. З/п 10000 грн, офіційне працевлаш-
тування. Тел.: 0 67 5359472.

На харчове виробництво в цех потріб-
ні ліпниця напівфабрикатів, з/п 7,00 грн 
за кг продукції, та розкачувальник тіста, 
з/п 200 грн за зміну. Харчування та мож-
ливість проживання за рахунок компанії. 
Бориспільський р-н, с.Рогозів. Тел.: 0 50 
0751206, Євген.

Підприємство в м.Бориспіль запрошує у свій 
колектив вантажників-фасувальників для фа-
сування крупи та борошна. З/п 5000 грн. Тел.: 0 
96 8094256, Антон.

Підприємству в м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п 6000 грн; водій, з/п 7000 грн; 
оператор обладнання, з/п 9000 грн. Офіцій-
не працевлаштування. Тел: 0 67 5382982, пн-
пт з 10.00 до 17.00. Тел.: 0 67 5382982, з 10.00 
до 17.00 у будні. E-mail: director@4514981.
com

Потрібен вантажник на склад будівельних 
матеріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб з 8.00 до 
18.00, з/п 7000 грн, офіційне працевлашту-
вання. Тел.: 0 93 2859090.

Потрібен водій кат. «Д» на мікроавтобус, що-
денка (можливо позмінно). Знання м. Бориспіль 
та Києва. Відповідальність, пунктуальність, ба-
жання працювати, з/п 6500-10000 грн. Тел.: 0 67 
2090649, Олег. 

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

Потрібен на роботу помічник майстра ви-
робництва сувенірної продукції, з/п 10000 
грн; вантажник, з/п 6000 грн. Робота у м. 
Бориспіль. Оформлення та навчання. Тел:. 
0 67 5382982. 

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/
ТИЖДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 ТИЖДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 
1182200, 0 95 0855640.1182200, 0 95 0855640.

Потрібні монолітники із опалубкою для пере-
криття та монтажники з/б сходів, різноробочі та 
водії зі своїм авто. Тел.: 0 96 9918144

Потрібні працівники на СТО: автослю-
сар-ходовик, моторист, шиномонтажник, 
розвальщик, д/р, з/п договірна, м. Бори-
спіль. Тел.: 0 99 2233367, Євгеній Микола-
йович, 0 68 1191979.

ПП «Жива вода» запрошує водія з власним 
авто для доставки бутильованої води по м. Бо-
риспіль та р-ну, г/р вигідний. Тел.: 0 50 3348190, 
0 50 3348191.

РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ШВЕЙЦА-ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ШВЕЙЦА-
РА-ОХОРОНЦЯ (У ГОТЕЛЬ), Г/Р 2/2. ТЕЛ.: РА-ОХОРОНЦЯ (У ГОТЕЛЬ), Г/Р 2/2. ТЕЛ.: 
0 99 3874695. 0 99 3874695. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, скла-
дальники-пакувальники, засипальники си-
ровини, зав.складом, комірники; з/п висо-
ка, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Робота на сучасному обладнанні на складі 
класу люкс: вантажники, з/п від 7289 грн до 
8426 грн; відбірники товарів, з/п від 8500 грн 
до 14000 грн, офіційне працевлаштування, со-
цпакет. Тел.: 0 98 6083639, 0 99 9745587, 0 73 
5232525, 0 93 4882536.

РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧО-РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧО-
МУ ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБО-МУ ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБО-
ТУ ПОТРІБЕН СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П ТУ ПОТРІБЕН СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П 
ВІД 6000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 7052679, З 9.00 ДО ВІД 6000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 7052679, З 9.00 ДО 
18.00.18.00.

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

Стань частиною успішної команди! По-
трібні касир з/п від 6000 грн, оператор 
АЗК з/п від 5000 грн, фахівець бістро з/п 
від 6000 грн, начальник АЗК від 9000 грн. 
Оклад. щомісячна премія, соцпакет. Тел.: 
0 44 4903364, 0 50 3119626, 0 97 7033364.

Терміново потрібні прибиральниці для 
прибирання торгівельних центрів. Г/р — 
тиждень/тиждень, з/п від 3000 грн, за 15 
робочих днів. Тел.: 0 67 4047877, Тетяна, 0 
67 5495662, Сергій.

Терміново! В стоматологічну клініку «Ве-
гас» потрібна сестра медична (фельд-
шер). Тел.: 0 68 6378645, Любов Василівна.

Терміново! Прибиральниці в цех. Тел.: 0 
67 3398194, 0 99 0712140, Ольга.

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22, Ігор Михайлович

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

УМОВИ ПРАЦІ: 
г/р 4/4 (денні, нічні зміни)

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

м. Переяслав-Хмельницький, 
смт Баришівка, м. Київ

Навчання новачків без досвіду роботи 

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
КУХАРІ ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП БУХГАЛТЕР

з/п щоденно 

У м. Бориспіль ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
для прибирання торгівельних центрів

г/р — тиждень/тиждень з/п від 3000 грн, за 15 робочих днів

Тел.: (067) 404-78-77 Тетяна, (067) 549-56-62 Сергій

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

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

ТЕРМІНОВО!

в цех
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди 

Тел.: 067-232-46-51, 099 377-23-67
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 9

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ 
СЛЮСАРІ-МАЛЯРИ

ПІДРОБІТОК

Тел.: 096-112-59-45

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

Зручний графік, швидкий розрахунок.

РОБІТНИКІВ ТОРГОВОЇ ЗАЛИ

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ПОМІЧНИК МАЙСТРА 
ВИРОБНИЦТВА СУВЕНІРНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ з/п 10000 грн

ВАНТАЖНИК 
з/п 6000 грн

Оформлення 

та навчання

Робота у м. Бориспіль

Тел:. 067-538-29-82
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ТОВ «НАТУРПРОДУКТИ» ТЕРМІНОВО ТОВ «НАТУРПРОДУКТИ» ТЕРМІНОВО 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: АПАРАТНИКА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: АПАРАТНИКА 
ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ М’ЯСОПРОДУКТІВ; ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ М’ЯСОПРОДУКТІВ; 
ОБВАЛЮВАЛЬНИКА М’ЯСА; ВАНТАЖНИ-ОБВАЛЮВАЛЬНИКА М’ЯСА; ВАНТАЖНИ-
КА; МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ, Д/Р ВІД КА; МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ, Д/Р ВІД 
2 Р., З/П ДОГОВІРНА; ПАКУВАЛЬНИКА 2 Р., З/П ДОГОВІРНА; ПАКУВАЛЬНИКА 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗ-ЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗ-
КА, ОБІДИ. ТЕЛ.: 0 67 3249754, ЛЮДМИЛА. КА, ОБІДИ. ТЕЛ.: 0 67 3249754, ЛЮДМИЛА. 

ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ТЕРМІНОВО ПОТРІБ-ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ТЕРМІНОВО ПОТРІБ-
НІ БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПРОДАВЕЦЬ БУДІ-НІ БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПРОДАВЕЦЬ БУДІ-
ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВАНТАЖНИК, РО-ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВАНТАЖНИК, РО-
БОТА ПОЗМІННО, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 БОТА ПОЗМІННО, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 
67 4018179. 67 4018179. 

Фірмовий магазин косметики у м. Бори-
спіль, ТЦ «Аеромол», запрошує на роботу 
продавця-консультанта, з/п 5000 грн. Тел.: 0 
50 4444037. 

Шрамківському цегельному заводу термі-
ново потрібні працівники з досвідом та без 
досвіду роботи, навчання на робочому міс-
ці, робота позмінно. Оплата праці щоденно 
після закінчення зміни. Оплата проїзду за 
рахунок підприємства (Яготинський напря-
мок до залізничної станції Кононівка). Мож-
ливе проживання на території заводу. Тел.: 
0 63 2229877, 0 68 8659001. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері, 2,25х0,67; 
дорожня панель 1 шт., гаражні ворота, метале-
ві, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 
2223228.

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска, б/в, гарний стан, 900 грн. 

Тел.: 0 96 3907074.

МЕБЛІ

Бориспіль
Ліжка, 2-ярусні, металеві. Тел.: 0 97 0930058.
Шафа нова, для суконь, біло-сірого кольору, 

з патіною, 2,40х2 м. Тел.: 0 95 8247972, 0 96 
7849517.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників виконує всі види ре-
монтно-оздоблювальних робіт, утеплення фа-
садів та монтаж металопластикових конструк-
цій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

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.

Вантажні перевезення. Послуги маніпулято-
ра. Тел.: 0 66 2846669, 0 63 1759679.

Музичний супровід, тамада. Тел.: 0 99 
6188838.

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000 грн

ОПЕРАТОР
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК 
ЛІНІЇ
з/п 8400 грн,г/р 4/4 по 12 годин

ВАНТАЖНИК
з/п 9000 грн, г/р 4/2 по 12 годин

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
з/п 10000 грн, г/р 4/2 по 12 годин

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 7000 грн, г/р 5 днів на тиждень

СОРТУВАЛЬНИЦЯ
з/п від 7000 грн

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

Бориспільське Шосе, буд. 41, корпус Б 
( біля села Проліски)

Тел.: (067)620-56-21

Розвозка з центру м. Бориспіль
(біля кафе «Славутич»)

ТВАРИНИ

Бориспіль
2 кози, одна з 4 окотом, друга — з 2 окотом; 

молоко без запаху, смачне. Терміново. Тел.: 
(04595) 52071, 0 67 8982125.

Віддам у дбайливі, гарні руки кошенят, 2 
місяці — 2 дівчинки чорного та 1 хлопчик 
персикового окрасу, батько британець. 
Тел.: 0 99 0690856. 

Телиця, 5 міс. тільності, чорного окрасу, 9000 
грн, торг, с. Старе. Тел.: 0 97 6758167, 0 73 
0957974.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.
Кормові буряки, сіно; теличка червоно-біла, 

18 місяців, 3 міс. тільності, с. Вороньків. Тел.: 0 
93 7400555.

РІЗНЕ

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

виробництва, ціна договірна. Тел.: (4595) 69244.
Пальто драпове, нове, яскраво синього кольо-

ру, 46-48 р., 400 грн; жіночі чоботи-ботфорти, 
натуральна шкіра, чорні, 36 р., 1600 грн; шуба 
із нутрії, темно-коричнева, довга, б/в, гарний 
стан, комір та манжет із песця, 46-48 р, 6000 
грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Холодильні вітрини, 2,0х1 м,0, 1,5х1 м, гнуте 
скло; 1,5х1 м — пряме скло, вивіска «міні-мар-
кет», 3,5х0,60 м з підсвіткою, нова. Тел.: 0 67 
2696836.

Шуба із хутра чорнобурки, нова, 46-48 р., до-
вга, 2500 грн; плащ шкіряний, новий, чорний, 
довгий, 46 р., 3000 грн; пальто драпове, нове, 
темно-фіолетового кольору, 46-48 р., 600 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

Куплю металошукач. Тел.: 0 66 4094765.
Труби з металу, діаметр 70 мм (7 см), 

нові та б/в, заплачу гарну ціну. Тел.: 0 50 
6665692.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Компанії ТОВ «Ін Тайм» НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

ПРИЙМАЛЬНИК-
ВАНТАЖНИК 

ОБОВ’ЯЗКИ:
приймання та видача посилок упакування відправлень

виконання завантажувально-розвантажувальних робіт

Адреси відділень: м. Бровари, вул. Кутузова, 8-Б
м.Бориспіль, вул. Броварська, 46
Тел.: 067-616-23-41

З/п від 6500 грн

МЕБЛЕВОМУ ВИРОБНИЦТВУ
у м. Бориспіль потрібні

ЗБІРНИК МЕБЛІВ
СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК
Заробітна плата за домовленістю

Тел.: 066-990-36-74, 098-042-35-88

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯГ №153039, вида-
ний на ім’я Бондара Миколи Сергійовича Бори-
спільською райдержадміністрацією 7 вересня 
2006 р., вважати недійсним. 

Здам в оренду будівельне риштування, виш-
ку, бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 
7840089.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Познайомлюсь із жінкою 25-35 років, не 
схильною до повноти, урівноваженою, без 
шкідливих звичок, серйозні наміри. Тел.: 0 97 
3241098, Вітя.

Тел.: (073) 100-25-35

У фітнес-клуб «Pulsar Fitness»
ПОТРІБНА 

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
Графік позмінний, 2/2, 

з/п 3500 + премія.

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326
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Кросворд
Відгадай, що є найважливішим для життя людини.

Дитяча сторінка

Допитливим читайликам
ПРАВИЛА ЖИТТЯ: 

ЗДОРОВИМ БУТИ КЛАСНО!

1

2

3

5

6

7

4

1. В одній кімнаті
Сусіди живуть:
Одні кусають,
Інші жують.

2. Він для блага всіх людей
Кров’ю ділиться своєю.
І тепер, як не крути,
В нього кровні є брати.

3. На гіллі плодів чимало має,
Він у шкаралупи їх ховає.
І щоб ядра звідтіля дістати,
Треба сил багато мати.

4. Коли нежить нас долає,
Лор до носа діло має.

А як серце занедужа,
Інший лікар треба дуже.

5. Бокс, хокей, бобслей, футбол,
Сноуборд і волейбол.
Стадіон, басейни, корт — 
Все об’єднало слово...

6. Вони різними бувають,
На городах дозрівають.
Восени врожай дають,
Взимку в борщ їх додають.

7. Влітку у садочку
Зріє під листочком.
Восени, набравшись соку,
Стане враз червонобоким.

Нехай їжачок знайде грибочкиНехай їжачок знайде грибочки

Здоров’я варто берегти змалку. Для 
цього слід дотримуватися простих 
правил.

Це просто
Проводьте багато часу 

на свіжому повітрі. Ча-
сто відчиняйте квати-
рки у кімнаті, щоб за-
безпечити доступ кис-
ню у приміщення. 

Ранок починайте із 
зарядки. Прості вправи 
наситять легені киснем, 
що дозволить запобігти 
багатьом хворобам.

Важливим для здо-
ров’я є і харчування. Тут 
також потрібно дотримува-
тися певних правил.

• Вживайте соняшникову олію для 
заправки салатів та інших страв. Тварин-
ні жири у великих кількостях шкідливі.

• Чим більше овочів, тим краще. Кар-
топля та пюре з неї багато користі 

не принесуть.
• Багато фруктів. Бажано 
тих, що ростуть у ваших 

широтах, сезонних.
• Пийте чисту воду. У 

чай менше додавайте 
цукру. Молоко слід 
вживати 1-2 склянки 
у день. Газовані со-
лодкі напої жодно-
го стосунку до здо-
ров’я не мають.

• Вживати корич-
невий рис, хліб жит-

ній, продукти із твер-
дих сортів пшениці. Бі-

лий хліб і білий рис об-
межте.
• Їжте рибу, птицю, бобо-

ві й різні горіхи. Свинину, коп-
чені продукти і ковбаси краще не 

мати на столі.

14 листопада — День боротьби проти діабету

Овочі

Фрукти

Крупи

Білки

Умови для здорового 
способу життя

Жити з природою 
у гармонії

Читати правильні 
книжки

Відсутність 
шкідливих звичок

Постійно пам’ятати, 
що рух — це життя

Загартування

Збалансоване 
харчування

Раціональний 
режим дня

Спокійний 
клімат у родині

MOTHER
LIKE MOTHER, LIKE DAUGHTER
ЯБЛУКО ВІД ЯБЛУНІ НЕДАЛЕКО ПАДАЄ

R

Англійською
буде так
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 16 листопада — День 
працівників радіо, телеба-
чення та зв’язку. ТРС «Бо-
риспіль» — єдиний телека-
нал міста, що транслюється 
в ефірі через кабельну ме-
режу. Комунальне підприєм-
ство, засноване у 2007-у, за 
час роботи, зазнавало змін, 
але продовжує залишатися 
яскравим та надійним дже-
релом інформації. 

Ольга ІВАНОВА

Телеканал очолює Наталія Бон-
даренко — директор КП «ТРС 
«Бориспіль». До призначення 
працювала в управлінні культу-
ри міськвиконкому. ТБ — для неї 
нова діяльність, яку вона ризик-
нула освоїти. На посаді з травня 
2017 року. 

Що вдалося Наталії, а що не ви-
ходить, над якими проектами пра-
цює її команда та чи є цензура на 
каналі з боку мерії, дізнавалися 
«Вісті».

— Наталіє, з чого розпоча-
ли керівництво? Конфлікти ви-
никали з підлеглими? Наскільки 
комфортно Вам тут?

— Роботу розпочала з деталь-
ного вивчення всіх процесів робо-
ти підприємства. Пощастило, що 
колектив на телеканалі дружний, я 
відразу зрозуміла, що тут команда, 
тому ні про які конфлікти не мог-
ло бути і мови. Працювати у цьому 
колективі комфортно.

— Повернутися на попереднє 
місце не думали і чому? 

— Не було часу для роздумів на 
тему минулої роботи, але я вдячна 
колегам та керівництву на попе-
редньому місці діяльності за набу-
тий досвід, за цікаву роботу у від-
ділі культури.

— Готові самі працювати в 
кадрі? Якби готували авторську 
передачу, про що вона була б? 

— Про роботу в кадрі поки не 
думала, оскільки повністю зайня-
та організаційними процесами на 
телеканалі, але після Вашого запи-
тання поміркую.

— Назвіть причини плиннос-
ті кадрів на ТРС. Може, це низь-
ка платня?

— Невисока зарплата є далеко 
не основною причиною плиннос-
ті кадрів, на телебаченні працю-
ють люди за покликанням. Колек-
тив телеканалу завжди складався 
з ініціативної, творчої молоді, яка 
прагне до вдосконалення. Май-
же для всіх, хто приходив працю-
вати на ТРС «Бориспіль», це було 

вдалим стартом для професійного 
зростання у медійній сфері. А здіб-
ні молоді журналісти прагнуть пра-
цювати на центральних телекана-
лах. Як показала практика, вихідці 
з нашої ТРС успішно працюють на 
провідних телеканалах країни. 

— Яким було фінансування у 
2017 р. КП ТРС «Бориспіль»? Яка 
основна стаття витрат під-
приємства?

— Основною статтею витрат є 
зарплата. На сьогодні тих фінан-
сів, які ми заробляємо, на заро-
бітну плату вистачає. Інше питан-
ня — це технічна база телекана-
лу, яка вже і фізично, і мораль-
но застаріла. Тому працюємо над 
тим, щоб оновлювати технічне 
забезпечення.

— Коли Ваші підлеглі готу-
ють репортажі, підхід у них 
об’єктивний? Є окремі нарікан-
ня, що ТРС не порушує проблем-
них тем. Може, цензура з боку 
чиновників міськради гальмує 

чи зарплата не стимулює? Кри-
тику сприймаєте?

— У журналіста завжди повинен 
бути об’єктивний підхід до підго-
товки матеріалу, в нашій роботі це 
головне. По можливості, телека-
нал висвітлює всі актуальні теми 
у Борисполі. Щодо нарікань про 
проблемні теми, то я не згодна. В 
ефірі ТРС неодноразово висвітлю-
валися такі теми. І ось якраз ці ок-
ремі нарікання і є необ’єктивни-
ми. А щодо цензури, то в роботі те-
леканалу такого поняття не існує. 
Конструктивну критику сприймає-
мо як належне, робимо висновки і 
працюємо далі.

— Плануєте конкретні зміни 
у роботі та підходах ТРС най-
ближчим часом? Які саме? На 
які нові проекти слід очікувати 
глядачам цього року?

— Зараз працюємо над створен-
ням FМ-радіо та над покращенням 
матеріально-технічної бази телека-
налу. FМ-радіо допоможе нам роз-

ширити аудиторію слухачів на все 
місто, а це дасть, у першу чергу, 
можливість максимально широко 
інформувати населення про події у 
Борисполі. Це прямі ефіри з цікави-
ми, авторитетними людьми міста та 
коментування важливих подій у ре-
жимі он-лайн. Організація FМ-раді-
омовлення — це основне завдання 
на найближчий час для колективу.

— За 12-бальною системою, 
як оцінюєте власну роботу та 
колективу?

— Мені важко поки що оцінюва-
ти свою роботу, адже я нещодав-
но на цій посаді. Найкращу оцінку 
можуть дати глядачі. А робота на-
шого колективу завжди на «12»!

— Яка ваша цільова аудито-
рі? Скільки глядачів?

— Наша аудиторія — це май-
же 5 000 абонентів, які підключе-
ні до мережі кабельного телеба-
чення Борисполя і мають можли-
вість переглядати ефір. Близько 1 
250 радіоточок міста та району от-

римують аудіосигнал ТРС. Також 
Інте рнет-аудиторія зростає щомі-
сяця. На сьогодні дивитися нови-
ни в Інтернеті на сайті каналу до-
сить зручно.

— Перед телевізором часто 
сидите? Що любите дивитися, 
окрім ТРС?

— Немає часу сидіти перед те-
левізором. А ефір нашого каналу 
переглядаю завжди, щоб бачити, 
над чим варто працювати і що по-
кращувати.

— Мрієте про кар’єру телеві-
зійника?

— Телевізійник — це широке 
поняття. Можу сказати, що працю-
вати в медіасфері дуже цікаво. А 
прогнозувати своє майбутнє сто-
совно кар’єри не беруся.

Користуючись нагодою, хочу 
привітати всіх колег із професій-
ним святом — Днем працівників 
радіо, телебачення та зв’язку. 
Натхнення вам, творчості, цікавих 
подій на роботі та в житті!

 ТЕЛЕГІД БОРИСПОЛЯ

 ДОБРЕ ПОГУЛЯЛИ

• TRS_family. Працівники ТРС «Бориспіль» запевняють, що 
їхній колектив — це ніби родина, де поєднуються і професійні, і 
дружні стосунки.

НАТАЛІЯ
БОНДАРЕНКО

ПРО FM-РАДІО, ЦЕНЗУРУ 
ТА ВЛАСНУ КАР'ЄРУ

• Молоді й креативні місцеві телевізійники кажуть, що прагнуть переймати підходи всеукраїнських каналів, щоб 
збільшувати свою глядацьку аудиторію. Зібрати увесь колектив до купи для спільної розмови було нереально — їхній день, 
переконалася, розписаний по хвилинах. Бо вони показують Бориспіль! 

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Минулого тижня відзначення 
Дня працівників культури в мі-
сті вийшло за звичні бориспіль-
цям межі й потішило публіку 
незвичайним форматом, гумо-
ром і сюрпризами. 

Працівники установ культурної 
сфери міста взялися за постанов-
ку виступів з ентузіазмом. Колек-
тив КМК «Академ» підготував об-
рамлення всіх номерів у вигляді 
розповіді про будні у царині куль-
тури. Музична школа презентува-

ла цілу вікторину з подарунками, 
залучаючи до участі всіх глядачів 
свята. Найбільше розпалили залу 
бібліотекарі, заспівавши кавер на 
пісню Ddzidzio «Я тя кохам, I love 
you, Я тебе кохаю, я тебя люблю!».

Церемонія нагородження від-
знаками міського й обласно-
го рівня була шаблонною. Нато-
мість вручення призу «Фішка ро-
ку-2017» змусило присутніх від-
крити рота.

Формат — червона доріжка. На-
талія Погребна, Ольга Борисенко, 
Юлія Крутевич у довгих вечірніх 
сукнях вручили 33 номінації, які 

прямо чи з натяком характеризу-
ють працівників різних сфер міста. 
Найцікавіші з них звучать так: «Ди-
ригент комунальної церемонії» — 
Микола Корнійчук, «Оратор, со-
вість Борисполя» — Ярослав Году-
нок, «Культуру в маси, гроші — в 
касу» — КМК «Академ», «Я співаю 
у хору, всі оруть і я ору» — вокаль-
ні ансамблі «Терниця» і «Червона 
калина», «Сам співаю» і «По цимба-
лах» — Ярослав Ковальов.

Приємно, що цьогоріч чи не 
вперше в місті відзначали не лише 
керівників установ, закладів, ко-
лективів, а й учасників. Та й самі ор-
ганізатори підкреслили: «Приємно 
бачити дітей-танцюристів у звичай-
ному одязі, а не в шароварах, як ми 
їх звикли бачити на сцені».

СВЯТО З «ФІШКАМИ»

• Спеціалісти Управління культури молоді та спорту міськви-
конкому (зліва направо): Ольга Борисенко, Наталія Погребна, Юлія 
Крутевич (крайня справа).

Зі святом, колеги!
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БУЛО «ВСЬО ЧОТКО»
 У суботу, 11 листопада, в культурно-розважальному 

комплексі «Бархат» з півторагодинним концертом виступи-
ли легендарні «Брати Гадюкіни». Подія зібрала чимало лю-
бителів рок-музики. «Вісті» — про враження і атмосферу.

Драйвова атмосфера. 
Вистачало місця усім: хтось 
дивився концерт за вечерею 
з другого поверху, а хтось 
відривався у фан-зоні. Всі 
охочі отримали фото від фо-
тографа «Бархату».

«Гади» у позитиві. Гурт виконав свої найвідоміші хіти, включаючи «Роксоляну», «Наркомани на го-
роді», «Чуваки, всьо чотко!», «Арівідерчі, Рома», «Місячне сяйво твого тіла», «Ми — хлопці з Бандерштадту», 
«Було не любити», «Файне місто Тернопіль», розповідаючи короткі цікаві історії про свої композиції.

Рокерська тусовка. Художник Ігор Землянських (на фото у центрі) 
був на емоціях: «Виступ надзвичайний, супер, просто слів немає! Дуже ве-
село!» У залі зібралися майже всі бориспільські рок-музиканти. Олександр 
Іванов, Critiqual Quinta: «Слухаю «Гадів» давно, але на сцені їх бачу вперше. 
Враження від музики відмінні, настрій крутий, тим більше, в залі повно дру-
зів та знайомих!»

Селфі-забава. 
Хтось знімав 

телефоном відео 
пісень, хтось фо-
тографував друзів, 
але найбільше було 
зроблено селфі на 
фоні сцени з музи-
кантами. Шкода, 
що після виступу 
«Гадюкіни» швидко 
зникли, хоча тих, 
хто хотів сфотогра-
фуватися з ними, 
було багато! 

Юні фанатки. Ксенія Шапіро та Поліна Ступак. Ксенія 
говорить, що виконання артистів та гучні овації глядачів 
захоплювали дух, а Поліна відзначає, що гурт випромi-
нював позитивну енергiю. «Мені дуже сподобалось», — 
додає дівчина. 

• Діти люблять рок. На концерті було чимало гостей з 
дітьми. Гурт об’єднує кілька поколінь українців, даруючи, 
крім настрою, одним — спогади молодості, іншим — вра-
ження. Рідко бувають концерти, на яких з однаковим запа-
лом фанаток танцюють і мати, і донька.

Відривалися на повну

На коцерт цілою родиню. Олесь та 
Матвій Нестеренки. Олесь: «Працюючи весь 
тиждень, не лишається часу подумати про 
те, щоб сходити на хороший концерт, а тут 
«Брати Гадюкіни» прямо у Борисполі! Хочу 
подякувати Борису Шапіро та керівництву 
«Бархату» за те, що ми всією родиною, з дру-
жиною і двома синами, мали нагоду вживу 
почути «Братів Гадюкіних». Вони драйвові! 
«Все було чотко!» Матвій, якому 10 років, 
відзначає танцювальний потенціал вечірки: 
«Ритмічна музика! У фан-зоні ми з друзями 
круто потанцювали!»

Фото, текст — Сергій КРУЧИНІН, Олександр ПОГРЕБНЯК
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Ольга ОГНЯНИК 

«Обіцяного три роки ждуть», — 
жартома пояснює причину три-
річної паузи в проведенні конкур-
су краси (востаннє він відбувався 
21.09. 2013 р.) начальник управ-
ління культури, молоді і спорту 
Бориспільської міськради Наталія 
Погребна. «Затишшя продикту-
вала політична ситуація в Україні, 
проведення таких заходів було не-
доцільним, а зараз обставини «ви-
рівнялися», з’явилося розуміння, 
що треба жити далі», — пояснює 
співрозмовниця.

Фінанси. Фінансовий бік дійства 
оргкомітет не прораховував. Вбран-
ня для всіх виходів (окрім «Спорт-ан-
тре») готують самі учасниці. Взуття, 
аксесуари конкурсантки профінан-
сують теж із власних гаманців.

За мейкап, манікюр і зачіску  
платити не доведеться: салони 
краси міста погодилися працюва-
ти з дівчатами на волонтерських 
засадах. Для них така робота — 
найкраща реклама. 

Фейсконтроль. Міський буди-
нок культури готується до аншла-
гу. Щороку у БК на подібні конкур-
си важко проштовхнутися. У ви-
падку з «Міс Бориспіль» очевидно, 
що розмах буде більшим. «У «Бар-
хаті», де ми раніше проводили 
конкурс, немає куліс, — коментує 
Н. Погребна. — Конкурсанткам 
треба буде виходити на сцену че-
рез зал. Це незручно. Інших при-
міщень для подібних заходів у Бо-
рисполі немає». Обговорювалося, 
що оргкомітет мав на меті зроби-
ти вхід на свято платним, щоб об-
межити доступ публіці, яка праг-
не «повеселитися». Та дівчат при-

йдуть підтримувати батьки, друзі, 
рідні — з них брати кошти за кви-
ток незручно. Тож вирішили, що 
вхід буде вільним, а фейскон-
троль здійснюватимуть на 
випадок «відсіювання» 
гостей напідпитку.

Судді. Хто буде 
у журі, поки три-
мають у секреті. Ві-
домо точно: в суддів-
ській колегії не буде ні-
кого з Борисполя, щоб не вини-
кало питань щодо оцінок. Наталія 
Погребна говорить так: «Я теле-
фонувала Ігорю Кондратюку, який 
очолював суддівську колегію у 
2011 р., але цінова політика у ньо-
го дуже висока. Проводимо робо-
ту з одним модельним агентством 
України. Минулі роки працювали з 

представниками конкурсу 
«Міс Україна», думаю, 

вони нас підтрима-
ють цього року».

Прозоро. 
Кажуть, ба-
ж а ю ч и х 
з м а г а т и -
ся за титул 
найчарів-
нішої ви-
явилося 
небагато, 

тому орга-
нізатори змушували де-

яких дівчат погоджува-
тися на участь. Наталія По-

гребна цьому дивується: «Як можна 
змусити когось піти на конкурс кра-
си? Ми запрошували дівчат, пропо-
нували їм спробувати себе!»

Організатори, намагаючись про-
демонструвати прозорість конкур-
су, не розголошують деяких його 
подробиць самим фіналісткам, а мі-
стом ширяться чутки, буцімто одна 
з них «уже коронована». Начальник 
управління культури цю тезу спро-
стовує. Запевняє: «До всіх ставлен-
ня однакове, ніхто нікого не виді-
ляє, всю інформацію дівчата отри-
мують у спільній бесіді у «Вайбері», 
тож улюбленців бути не може». 

Корона. Питання з тіарою від-
крите. Купувати нову поки не по-
спішають. «Міс Бориспіль-2013» 
Аліна Черпак готова передати свій 
вінець краси наступній дівчині й 
особисто вдягти корону на голову 
переможниці цього року на сце-
ні.  Організаторам така ідея подо-
бається. Вартість корони не нази-
вають, кажуть, була особливою. Її 
шукали довго, а придбали в одно-
му з київських салонів. Вона з ко-
льоровим камінням Swarovski.

Конкурси. На глядачів чекати-
ме 5 виходів конкурсанток (один з 
них — знайомство — не оцінюєть-
ся). Під час «візитки» ведучі розпо-
відатимуть про яскраві моменти із 
заповненої анкети учасниць (як зі-
знаються деякі з них, питання були 
прискіпливі).

«Спорт-антре» — аналог вихо-
ду в купальниках, та на відміну від 
шоу всеукраїнського масштабу, 
бориспільки демонструватимуть 
свою фізичну підготовку. Конкурс 
«Таланти», вочевидь, стане найжи-
вішим виходом.

У  Положенні конкурсу зазначе-
но, що під час «Дефіле у вечірніх 
сукнях» «учасниця повинна бути 
готова відповісти на питання журі 
у разі їх виникнення». Тобто інте-
лектуального туру достеменно не 
передбачено. В управлінні культу-
ри впевнені, що конкурсантки ко-
ментуватимуть виступи. Красуні 
по-секрету розповідають: вихід на 
«Спорт-антре» буде видовищним. 
Тут і пластика, і шпагат, і стрибки…

Симпатії. Голос містян вирішаль-
ний. Онлайн-голосування можна 
знайти на сторінці БК у Facebook. 
Система голосування створена так, 
щоб не виникало «підтасовок» і «на-
кручувань». Однак таке рішення за-
довольняє не всіх: не можна поба-
чити рейтингу учасниць (тобто і для 
них, і для бориспільців ім’я воло-
дарки звання буде сюрпризом). Де-
кого система дратує, мовляв, дівча-
там варто знати, на що претенду-
ють. Інтрига залишається...

 За декілька тижнів Бо-
риспіль обиратиме кра-
суню. Нині в Борисполі 
«Міс…» «на язиці»: виста-
чає і пліток, і прогнозів. Ін-
терес до закулісся можна 
пояснити тим, що на подіум 
вийдуть красуні, які всти-
гли зробити собі ім’я.Од-
нак у соцмережах «кухні» 
дійства — поки затишшя. 
Дев’ять дівчат намагають-
ся здружитися, аби дійти 
до фіналу без образ.«Вісті» 
перевіряли факти та інтри-
ги конкурсу.

«МІС БОРИСПІЛЬ-2017»: 
КУХНЯ КОНКУРСУ
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Михаїл — мужній справедливий 
лицар, який перемагає темні сили, 
опікується лісовими звірами, йому 
підвладні вовки, він бере під крило 
мисливців. Михайло створений для 
боротьби з сатанізмом, маючи влас-
тивість, надану йому Богом, знищу-
вати все лихе вогненним мечем. Свя-
тий Михаїл — воєначальник небес-
них ангельських сил. Він на землі і на 
небі. Так вважали предки.

• Михаїл — головний архангел, 
один із найшанованіших у таких 
релігіях як християнство, іудаїзм 
та іслам. У православ’ї його нази-
вають Архистратигом, що означає 
«глава святого воїнства Ангелів і 
Архангелів»

Шанує Київщина
Свято Архистратига, як і Покро-

ви, здавна вважалося всеукраїн-
ським. Особливо шанували його ки-
яни. Починаючи від Мономаховичів 
(1125 р.), київські князі вважали Ми-
хайла своїм патроном, Ярославови-
чі обрали Михайла покровителем, а 
стародавній герб Києва над Дніпром 
оздоблювався зображенням Архи-
стратига з мечем. Символ св. Миха-
їла присутній і на головній корогві 
часів Богдана Хмельницького та на 
численних козацьких прапорах як 
символ України. Свого часу герб, що 
відтворював Архангела зі щитом га-
лицького Лева, висувався на роль 
національного. Згадаймо Шевчен-
кові «Гайдамаки»:

Не плачте, братія, за нас
І душі праведних, і сила
Архистратига Михаїла.

На звіра — з Михаїлом
Було прислів’я: йдеш на полю-

вання — проси у Михаїла благо-
словення. Бо мисливці вважають 
Михайла покровителем. Восени 
під час полювання, десь у лісі бі-
ля вогнища, мисливці розповіда-
ли перекази про святого. У Ми-
хайлів день любителі полювання 
йшли до церкви ставити свічку 
перед образом святого, а вдома 
оглядали зброю, чистили її і ви-
пробовували на угоду «лицареві, 
суддеві, оборонцеві у звіролов-

стві». Бо ловецтво для пращурів 
було вагомою сферою, їй присвя-
чено чи не найбільше параграфів 
зі знаменитої «Руської правди» 
Ярослава Мудрого.

Архистратиг — 
характерник?

Святий Михайло є продовжува-
чем намісництва свого попередни-
ка — язичницького Миха, котрий 
володів надзвичайною силою і 
мав безмежну владу. Миха, вірили, 
вмів перетворюватися на звіра, на-
кликати грозу, зупиняти кров. Йо-
го називали характерником.

Цікаво, що характерники (вої-
ни з надзвичайними можливостя-
ми) відомі з дохристиянських ча-
сів, це нащадки давньоруських во-
лхвів, що втікали від християнської 
віри. Вони запалювали очима по-
лум’я, замовляли біль, перекидали-

ся на тварин, подорожували у часі, 
бездоганно володіли бойовим мис-
тецтвом, поглядом робили воро-
га слабким і вразливим. Вміли бути 
невловимими, вийти з бою неушко-
дженими і вивести військо з обло-
ги. Такими були Олекса Довбуш та 
Іван Сірко. Характерники сьогодні 
— це природжені воїни, які завдя-
ки непересічним здібностям ряту-
ють життя іншим. Вони завжди бу-
ли на території України — це під-
тверджується навіть істориками. 
Тож Миха, Михайло — збірний об-
раз, трансформований, який про-
йшов крізь віки й увібрав найкраще 
з різних періодів, тому досі шанова-
ний у народі як святий, який здат-
ний творити чудо. Сьогодні леген-
ди відійшли у минуле, а поклоніння 
святому збереглося. Православні 
звертаються до нього у молитві за 
всякою потребою. Кажуть, Михай-
ло щедрий до щедрих людей.

БАГАТОЛИКИЙ МИХАЙЛО-ЧУДОТВОРЕЦЬ
 Архістратиг Михайло, 

який є покровителем Києва 
та українських революцій, 
на білому коні їде, тобто дає 
старт зимі… Більшість на-
ших празників, пов’язаних з 
іменами святих, відповіда-
ють певній господарській чи 
виробничій діяльності, зо-
крема, хліборобству. Лише 
одне позбавлене аграрної 
теми – це Собор святого Ар-
хистратига Михаїла, або, як 
кажуть, Михайла, що свят-
кується 21 листопада.

• На честь Архангела церкви й собори. Михайлівський Золото-
верхий собор збудований у Києві у 1108-1113 роках (за архітектурни-
ми цінностями не поступався Софіївському), на жаль, був висаджений у 
повітря войовничими атеїстами у 30-х роках ХХ ст. Його куполи вперше 
були вкриті позолотою, звідси й назва — Золотоверхий. Відбудований 
храм у 90-х роках ХХ ст. Подібна історія з однойменним собором (збу-
дований 1089 р.) трапилася і в Переяславі.

• Михаїл — захисник Києва (скульптор А.Кущ). Встановлений на 
Лядських воротах Ярослава Мудрого на Майдані Незалежності (2002 р.). 
Фінансували встановлення пам’ятки брати Клички. До цього Михаїл (але 
менший, роботи Г.Куровського) стояв на білій мармуровій колоні перед 
Главпоштампом, але В.Янукович забажав бачити покровителя столиці 
у Донецьку. Довелося догодити, на місце святого встановили глобус як 
символ відліку всіх відстаней в Україні.

Протести під його покровительством
• Мирна акція, що стала початком Помаранчевої революції, почала-

ся 22 листопада 2004 р. як реакція на масові фальсифікації, що впли-
нули на результат виборів президента.

• 21 листопада 2013 року в центрі Києва відбулася акція протесту 
проти призупинення євроінтеграції України урядом В.Януковича. Це 
був перший день Революції Гідності, яка мала змінити Україну. При-
водом для початку протесту стало рішення Кабміну на чолі з М. Аза-
ровим про призупинення процесу підготування до підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

• Коли силовики з 29 на 30 листопада намагалися кийками розігнати 
студентів, беззахисні протестанти втікали від озброєного «Беркуту», щоб 
уникнути побиття. Відчинив двері їм саме Михайлівський собор.

• Згодом розпорядженням уже президента П.Порошенка у 2014 р. 
21 листопада з’явилося офіційне свято на честь початку двох україн-
ських революцій — Помаранчевої (2004 р) та Революції Гідності (Єв-
ромайдану) (2013р.) — День Гідності та Свободи України.

Випадковостей не буває! Як бачимо, Михайло таки захисник, харак-
терник, який спонукає і сучасних українців боротися проти злих сил і 
несправедливості на нашій землі.

Збіг? Навряд чи! 

• Шануймося! Чудом у праз-
нику Архангела Михаїла свяще-
ники вбачають спасіння людей. 
За переказами, предки цього 
дня дотримувалися посту і не 
працювали, бо святий у вигляді 
бідного старця ходить і переві-
ряє, як його шанують.

• У цей день вітають Ми-
хайлів. Це українське ім'я єв-
рейського походження, роз-
повсюджене у християнських 
народів Походить від єврей-
ських слів «мі-ка-ель» — «той, 
хто подібний до Бога», бу-
квально «хто як Бог».

• Поспішали до вінця і постували. На Михайла завершувався сезон весіль, 
тому про дівчат, до яких не прийшли старости, казали: «Після Михайла — 
хоч за шкандибайла». Пари, які не встигли побратися до свята, чекали весни, 
бо після празника селяни починали готуватися до Різдвяного посту. Нагаду-
ємо, що піст починається 28 листопада і триватиме до 6 січня.

На Михайла зима нагадує про 
себе, тому казали, що «Михайло 
на білому коні їде».

 Якщо в цей день уже лежав чи 
йшов сніг, це було добрим знаком 
на врожай і здоров’я. Підтверджу-
вали це і прислів’я:

• Якщо відлига — не жди санного 
шляху і до Миколи (19 грудня).

• Від Михайла — зима з морозами.
• Як на Михайла вітер з полудня 

— то буде тепло і до півгрудня.
• Якщо на Михайла ніч ясна — то 

буде зима сніжна й красна.

Підготувала Олена Мурашко

Sinoptik
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Корисна «хімія» 
у моркві

Найважливіша цінність моркви 
— у хімічному складі: вона містить 
вітаміни С, РР, К, Є, В2, В6, В12. Окрім 
того, вона одна з небагатьох рос-
лин, у плодах якої міститься бе-
та-каротин, що в організмі люди-
ни перетворюється на вітамін А. 
Також є композиція макро- і мі-
кроелементів: калій, магній, на-
трій, кальцій, фосфор, йод, ко-
бальт, молібден, цинк, фтор, плюс 
клітковина, зола, пектини і орга-
нічні кислоти. До того ж, морква 
на 80% складається з води, низь-
кокалорійна, дієтична і смачна. 
Воістину королева!

До речі. Позиції вітамінного лі-
дера цей овоч тримає давно: йо-
го цілющі властивості були відо-
мі Стародавньому Єгипту, Риму та 
Греції ще 4 тис. років тому. Вико-
ристовували її не тільки для при-
готування страв чи лікарських за-
собів, а також як елемент магічних 
ритуалів, пов’язаних з родючістю 
та сімейним добробутом.

Яскрава лікарка
Завдяки своєму складу морква 

володіє універсальними лікуваль-
ними можливостями. Регулярне її 

вживання забезпечить правильне 
функціонування всіх (без винятку!) 
органів та систем, відновить судини, 
нормалізує артеріальний тиск, по-
кращить зір (недарма на зрізі мор-
ква нагадує око), очистить організм 
від токсинів, омолодить, налагодить 
статеву функцію, зменшить ризик 
онкологічних захворювань, у відмін-
ному стані триматиме шкіру та сли-
зові оболонки. Особливо необхід-
ні складові моркви дітям, не випад-
ково її називають «вітаміном росту».

Влітку і навесні використовують 
у їжу свіже бадилля рослини; на-
стоянки з насіння застосовують у 
медицині.

Корисний і морквяний сік, але сві-
жий, не варто обманюватися соком 
з пакета, навіть якщо він виготовле-
ний на заводі дитячого харчування. 
Пити фреш можна до 4 л на добу.

Варена морква не втрачає ці-
лющих властивостей, до того 
ж, саме, у такому вигляді її слід 
вживати хворим на цукровий 
діабет.

До всіх чеснот овоча ще деталь: 
він доступний і недорогий.
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Сезон

Оце так!

На смак і колір…

ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 
У ХАРЧУВАННІ

 Щоб їсти смачно та з ко-
ристю для організму, не 
варто платити дорого. За-
раз сезон «трійки» супер-
корисних жовтогарячих да-
рів природи: моркви, хурми 
та цитрусових. Не лінуйтеся 
частіше вводити їх у повсяк-
денний сімейний раціон, 
щоб бути здоровими.

1

2

3

«Любовь-морковь»
«Ворожу, ворожу, коханням 

моркву заряджу!» — це не про-
сто рима, а слова зі стародав-
нього «обряду на любов». Ка-
жуть, морква має магічну си-
лу і здавна використовується в 
любовних ритуалах. Тож вираз 
«любовь-морковь» — не жар-
тівливий!

Цитрусовий 
настрій

У холодну пору року популярні 
іноземні смаколики — цитрусо-
ві. Ласувати ними можна (і треба) 
увесь рік, але найкраще з листо-
пада до лютого, бо в цю пору во-
ни достигають.

Апельсини і мандарини най-
більш шановані за аромат, який 
піднімає настрій, створює «ефект 
свята», а вітаміни і корисні речо-
вини тонізують, омолоджують, 
очищують увесь організм, чинять 
противірусну, протизапальну, 
протиалергічну дію, лікують від 

ожиріння, анемії, недокрів’я, гі-
пертонії, запобігають появі тром-
бів. Надзвичайно корисна не тіль-
ки м’якоть, лікувальні властиво-
сті має і шкірочка плодів. З неї ро-
блять відвари для загоєння ран, 
використовують у парфумерії, 
косметології, кулінарії. Смачним є 
і сік сонячних фруктів, до того ж, 
він тамує спрагу, відновлює сили 
при хронічній перевтомі, зміцнює 
імунітет. Але без надмірностей — 
плоди містять багато цукру, тому 
діабетикам його слід вживати з 
обережністю.

Завдяки лікувальним «плюсам» 
цитрусові можна продавати на-
віть в аптеках.

Солодка 
красуня хурма

Яскрава, екзотична, ароматна, 
терпко-солодка — це її величність 
хурма. Корисні властивості інозем-
ки безцінні, її називають «їжею бо-
гів», «китайським персиком», «ко-
рольком». Вона настільки ніжна, 
що транспортувати здалеку її про-
сто неможливо, тому доводиться 
смакувати ягодами північних сор-
тів (до того ж, не завжди достигли-
ми). Сорти хурми є в’яжучі та нев’я-
жучі. За вітамінним складом хурма 

випереджає інжир, яблука й вино-
град, а по кількості антиоксидантів 
прирівнюється до зеленого чаю. 
200 г хурми забезпечать добову 
потребу у йоді, але після вживання 
солодкої екзотики необхідно про-
полоскати рот, щоб запобігти руй-
нуванню зубної емалі. Важливо: 
хворим на цукровий діабет краще 
чужоземкою не захоплюватися.

До речі. Як доведено вченими, 
краще засвоюється та їжа, яка «жи-
ве» на одній території з людиною, а 
не привезена з інших кліматичних 
зон. Тому обирайте українське!

Про смаки, як відомо, не 
сперечаються, а от колір «чи-
тають» людські очі однаково. 
Помаранчевий (або оранжевий 
чи жовтогарячий) асоціювався з 
сонячною енергією, теплом, це 
ніби відображення небесного 
світила, тому вважається магіч-
ним. Символізує силу, молодість, 
щастя, веселощі, дає змогу відчу-
ти радість життя, впевненість у 
собі. Недарма пізно восени, коли 
у природі (а, може, і на душі) стає 
замало яскравих фарб, а тіло ще 
не поспішає звикати до холодів, 
хочеться посмакувати чимось те-
плим і сонячним. Що обрати? По-
маранчеві вітаміни!

Чи знаєте ви, що…
… у країнах Європи морква офіційно визнана не овочем, а фруктом! 

Справа в тому, що португальці експортують морквяне варення, а євро-
пейське законодавство дозволяє робити ці солодощі тільки з фруктів, 
тому довелося визнати, що морква — це фрукт!

… завдяки унікальному вмісту вітамінів та корисних речовин мор-
ква шанована у світі. Пам’ятники помаранчевій королеві встановле-
ні в США, Канаді, Єгипті, Новій Зеландії, Тереччині, на Філіппінських 
островах.

… «Пам’ятник апельсину, який врятував Одесу» встановлений у 2004 ро-
ці. Одесити жартують, що гуси врятували Рим, а апельсин Одесу.

… після шоколаду та ванілі апельсин є третім улюбленим ароматом 
у світі. 

… хурма — чудовий антидепресант! Завдяки високому вмісту маг-
нію, нерви від неї будуть залізними, а глюкоза і фруктоза — джерело 
гарного настрою.

…якщо звечора трапилося хильнути зайву чарку, то вранці, завдяки 
антиоксидантам, хурма швидко впорається з алкогольним отруєнням.

Варення з моркви
Начистити моркву (напри-

клад, 1 кг), нарізати тонкими кру-
жальцями, додати стільки ж цу-
кру, залити на 1/3 водою. Закип’я-
тити, варити 5 хв. Через кілька го-
дин знову проварити. Так робити 
кілька разів, поки шматочки не 
стануть прозорими, а сироп гус-
тим. У кінці додати лимонну кис-
лоту та ваніль. Делікатес готовий. 
Розлити в банки, зберігати у хо-
лодильнику. Смачного!

Желе з хурми
Збийте блендером 200 г 

вершків, додайте 2 чайні лож-
ки цукру, 0,5 чайної ложки ме-
ду. На дно форми для желе 
акуратно викладіть почище-
ну від шкірочки та насіння хур-
му, можна порізану на кубики. 
Додайте покришений банан. 
Зверху залийте солодкими 
вершками. Прикрасьте мигда-
лем і поставте у холодильник. 
Це корисний десерт для дітей!

Підготувала Олена Мурашко

До столу
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ОВНИ. Багато дрібних про-
блем і перешкод у роботі та 
кар'єрі переповнюють чашу ва-
шого терпіння. Однак не хвилюй-
теся дуже — вони зникнуть самі.

ТЕЛЬЦІ. Цього тижня дове-
деться брати на себе відпові-
дальність за прийняття необ-
хідних рішень, які вплинуть на 
ваше найближче майбутнє.

БЛИЗНЯТА. Активізуйте 
свою діяльність, керівництво 
це помітить і оцінить, ще й тра-
питься вигідний підробіток. Не 
сваріться з коханими.

РАКИ. Декілька застарілих 
проблем вирішаться зовсім 
несподівано і просто. Може-
те розраховувати на гармонію 
у спілкуванні та нові враження.

ЛЕВИ. Непоганий тиждень. 
На ваше кар'єрне зростання 
може позитивно вплинути ко-
лега або діловий партнер. У ви-
хідні допоможіть родичам.

ДІВИ. Робота і підзаробітки 
можуть зажадати від вас додат-
кових зусиль, тому краще зо-
середитися на справах і добре 
спланувати свій час.

ТЕРЕЗИ. Цього тижня най-
більш важливі для вас спокій і 
врівноваженість, тож не квапте 
події. Не варто щось робити на-
перекір близьким людям.

СКОРПІОНИ. Улюблена ро-
бота додасть життєвих сил, ді-
лові взаємини будуть спокійні 
й доброзичливі. Вихідні прове-
діть з коханою людиною.

СТРІЛЬЦІ. Будьте уважні на-
віть до незначних змін на робо-
ті, постарайтеся не конфлікту-
вати з колегами. Суботу прове-
діть там, де давно хотіли.

КОЗОРОГИ. Відчуєте при-
плив енергії та сил. У кар'єрі — 
явне поліпшення: можна чека-
ти підвищення, з'являться нові 
перспективи й завдання.

ВОДОЛІЇ. Якщо вас пригні-
чує щоденна рутина й фінансо-
ва безвихідь, проявіть ділову та 
творчу ініціативу, зробіть щось 
цікаве та корисне.

РИБИ. Більшість життєвих 
питань цього тижня вирішаться 
спокійно й без напруги. І все ж 
постарайтесь уникнути поми-
лок і викривлень.

Астрологічний прогноз на 20 — 26 листопада

Наостанок
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