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ЗИМА ЗИМА 
ПІДКРАЛАСЬ НЕПОМІТНОПІДКРАЛАСЬ НЕПОМІТНО

• Ранок 29 листопада налякав ожеледицею, 
а заспокоїв мокрим снігом — лід розтанув, не 
дочекавшись піску та суміші. Міський транспорт 
ходив з перебоями. Травмпункт переповнений...

ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ КОМУНАЛЬНИКІВ
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 НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ  ОЦЕ ТАК!

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Без повірки —  ніяк!
Лічильники води є чи не у кож-

ній квартирі та приватному бу-
динку. Споживачі переконали-
ся, що сплачувати за показника-
ми лічильника вигідніше, ніж за 
нормами споживання. Чим біль-
ше зростають тарифи, тим оче-
виднішою є перевага. Повірку 
лічильника слід проходити кож-
ні три роки. Але є прилади, у 
паспорті яких вказаний термін 
два роки до повірки або чотири 
і більше.

Процедури повірки уникнути 
неможливо, бо отримаєте квитан-
цію з інформацією, що показни-
ки лічильника не братимуться до 
уваги і ви сплачуватимете за нор-
мами споживання. Адже за зако-
ном, водоканал не має права бра-
ти оплату за показниками прила-
дів, які вчасно не повірені.

Повірка та її оплата: 
історія питання

Раніше законодавство перед-
бачало два варіанти повірки: по-
слуга включалася до тарифу або 
оплачувалася власниками водо-
мірів, коли надходив час повірки. 
Бориспіль працював за другим 
варіантом.

На початку  2016 р. уряд при-
йняв рішення про включення до 
тарифу повірки лічильників. Але 
у той період вартість води для Бо-
рисполя встановлювала НКРЕКП, і 
тариф, який враховував складову 
на повірку лічильників, почав дія-
ти з липня 2016 р. Ця норма сто-
сувалася лише водомірів у бага-
токвартирних будинках. Зворот-
ним боком законодавчої норми 
було те, що повірку оплачували 
всі, навіть ті, хто лічильниками не 
користувався. А про приватний 
сектор у цьому законі забули. У та-
рифі для них повірки лічильників 
ніколи не було — послуга оплачу-
валася окремо. 

Задля оперативного виконання 
нових вимог законодавства, «Бо-
риспільводоканал» відновив ро-
боту лабораторії по повірці за-
собів обліку води, яка до цього 
5 років не працювала. Набрали 
спеціалістів, оновили обладнан-
ня, придбали програмне забезпе-
чення.  З того часу, якщо у спожи-
вача настав час повірки водомі-
ра, йому друкували нагадування 
в квитанціях, носили повідомлен-
ня, просили людей не зволікати. 
Та вийшло так, що хто не встиг — 
той запізнився. 

Новий закон — 
новий порядок

Влітку 2017 р. прийнятий Закон 
України «Про комерційний облік 
теплової енергії та водопостачан-
ня». Він набрав чинності 2 серпня 
цього року. Документом заборо-
нено включати до тарифу повір-
ку лічильників води, які не є влас-
ністю водоканалу. Водоканал має 
свої прилади обліку, які включені 
у процес добування і підготовки 
води, їхня частка у тарифі на воду 
закладена. 

Цим законом зазначено, що 
відповідальність за своєчасність 

проведення періодичної повірки, 
обслуговування та ремонту засо-
бів вимірювальної техніки покла-
дається на власників цих прила-
дів. І їх обслуговування та ремонт 
здійснюються за рахунок власни-
ків таких вузлів обліку, якщо інше 
не встановлено законом або до-
говором. 

Отже, «Бориспільводоканал» 
офіційно повідомляє, що оскіль-
ки витрати на періодичну повір-
ку лічильників, які належать спо-
живачам, заборонено включати 
до тарифу підприємства, і з огля-
ду на те, що тариф на послуги во-
допостачання є єдиним джерелом 
покриття виробничих витрат 
«Водоканалу», то підприємство 
не може за свій рахунок проводи-
ти повірку лічильників.

Закон ставив вимогу органам 
місцевого самоврядування про-
тягом трьох місяців з дня опу-
блікування забезпечити перегляд 
тарифів в частині виключення зі 
складових відповідних тарифів 
витрат на повірку квартирних 
лічильників води.

У Борисполі нові тарифи за-
тверджувалися 11 вересня — че-
рез місяць після опублікування 
закону. І статті витрат на повірку у 
новий тариф не включалися.

Хто, що, як і за 
скільки?

Споживач може замовити ро-
боти по демонтажу, транспорту-
ванню, повірці та монтажу лічиль-
ників у будь-якій організації, яка 
має на це відповідний дозвіл. 

КП «Бориспільводоканал» для 
споживачів надає повний спектр 
послуг, оскільки тільки представник 
водоканалу має право розпломбу-
вати і опломбувати лічильник. 

Повірка лічильника коштує 
87 грн 20 коп., монтаж або де-

монтаж одного лічильника — 
74 грн 60 коп. 

Якщо слюсар водоканалу вико-
нує комплекс послуг щодо повір-
ки — демонтаж, монтаж і повірку, 
— то це разом обійдеться у 236 
грн 40 коп. 

Водоміри, які відслужили 10 
років і більше, повірку можуть 
не пройти, бо вода у Бориспо-
лі жорстка. Тоді споживач муси-
тиме і повірку оплатити, і купи-
ти новий. Оптимальним виходом 
буде замінювати старий лічиль-
ник на новий. «Бориспільводо-
канал» передбачив і таку послу-
гу. Можна придбати лічильник у 
водоканалі і замість повірки за-
мовити заміну. Така послуга, з 
урахуванням вартості лічиль-
ника, коштує 336 грн 54 коп. Лі-
чильник коштує 207 грн 90 коп. 
Якщо вартість лічильника, який 
придбає водоканал, буде іншою, 
то і загальна вартість послуги 
зміниться на ту ж суму.

ОБЛІК ВОДИ
 Раніше вартість повір-

ки лічильників води була 
закладена у тарифі. Нині  
оплачуємо цю послугу ок-
ремо. «Вісті» запитували 
про ціну питання та осо-
бливості процесу в 
КП «Бориспільводоканал».

Процедура повірки 
та її варіанти

• Технічно процедура повір-
ки має такий вигляд: слюсар 
з водоканалу розпломбовує 
лічильник, знімає його, ста-
вить замість нього тимчасо-
вий прилад обліку і забирає 
прилад на повірку, що три-
ває до місяця. Оплата води у 
цей період розраховується 
за показниками тимчасового 
лічильника. Якщо лічильник 
пройшов повірку, його вста-
новлять назад і опломбують. 
Якщо ні — власнику приладу 
доведеться купувати та вста-
новлювати новий. 

• Спростити процедуру мож-
на, якщо мати у запасі другий 
лічильник. Якщо прилад щой-
но придбаний, то слюсар зні-
ме старий лічильник, і встано-
вить новий, що коштуватиме 
122 грн 80 коп. Знятий водо-
мір потрібно зберігати у сухо-
му чистому місці до наступної 
повірки. На повірку його зда-
ють перед тим, як потрібно бу-
де встановлювати.

Другий варіант зручний 
тим, що представники водо-
каналу приїжджають до оселі 
тільки один раз: розпломбува-
ли, зняли лічильник, постави-
ли інший, опломбували на най-
ближчі три (або й чотири).

ДО ТЕМИЗИМА 
ПІДКРАЛАСЬ 
НЕПОМІТНО

Тетяна ВАСИЛЕНКО, 
фото автора

Як містяни зустріли першу 
зимову непогоду та чи гото-
вий Бориспіль технічно боро-
тися із вибриками зими?

Зима прийшла майже згідно із 
календарем: ранок 29 листопа-
да налякав містян ожеледицею, а 
згодом помилував мокрим снігом 
— лід розтанув без піску та сумі-
ші. Автобуси майже на усіх місь-
ких маршрутах зранку працюва-
ли із відчутною зміною в часових 
графіках, а окремі не виїхали на 
рейси. Людей на зупинках зби-
ралося більше, ніж завджи. Воче-
видь, перевізники технічно не го-
тові до слизької дороги. 

У Бориспільській міській ра-
ді натомість запевнили, що ко-
лапсу у місті через несприятливі 
погодні умови не буде, бо кому-
нальники на місцях.

«На дорогах міста ще із 3.00 
працює п’ять одиниць техніки, 
головні дороги посипаються пі-
щано-сольовою сумішшю, що 
закуплена ще на початку осе-
ні», — розповіла Наталія Колі-
денкова, заступник начальни-
ка ЖКГ.

Хоча водії нарікають, що ще о 
8 годині ранку другорядні доро-
ги не були посипані і швидкість 
автівок не перевищувала 30 км. 
«Ожеледиця змусила знижувати 
швидкість до європейської», — 
жартує таксист Володимир. На-
приклад вул. Головатого нагаду-
вала склянку: машини заносило, 
а діти йшли до школи по траві за-
мість тротуарів. 

У патрульній поліції розповіли 
про надзвичайну аварійну ситу-
ацію у Борисполі. Лише від 6 го-
дини ранку до 12.00  на терито-
рії, яку обслуговує поліція, ста-
лося 9 ДТП. Для порівняння, на 
цій же території за увесь мину-
лий тиждень сталося 22 ДТП. 

У травмпункті Бориспільської 
ЦРЛ ситуація не краща, тут із 
ранку повно люду.

«Працюємо в посиленому ре-
жимі, відпочивати ніколи»,  — 
говорить Анатолій Павленко, 
черговий лікар травмпункту 
ЦРЛ. Також черги до рентгенка-
бінету. Здебільшого, постраж-
далі кажуть, що впали через не-
обачність, бо взуття слизьке, та 
ще дороги й тротуари не встигли 
посипати ні в громадських міс-
цях, ні біля багатоповерхівок.

• Погода тестує комунальників.

• Обирайте кращих. КП «Бориспільводоканал» для споживачів надає повний спектр послуг, оскільки 
тільки представник водоканалу має право розпломбувати і опломбувати лічильник. 
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 ОФІЦІЙНО

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Згурівський

с. Мала 
Березанка 04.12.2017 10:30 Сільська рада

с. Мала Супоївка 04.12.2017 11:30 Сільська рада

с. Жуківка 04.12.2017 12:30 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький

с. Світанок 11.12.2017 10:30 Сільська рада

с. Улянівка 11.12.2017 11:30 Сільська рада

с. Пологи Вергуни 11.12.2017 12:30 Сільська рада

Бориспільський
с. Лебедин 13.12.2017 10:00

Будинок культури 
(вул. Гетьмана Івана 

Сулими, 53)

с. Велика 
Олександрівка 13.12.2017 11:30 Сільська рада

Яготинський

с. Капустинці 18.12.2017 10:30 Сільська рада

с. Фарбоване 18.12.2017 12:00 Сільська рада

с. Панфили 18.12.2017 13:00 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович 

інформує, що 04.12.2017, 11.12.2017, 13.12.2017 та 18.12.2017 
проводитиме прийоми  громадян з особистих питань у селах 

Згурівського, Переяслав-Хмельницького, Бориспільського, 
Яготинського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

 ЛИХІ 90-ТІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

СВІТЛАНА, 
заступник директора школи:

— Купуємо гілочки і ставимо у 
вазу, щоб пахла хвоя. Раніше весь 
час була штучна ялинка, але вона 
вже зламалася. Щороку намагає-
мося зібратися родиною, якщо не 
в Новорічну ніч, то в перший день 
Нового року. Стараємося вийти в 
центр міста до ялинки. На роботі 
головне створити свято для дітей.

РАЇСА, підприємець:

— Із гілочок роблю ікебану. За-
раз дорого купувати ціле деревце, 
та й возитися із його встановлен-
ням не хочеться, воно обсипається. 
Головне, не яка ялинка, а хто біля 
неї. Тому на Новий рік збираємось 
сім’єю і завжди з гарним настро-
єм, адже «як рік зустрінеш, так його 
і проведеш». Хочеться, щоб Новий 
рік приніс Україні зміни на краще.

АНТОН, студент:

— Я проти вирубки лісів. Купую 
штучну ялинку, таку ж хотів би ба-
чити і на центральній площі. Ко-
жен Новий рік із сім’єю ми диви-
мось новорічні кінофільми та хо-
димо на центральну площу по-
дивитися на головну ялинку. Цей 
Новий святкуватиму в лазні. По-
ки новорічний настрій не дуже 
відчувається.

МАРИНА, школярка:

— Не потрібно вирубувати хвой-
них дерев, бо це шкодить приро-
ді. Зараз штучна хвоя, як справжня, 
можна вибрати і купити раз на кіль-
ка років. У нас є традиція перед Но-
вим роком їхати до Києва і купува-
ти все, що забажаємо. А ще диви-
мось кінофільми «Різдвяне диво» 
та «Один вдома». Новий рік зустрі-
чаємо у бабусь. 

ОЛЕКСАНДР, студент:

— Ялинка краще штучна, я за збе-
реження лісу. За день до Нового ро-
ку родиною прикрашаємо оселю та 
готуємо святкову вечерю. Також го-
тую подарунки друзям та рідним. Не 
знаю, що можна змінювати. Головне, 
щоб рідні та друзі були поряд. 

«ШТУЧНА ХВОЯ І НЕ «САМ ВДОМА» — Яку хвою — живу чи штучну — обирає ваша родина на Новий рік 
та які у вас традиції святкування? — запитували у бориспільців.

Олександр ПОГРЕБНЯК, 
фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

Сергій КРУЧИНІН, 
Тетяна ХОДЧЕНКО
 
Повідомлення викликало но-

ву хвилю паніки, що не вщухає 
від звістки про вбивство жінки на 
вул. Головатого. До обіду про ви-
падок знало все місто. Балаклава, 
ніж, цукерки… Який мотив і що ж 
трапилося?

Поліція мовчить
У понеділок вранці на пла-

новій нараді Бориспільського 
міського голови прозвучала ін-
формація про напад невідомої 
особи на магазин, розташова-
ний у центрі. У Бориспільському 
відділі поліції підтвердили, що 
інцидент таки був. За інформа-
цією правоохоронців, насправ-
ді інцидент почався із невели-
кого конфлікту між нетверезим 
чоловіком та продавцем, яка 
зробила йому зауваження. Піс-
ля чого невідомий дістав із ки-
шені предмет, схожий на ніж, 
чим налякав жінку. Ніхто не по-
страждав. Чоловікові вдалося 
втекти, його особа встановлю-
ється, адресу магазину в поліції 
не розголошують. «Ситуація ви-
вчається, взяті  записи із камер 
спостереження маршруток, які 
проїжджали в цей час повз», — 
обнадійливо говорять у поліції. 

Виявляється, напали на продав-
ця, яку добре знають і в якої ку-
пують солодощі мешканці околи-
ці. Версія постраждалої пані Люд-
мили відрізняється від інформації, 
наданої поліцією.

Що було
27 листопада о 7:45 ранку бу-

ло скоєно озброєний напад на ма-
газинчик цукерок «Новий», що  за 
банком «Аваль», у центрі Бориспо-
ля. Раніше торгували у вагончику, 
який нещодавно прибрали, отри-
мавши  капітальне місце. Продавець 
пані Людмила розповіла, що до неї 
зайшов чоловік близько 40 років із 
закритим обличчям і, погрожуючи 
пістолетом у кишені (чи, як прийня-
то казати, «предметом, схожим на 
пістолет»), з матами вимагав  гроші. 
Другий нападник охороняв на ву-
лиці вхід до магазину. Бандит спро-
бував зайти за прилавок, але про-
давець вчинила супротив, відбива-
ючись шваброю. Тоді грабіжник схо-
пив ножа, який використовується в 
магазині для розпаковування коро-
бок із солодощами, і зав'язалася ко-
ротка боротьба. Продавець не роз-
губилася і, схопивши руки злочин-
ця з ножем, не дала ним скориста-
тися. Нападники втекли, захопивши 
коробку з дрібними грошима. Пере-
буваючи у шоковому стані, пані Люд-
мила попросила людей викликати 
поліцію. Слідчі опитали потерпілу та 
зняли відбитки пальців. Вражає, що 
зловмисники ведуть себе настіль-
ки зухвало серед білого дня через 
безкарність.

«Нова поліція нас 
не береже»

«Вісті»  поспілкувалися з влас-
ницею магазину, яка запевняє, що 
такі випадки непоодинокі і стали 
нормою для власників малого біз-
несу та продавців. «На поліцію не 
надійся — тільки на себе», — дає 
пораду жінка. Продавці, які пра-
цюють поблизу, розповіли за пів-
години цілу добірку криміналь-
них історій. Мораль в усіх одна — 
в ефективність роботи поліції, тим 
більше превентивну, люди не ві-
рять, спираючись на досвід влас-
ний і знайомих.

«Бориспіль стає більш небез-
печним. Тут величезна кількість 
гральних закладів, доступність 
алкоголю та наркотиків плодить 
контингент людей, яким потріб-
ні легкі гроші на життя та «шкід-
ливі звички». Зрозуміло, працю-
вати такі громадяни бажання не 
мають», — резонно підсумовують 
бориспільці.

Поліція, не для преси, визнає, 
що нічого не може вдіяти — за-
важає недолугість законодавства, 
роздвоєність поліції на патрульну 
й райвідділок та стихійність зло-
чинності. Населення обурює той 
факт, що поліція все тримає у та-
ємниці, що посилює напругу у су-
спільстві і невдоволення поліцією.   

Думки вголос
Після резонансних і нерозкри-

тих злочинів у Борисполі загово-
рили про легалізацію зброї — це 
тема модна. Та чи зробить зброя 
на руках місто і країну безпечні-
шими? Неможливо роздати її най-
слабшим — дітям, які поверта-
ються зі школи, жінкам, які йдуть 
з роботи, пенсіонерам, яким при-
несли пенсію. Щоб зробити Бо-
риспіль містом комфортним для 
життя, необхідні  комплексні захо-
ди щодо безпеки. Але в кого, як не 
в поліції, є можливості й засоби? 
Коло замикається…

Р.S. Нової інформації щодо 
вбивства жінки на вул.Головато-
го досі немає: ні версій, ні припу-
щень, ні свідків, ні підозрюваних.

БАНДИТСЬКИЙ БОРИСПІЛЬ
 У понеділок о 8:51 у 

спільноті «Бориспіль для 
всіх» у Фейсбук з’явив-
ся пост: «Хвилин 30 на-
зад скоєно напад на про-
давщицю цукерок на вул. 
Нижній Вал (за Аваль-бан-
ком, що у центрі міста).
Чоловік у балаклаві напав 
з ножем!» 

• Свавілля. У самому цен-
трі Борисполя, серед білого 
дня, невідомі зухвало увірва-
лися до скромного магазину 
солодощів. 

 ІНФОРМУЮТЬ ПРАВООХОРОНЦІ

ПРИПАРКУВАВСЯ НЕ ТАМ — ПЛАТИ
Штраф у розмірі 1 020 грн 

сплатить водій Mercedes, який 
залишив автомобіль на місці, 
що призначене для паркування 
транспортних засобів осіб з інва-
лідністю. Про це сигналізує й спе-
ціальна дорожня розмітка 1.30.

Вказане авто патрульні помі-
тили на парковці, що на вул. Гор-
батюка у Борисполі, 27 листопа-
да, близько 21-ї години. Ні водій, 

ні його пасажир документів, які б 
підтверджували наявність у них 
груп інвалідності, не мали.

Інспектори склали на водія ад-
міністративний матеріал за ч.6 
ст.152-1 КУпАП (паркування на 
місцях, призначених для безоп-
латного паркування водіїв з інва-
лідністю чи водіїв, які перевозять 
людей з інвалідністю).

За даними патрульної поліції

КРАДУТЬ У ДІТЕЙ
Олександр МАТВІЄНКО

У ніч із 26 на 27 листопада в 
Переяслав-Хмельницькій ЗОШ 
№2 сталася крадіжка. Злодії за-
лізли через вікно туалету на 
першому поверсі й пограбува-
ли перший та третій класи. 

Правоохоронці констатують, зло-
вмисники виламали двері й викра-
ли телевізор, смарт-дошку, ноутбу-
ки. У їдальні поцупили електром’я-

сорубку. Зрозуміло, що злочинців 
хтось «навів», бо вони орудували 
там, де знаходилася оргтехніка. Ад-
же ці класи брали участь у Всеукра-
їнському проекті «Розумний клас».

Загальні збитки від крадіжки 
склали понад 65 тис. грн. Батьки 
та вчителі сподіваються, що суму 
виділять відділу освіти міські де-
путати на найближчій сесії, адже 
школярам потрібно продовжува-
ти навчання за новими програма-
ми, які передбачають обов’язкове 
використання оргтехніки.

Ведеться слідство.
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— Володимире Іллічу, давай-
те поговоримо спочатку про 
транспортні проблеми міста.

— Основна транспортна про-
блема — затори. Вони вранці, вве-
чері та й протягом дня. По Київ-
ському Шляху я їду, якщо тільки 
дуже треба. Дякувати Богу, зроби-
ли асфальт на другорядних вули-
цях. Питання з окружною іде по-
вільно. Нічого не заважає нашій  
транспортній комісії активно й ці-
леспрямовано зайнятися окруж-
ною, щотижня смикати виконком, 
заступників — у міста гроші є, це 
можна вирішити, це треба вирішу-
вати! Потрібно цей маховик роз-
крутити. Зрушення є — завдяки 
комісії і виконкому поставлені нові 
світлофори, деякі зміни в організа-
цію руху внесені, це полегшило си-
туацію, але це не вихід.

Місто розвивається. Зараз буду-
ються два великі підприємства — 
бісквітний комплекс «Рошен» і «Ки-
ївський хлібопродукт», де буде му-
комолка з випічкою хліба.

Гарний «Рошен» чи поганий, але 
він будується, щомісяця платить за 
оренду, податки. Промисловість 
не може бути ідеальною з еколо-
гічної точки зору. Але Бориспіль 
не повинен бути житловим при-
датком Києва, як Троєщина. Бори-
спіль повинен мати і промислову 
забудову, яка б наповнювала каз-
ну міста для розвитку і комфортно-
го життя.

— Як вплине на життєдіяль-
ність міста перереєстрація 
аеропорту?

— За все моє життя наше місто 
та аеропорт були одним цілим. Не 
було сім’ї, яка б якось не пов’язана 
з аеропортом. Я жив на колишній 
Ленінградській — цей район прак-
тично увесь працював там, і біль-
шість дітей після школи та вишу 
йшли слідами батьків.

Були різні версії про відокрем-
лення аеропорту — і що це вказів-
ка згори, і що треба привести до-
кументи в порядок. Мене, як депу-
тата, у ці питання ніхто не пускав і 
не пустить, але я вважаю, що це не 
правильно, це не по-державниць-
ки. На гербі Борисполя що? Літак!  
Місто пов’язане тісними узами з 
аеропортом і перереєстрація бо-
ляче вдарить по людях — по освіт-
ній системі, по благоустрою. Мене 
вразило, що на віче на майдані я 
побачив мало людей. Шановні, ви 

не розумієте, що податки аеропор-
ту — це розвиток міста!

— Зараз відбуваються зміни 
в медичній галузі. Що думаєте з 
цього приводу?

— На останній сесії створено ко-
мунальне підприємство «Медичний 
центр первинної допомоги». Місто у 
себе створює заклад, в якому наша 
людина зможе пройти діагностику. 
Там повинна бути сучасна лаборато-
рія, травмпункт, прийом лікарів ос-
новних меднапрямків. Про стаціо-
нар поки не йдеться. Розглядається, 
що центр буде мати автотранспорт і 
лікарі їздитимуть на виклики. Поки 
що для цих потреб виділяються при-
міщення «Смаку», що на Лютневій, і 
стоматполіклініка. У кожному мікро-

районі має бути такий філіал, куди 
місто планує купити УЗД, кардіогра-
фи. Мамограф уже придбано.

— Скільки таких медфіліалів 
має бути в Борисполі?

— Я бачу десь 4—5. Це ідея місь-
кого голови, ми говорили про це 
кілька років. Я нікого не хочу обра-
зити, але що за всі ці роки покра-
щилося в нашій лікарні? Майже ні-
чого! Головний лікар «б’ється», як 
риба об лід, але що він зробить? 
Якщо лікарям платять мінімальну 
зарплату, то ніхто працювати не 
буде. Кажуть, всі спеціалісти тіка-
ють в Європу. Так давайте платити 
людям нормальні зарплати!

Що гріха таїти, матеріальна скла-
дова є основною. Є гроші — можна 

купити ліки, вчитися, їсти, платити 
за комуналку. Давайте піднімати 
зарплати до 500 євро — для цьо-
го шукати людей, давати їм обся-
ги, контролювати, вчити працюва-
ти, як у Європі. Так і медики — так, 
клятва Гіппократа, можна довго 
балакати про духовність, але в лю-
дини є діти, сім'я… Тому я буду ста-
вити питання — дати в цьому мед-
закладі нормальну зарплату ліка-
рям, бо без цього ми не наберемо 
нормальний штат. А лікар, як ніхто, 
не має права на помилку.

— Повернемося до аеропорту. 
Кажуть, в інших містах облас-
ті його немає, але вони живуть 
і розвиваються не гірше від 
Борисполя. 

— Я не скажу, що трапилася ка-
тастрофа. З’явиться «Рошен», де 
1200 працівників. Бориспіль роз-
вивається і буде розвиватися. Я за-
раз веду перемовини з одним ін-
вестором, щоб затягнути до нас 
ще один завод — великий завод, 
німецький. Дуже хочеться! Не бу-
ду хвалитися, але «Рошен» затягну-
ли ми з міським головою — скіль-
ки списів поламали об лоби наших 
депутатів! «Не треба!» — «Чому?» 
— «Не знаю, але не треба! Давай-
те краще земділянки поділимо,» 
— кажуть. Ну, і що буде далі? Ви не 
знаєте, людина приходить і каже: 
«Я взяв ділянку на Лозівці — дай-
те мені дорогу, дайте світло, дайте 
газ!» А за що давати дорогу, світло, 
як не буде заводів і фабрик? Хто і 
де буде дітей вчити? Не всі можуть 
платити за київську школу.

— Як іде будівництво школи, яку 
зводить «Агробудмеханізація»?

— Все нормально, в наступно-
му році здамо. Я не прихильник бу-
дівництва дитсадка чи школи, як гі-
пермаркету: «Швидко! Швидко! Бі-
гом! Треба освоїти кошти!» Ні. Це 
ж для дітей! Ми тільки п’ять нарад 
провели для того, щоб вибрати по-
крівлю, щоб дітям була нормальна 
вентиляція і утеплення. Ми в ди-
тячому садочку зробили — заві-
дувачка каже: «Коли включається 
вентиляція, ми як у чистому полі!» 
А це — здоров’я! Від того, чим ми 
дихаємо, залежить наше життя, ро-
бота серця, печінки. Тому в класах 
має бути свіже повітря. У нас дос-
відчені спеціалісти, все ж таки ми 
будували фармацевтичний об’єкт. 
Ви спитаєте, а як же взимку вен-
тилювання? А взимку холодне по-
вітря спочатку змішується з гаря-
чим, доводиться до 220 С. і тоді по-
дається в приміщення.

— Володимире Іллічу, тоді я 
спитаю. За останні роки в Бори-
сполі погіршилася якість пові-
тря — багато вихлопних газів і 
мало дерев. Щоб був кисень, його 
мають виробляти зелені росли-
ни — всі вчимо це в школі. Як у мі-
сті навчитися  садити дерева?

— У вівторок (21 листопада — 
ред.) міська рада садила дерева. 
Ми їх садимо щороку.

— Мені здається, їх треба са-
дити скрізь, на кожній вулиці — 
а не, наприклад, на Книшовому. 
Можливо, треба навколо школи 
ліс посадити, знаєте, є такі пе-
редові об’єкти в Європі.

— За! За! Давайте ми зробимо 
таку програму «Зелені насадження 
в місті» і будемо робити зелені ос-
трівці. На вулиці Головатого, де ми 
відкрили пам’ятник князю Володи-
миру, ми продовжуємо садити де-
рева, переставили білборд, щоб не 
заважав дітям на майданчику. Я хо-
чу там зробити парково-духовну 
зону. Можна зайти до храму помо-
литися, вийти, сісти на лавочку під 
деревом і подумати про вічне. Я 
бачив таке в старих містах Європи, 
бачив у монастирях. Тому я повні-
стю вас підтримую.

— Я б додав — оскільки таких 
острівців мало і вони невелико-
го розміру, то це має бути схо-

 Попереднє інтерв’ю «Ві-
стей» з головою правління 
ПрАТ «Агробудмеханізація» 
було сприйнято читачами з 
великою цікавістю, тому ви-
рішили поговорити з Володи-
миром Іллічем про ті аспекти 
життя Борисполя та перспек-
тиви країни,  що не були ви-
світлені у минулому діалозі.

ВОЛОДИМИР 
ШАЛІМОВ

ПРО ЖИТТЯ БОРИСПОЛЯ, ВРАЖЕННЯ 
ВІД ЛИТВИ, НАДІЮ НА ЄВРОПУ 
ТА УКРАЇНСЬКУ МЕНТАЛЬНІСТЬ

В УКРАЇНІ ДО ПІДПРИЄМЦІВ СТАВЛЯТЬСЯ, ЯК ДО 

ЗЛОЧИНЦІВ, АЛЕ ТАК НЕ МОЖНА. НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ, ДЕ ОТРИМУЮТЬ НОРМАЛЬНУ 

ЗАРПЛАТУ, ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ, ЩОСЬ ВИРОБЛЯЮТЬ...»

 ЩИРА РОЗМОВА
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же на Централ-парк у Нью-Йор-
ку, швидше, куточок лісу, ніж 
алея з лавочками і три дере-
ва. Людина день працює, і тут 
вийшла і бачить, що є природа, 
що це осінь. Міський парк іде-
альний, підметений, там цьо-
го не видно.

— Так, я Вас підтримую.
— Що для цього потрібно на 

рівні міста?
— Знайти ділянки, виділити 

кошти.
— Ви можете цим зайнятися?
— Можу. Це гарна ідея, я люблю 

ліс. Почати можемо в так званій 
Ямі у Соцмістечку.

— Повернемося до транспор-
ту. З досвіду розвинених кра-
їн видно, що розширення мере-
жі доріг не вирішує проблем — 
через рік стає гірше, бо машин 
більшає. Можуть врятувати 
транспортні альтернативи, 
розвиток пішохідних зон?

— Велодоріжки.
— Це тема для окремої роз-

мови. Складовою альтернати-
ви є громадський транспорт. 
Аби людина відмовилася від ма-
шини і поїхала на роботу на ав-
тобусі, він має бути зручним. 
А наші маршрутки страшні — 
вони так виглядають, так ри-
плять гальмами, так забиті 
пасажирами! Важко  їхати на-
шим автобусом і при цьому по-
чуватися гідно. Чи немає яки-
хось ідей стосовно комуналь-
ного транспортного підпри-
ємства чи програм розвитку в 
цьому напрямку?

— Колись автопарки працюва-
ли в кожному районному центрі і 
вони були заповнені. Якщо у нас є 
тендерний конкурс на перевезен-
ня, то значить це прибутково. За-
раз декілька кандидатів. Кілька ра-
зів перед містом це питання підні-
малося, але для цього треба великі 
кошти. Розумієте, бюджет міста ро-
биться так, що ми закриваємо пер-
шочергові речі — зараз це школа. 
Бо діти ходять у дві зміни, в кла-
сах по сорок чоловік. Нам потріб-
ні нові садочки, бо старі перепов-
нені. Нам потрібне соціальне жит-
ло для медиків і педагогів, яких не 
вистачає — а «прив’язати» до на-
шого міста їх можна лише за допо-
могою житла. Питання хороше, але 
одним автобусом не обійдешся, це 
треба автобусів 50, причому гар-
них. Ідея непогана, але це коли мі-
сто закриє всі гострі соціальні пи-
тання — школи, садочки, лікарні. 
Коли ми здамо школу на Робочій 
і добудуємо п’яту ЗОШ, тоді місто 
дихне з полегшенням.

— Коли відкриється садок 
«Віночок»?

— Все, що там від нас залежало, 
ми зробили. Відкриття 8 грудня, до 
Дня місцевого самоврядування.

— Говорять, там мало 
стоянок.

— Є там стоянки, вони розрахо-
вані, щоб дитину підвезли, виса-
дили й поїхали, машини там лиша-
ти не будуть. Ми зменшили доріж-
ку, щоб зробити парковку. А сто-
янка для службового транспорту 
є всередині на території.

— Як Ви бачите розвиток біз-
несу в країні?

— Перше, що необхідно для 
розвитку бізнесу в Україні — це 
підтримка його державою. У серп-
ні, на свято Незалежності, я їздив 
у Литву. Мені цікаво побачити, як 
ця невеличка держава працює в 
ЄС, як їх Європа прийняла і як во-
ни прийняли Європу. Ми схожі — 
від’єдналися від Росії, шукаємо 
свій шлях в Європу. Я поїхав через 
Білорусь, яка особливого вражен-
ня на мене не справила. Так, гар-
ні дороги, все чисте, вилизане, по-
фарбоване, ніяких ларьків. Але я 
побачив у людей в очах скутість, 
настороженість, страх, а на кор-
доні мене чомусь тримали три го-
дини — шукали зброю в машині. 

Багато литовців працюють у 
скандинавських країнах. У готелі 
для нас зробили невелику зустріч 
з місцевими 
підприємця-
ми, які всі зна-
ють російську 
мову. Вони на 
повну торгу-
ють з Росією, 
росіян валом 
у Литві — це 
бізнес. Я запи-
тав, як у них з 
будівництвом. 
На що мені від-
повіли, що в них не будують — та-
кий великий відтік людей до Євро-
пи, немає приросту населення. В 
основному, там будуються готелі, 
процвітає турбізнес. Але щорічно 
кілька мільярдів євро Литва отри-
мує дотацій від ЄС.

— В Україні теж величезний 
відтік людей за кордон, але в 
нас житлове будівництво ак-
тивне, для кого воно?

— У нас багато переселенців. 
Десь 50 % житла, яке ми зараз бу-
дуємо, закуповують переселен-
ці зі Сходу.  Литовці мене спита-
ли, скільки ми платимо в рік по-
датків? Я сказав, що «Агробудме-
ханізація» платить 200 тис. євро. 
«У нас, кажуть, з вас би пилинки 
здували, вас би охороняли і на 
вас молилися б, що ви платите та-
кі гроші в бюджет». 

Але в Україні на нас не моляться 
— півтора десятки перевірок, різ-
номанітні запити. У нас до підпри-
ємців ставляться, як до злочинців, 
але так не можна. На підприєм-
ствах працюють люди, де отриму-
ють нормальну зарплату, платять 

податки, щось виробляють. От ми 
виробляємо споруди — хоч буди-
нок, хоч завод чи фабрику. А по-
дивіться скільки банків в Україні, 
які нічого не виробляють! Стільки 
банків, як у нас, наприклад, в Лит-
ві я не бачив. 

— Що сподобалося в литов-
ській моделі?

— Мені дуже сподобалася од-
на невелика площа, яку я бачив у 
Литві. На неї виходять три храми 
— римо-католицький, православ-
ний та греко-католицький. Я за три 
години обійшов всі, люди так і ро-
блять — я не бачив якогось анта-
гонізму. Литовці кажуть, як тільки 
вони вступили в НАТО, перестали 
боятися Росії, показувати войов-
ничість до неї, тепер вони мають 
тісні економічні зв’язки з Росією та 
Білоруссю. Про життя України во-
ни нічого не знають, як і білору-
си: ні газет, ні каналів наших немає. 
Наче нас і нема. Але ставлення до 
нас було нормальне.

У Литві побачив, як вони тур-
буються про підприємства, як во-
ни знайшли своє місце в Європі у 
якості центру туризму — там гарна 
природа, чисто, литовці славлять-
ся своїм сиром. Мало я бачив полі-

цейських, народ ви-
хований, злочинів 
практично немає. 
Мені сподобало-
ся, як вони люблять 
своє місто, як розпо-
відають про нього, 
як пишаються бари-
кадами з блоків, які 
збудували, коли Ро-
сія на них танки пу-
стила. Люблять іс-
торію — повністю 

відновили палац великого князя. 
Люблять мистецтво — у них цілий 
квартал художників і поетів. Але 
заводів у них немає. Агресії в ли-
товських людях теж немає.

— Не те що в нас!
— У нас з кожним днем агресії 

все більше й більше. Може, тому, 
що ми щодня з кимось воюємо, 
щодня в нас траур. Постійно: уби-
ли, збили, той п’яний. Постійно! 
Увімкніть новини. Щодня пресу-
вання. Ну, видно, так треба. У ли-
товців — свята, фейєрверки…

— Ви відчуваєте конкуренцію 
з боку іноземних компаній, та-
ке взагалі є в Україні?

— Ідуть, ідуть! Словаки ідуть. 
Одна компанія ось хоче зайти на 
ринок. Але вони коли дізнали-
ся наші розцінки, тут же розвер-
нулися і пішли назад. «Агресія» з 
боку великих іноземних компаній 
буде, бо вони бачать Україну як 
великий будівельний ринок, бо 
Європа забудована. Мова про за-
води, фабрики, дороги. Все буде 
— Європа Україну не залишить.

— Дякую за цікаву розмову!

Тетяна ХОДЧЕНКО

Скоро відкриття нового до-
шкільного навчального закла-
ду в Борисполі. Урочистості за-
плановано на п’ятницю, 8 груд-
ня. Дитсадочок «Віночок» від-
чинить двері об 11.00 на вулиці 
Привокзальна, 14 а.

«Садок повністю готовий до 
зустрічі маленьких вихованців. 
Меблі, опалення, кухонне облад-
нання — все це в закладі укомп-
лектовано,» — розповідає «Ві-
стям» Людмила Пасенко, заступ-
ник міського голови із гуманітар-
них питань.

На навчання до закладу мають 
перевести вихованців із садка «Те-
ремок», який передбачено закри-

ти на капітальний ремонт. Про-
те, коли він розпочнеться, поки 
невідомо.

Садочок розрахований на шість 
груп для діток, віком від трьох до 
шести (семи) років. Тут функціону-
ватимуть групи денного перебу-
вання малюків. За потребою мо-
жуть працювати групи цілодобово-
го, короткотривалого перебуван-
ня, групи вихідного дня (неповний 
день) у вихідні та святкові дні. Та-
кож передбачено 10,5-годинний 
робочий день з 7:30 до 18:00 при 
п’ятиденному робочому тижні.

Нагадаємо, садок мав відкрити-
ся ще у вересні, але дата постійно 
відкладалася через зрив тендерів 
по закупівлі меблів, а також через 
проблеми із підключенням закла-
ду до системи опалення. 

УЖЕ ГОТОВИЙ САДОЧОК 
«ВІНОЧОК»

 КОМФОРТ У МІСТІ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Вуличне освітлення виконує 
низку функцій:  сприяє безпеці  
пішоходів та водіїв, запобіган-
ню злочинних дій та нагадує, 
що ми живемо у цивілізовано-
му світі.

За статистикою патрульних, зав-
дяки належному вуличному освіт-
ленню у Борисполі кількість ДТП 
зменшується на 30%, а на дорогах 
державного значення — на 45%. 

Як освітлюється місто, розпо-
вів перший заступник місько-
го голови Микола Корнійчук. «За 
2017 рік у Борисполі встановлено 
понад тисячу світлоточок на елек-
тролініях довжиною 36 км. За рік 
додатково освітлено 48 вулиць. 
Тепер місто освітлюється більше 
ніж на 50% сучасними світлодіод-
ними лампами LED, які мають по-
тужність від 30 до 100 Вт. На голов-
ній вулиці для кращої видимості 
встановлено найяскравіше освіт-
лення, а на другорядних — потуж-
ність ламп становить від 30 до 60 
Вт», — похизувався успіхами Ми-
кола Петрович. 

Керівник підкреслив, що тари-
фи за вуличне освітлення рахува-
лися по 2-зонних лічильниках, на-
разі проходить їх заміна на  сучас-
ніші — 3-зонні, що дасть змогу еко-
номити кошти міського бюджету.

На 2018 рік у місті будуть виді-
лятися кошти на остаточну заміну 
вуличного освітлення.

До теми
• Стало відомо, якщо хтось із 

містян забажає встановити на 
стовпі біля двору освітлення, по-
трібно звернутися до депутата на 
окрузі. Той подасть звернення до 
міського голови, після чого буде 
розглянута можливість освітлен-
ня цього вузла, бо необхідні змі-
ни до вже прийнятого бюджету. 
Також є випадки, коли немає змо-
ги підключити вулицю до зовніш-
нього освітлення через відсут-
ність щита управління вуличних 
лічильників електроенергії.

• Якщо є неполадки з вуличним 
освітленням, то слід звернутися 
до ВУКГ. Спеціалісти КП усунуть 
несправність.

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ: 
50 НА 50 

• Чекає відвідувачів. Повністю завершене будівництво, благоустрій 
та комплектація нового ДНЗ «Віночок». Урочисте відкриття запланова-
но на 8 грудня до Дня місцевого самоврядування.

• Європа вірить в Україну. Новий європейський завод, збудований «Агробудмеханізацією» у Бродах — 
реальний доказ цієї віри.

«Давайте зробимо 
програму «Зелені 

насадження в місті»
і будемо робити
зелені острівці.» 
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 НЕМАЄ КРАЙНІХ  НОВИЙ ВИКЛИК

БЛОКАДА ІНСУЛІНУ

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Головний лікар Бориспіль-
ської ЦРЛ Олександр Щур по-
відомив, що за програмою реім-
бурсації інсуліну працюють ще й 
інші аптеки, тож субвенція спря-
мована не лише на аптеку №24, 
і дві аптечні мережі не викори-
стали коштів на інсулін. Також він 
дорікнув міській владі, чому де-
путати виділили кошти з місько-
го бюджету на програму «Діабет», 
а місто їх не використовує для 
діабетиків?

Ситуацію прокоментувала «Ві-
стям» заступник мера Бориспо-
ля Людмила Пасенко: «Зрос-
ла кількість людей, які йдуть до 
міської ради скаржитися на від-
сутність у центральній аптеці без-
коштовного інсуліну. Олена Хо-
мич звернулася з проханням, 
щоб кошти, які не використали 
інші аптеки, перенаправили апте-
ці №24. Заклад має всі умови для 
зберігання препаратів і готовий 
і забезпечувати ними населен-
ня. Міська влада звернулася до 
Бориспільської ЦРЛ з проханням 
повідомити, які ще аптеки можуть 
забезпечувати діабетиків безко-

штовним інсуліном», — пояснила 
співрозмовниця.

Мільйони на інсулін
Коментуючи, як було розподі-

лено кошти між аптеками, Олек-
сандр Щур зазначив, що з дер-
жавної казни Борисполю на без-
коштовний інсулін було виділено 
майже 1,5 млн грн. Районна вла-
да додала близько 1 млн 100 тис. 
грн. Кошти були надані трьома за-
кладам: Аптека №24, ПП «Ліоніс» 
та ТОВ «Аптека 194». Коли з’ясу-
валося, що ТОВ «Аптека 194» про-
тягом двох місяців використала 
тільки 258 грн 94 коп., з нею ро-
зірвали договір і передали кош-
ти іншій — ТОВ «ВЕЛЕС ФАРМ». 
Але процедура переоформлення 
задовга: два місяці аптека не мо-
же отримати від Мінохорони здо-
ров’я код доступу до програми ре-
імбурсації вартості інсуліну. «У ре-
зультаті: гроші є, інсулін у аптеці є, 
а відпускати його за безкоштовни-
ми рецептами заклад не може», — 
констатує пан Олександр і підсу-
мовує, що наразі Аптека №24 ре-
сурс вичерпала. На початку груд-
ня вона отримає ще 94 тис. грн. У 
ПП «Ліоніс» кошти  теж закінчують-
ся, а ТОВ «ВЕЛЕС ФАРМ» з наступ-
ного тижня почне видавати ліки, 
щоб до кінця року освоїти кошти.

Позиція мерії
Міська влада виділила 1 млн 400 

тис. грн на «Діабет». Але вони поки 
не використовуються. «Ми виділи-
ли кошти на міську програму «Діа-
бет», — пояснює Людмила Пасен-
ко, — бо цими грошима прагнули 
підстрахуватися: раптом не виста-
чить державної субвенції. Виявля-
ється, грошей по субвенції виста-
чає. Тож чому міський бюджет має 
брати зобов’язання держави? У ді-
абетиків є багато проблем. Напри-
клад, держава не відшкодовує ви-
тратні матеріали та вироби мед-
призначення для інсулінозалеж-
них: тести, інсулінові шприці, голки 
тощо. А у Борисполі є ще й 15 діток, 
життя яких залежить від інсуліну. 
Тож на ці кошти допомагатимемо 
хворим дітям і їхнім батькам».   

Де аптека з лімітом?
«Вістям» Олександр Щур, який є 

відповідальним за розподіл коштів 
між аптеками, повідомив адреси 
закладів, які працюють з інсуліном 
за програмою реімбурсації.

«Ці аптеки є у головному корпу-
сі лікарні. Щоб пацієнти могли от-
римати рецепт і тут придбати пре-
парати», — каже головлікар.

Пункт ПП «Ліоніс», що навпроти 
травмпункту, ліки має і проблем із 

забезпеченням безкоштовним  ін-
суліном не існує. У мережі аптек 
«ВЕЛЕС ФАРМ», що на знаходить-
ся на території лікарні з тильного 
боку головного корпусу, на запи-
тання, чи можна у цій аптеці при-
дбати інсулін за безкоштовним ре-
цептом, аптекар повідомила, що у 
них досі  налагоджують програм-
не забезпечення!

Таємниця чи 
халатність?

Після пошуків безкоштовного 
інсуліну питань залишилось біль-
ше, ніж відповідей. 

• Чому виникла прогалина в ін-
формуванні населення? 

• Чому там, де приймає ендо-
кринолог, у жодному з кабінетів 
чи біля кабінету немає інформації, 
у яких аптеках можна придбати ін-
сулін за безкоштовним рецептом? 
Олександр Щур запевняє, що па-
цієнтам достатньо усної інформа-
ції від лікаря.

• Чому ж тоді пацієнти продов-
жують безуспішно шукати життє-
во необхідні для них ліки у Бори-
спільській центральній аптеці, а 
про інші заклади, які мають кош-
ти, і директор 24-ї аптеки Оле-
на Хомич, і представники місь-
кої влади дізнаються на плано-
вій нараді наприкінці бюджетно-
го року? 

• Як збирається «ВЕЛЕС ФАРМ» 
до кінця року забезпечити пацієн-
тів інсуліном на суму 500 тис. грн 
тільки державної субвенції? Адже 
всі неосвоєні кошти повернуться 
назад до держказни. І у наступно-
му році виділена сума може бути 
значно меншою через невикори-
стану цьогоріч.

 У листопаді на одній 
із планових нарад у Бори-
спільського міського голо-
ви директор аптеки №24 
Олена Хомич повідомила, 
що кошти на безкоштов-
ний інсулін у них закінчи-
лися, а люди продовжу-
ють звертатися. 

Якщо ліки не підходять
Багато пацієнтів скаржаться, що їхній організм погано сприймає лі-

ки, які можна отримати за безкоштовним рецептом. Однак і вони ма-
ють можливість скористатися допомогою держави. Просто за дорож-
чі препарати доведеться доплатити різницю в ціні. 

ДО ТЕМИ

КІР НЕ ВІДСТУПАЄ
Тетяна ХОДЧЕНКО

Спалахи захворювання на 
кір кілька місяців атакують 
Україну в різних областях. 
Яка ситуація на Бориспільщи-
ні, чи є підстави хвилюватися 
щодо можливої епідемії?

З початку осені у Бориспо-
лі та районі зафіксовано 23 ви-
падки захворюваності на кір, 
із них — 22 у місті та один у се-
лі Гора. Але поширення хворо-
би набирає обертів, станом на 
28 листопада у міських школах 
№1, №3, №6 та №8  є діти, хворі 
на кір. Вірус дістався і дитсадоч-
ків — у «Світлячку» та «Росинці» 
захворіло по одній дитині.

З початку року в Києві фік-
сували недуг у понад 60 осіб, 
більшість з яких – діти. Про це 
заявив директор «Київського 
міського лабораторного цен-
тру» Сергій Чумак. Є випадки 
кору в Запоріжжі, Одесі та низці 
областей Заходу країни.

Найслабшими до недуги є діти, 
єдиний спосіб уникнути хворо-
би — щеплення. Але необхідної 
вакцини давно немає у лікарнях.

Є загроза
«У вересні — листопаді на Бо-

риспільщині, в основному, хво-
рими на кір виявилися особи 
ромської національності. Під час 
стаціонарного лікування вони 
неодноразово самовільно втіка-
ли із відділення, чим спричиняли 
розповсюдження недуги», — ка-
же «Вістям» завідуюча амбула-
торії сімейної практики та ме-
дицини №1 Світлана Грона.

Вона не відкидає, що загроза 
спалаху кору існуватиме, бо ді-
тей в останні роки мало вакци-
нують, тому ця вірусна хворо-
ба дала про себе знати агресив-
ніше. «Вакцини немає, — гово-
рить С. Грона. — А та кількість, 
що була, замала. Держава не 
передбачила неконтрольова-
не число переселенців зі Схо-
ду. Ми направили лист до МОЗ 
із проханням надати додаткові 
дози, та відповіді немає».

За словами Ольги Шуль-
ги, завідувача відділу орга-
нізації епідеміологічних до-
сліджень «Бориспільського 
міжрайонного відділу лабо-
раторних досліджень», епіде-
мія кору загрожує Борисполю.

«Якщо вірус поширюватиметь-
ся країною й не спинить темпу, 
то доведеться говорити про епі-
демію, а попередити недугу мо-
же вакцинація, від якої, на жаль, 
чимало батьків свого часу відмо-
вилися», — пояснює Ольга Ми-
колаївна і визнає, що тенденція 
є небезпечною для нації. Але, 
на жаль, ситуація в країні щодо 
щеплення кинута на самоплив і 
жодної роз’яснювальної роботи 
з батьками не ведеться.

Є вакцина
«Вісті» пройшлися аптеками,  

дізналися, чи є вакцина. Так, у ап-
теці Низьких цін на вул. Котлярев-
ського, 1 (біля амбулаторії) можна 
придбати вакцину «Пріорікс» (кір, 
краснуха, паротит) бельгійсько-
го виробництва за 280 грн. Її слід 
замовити раніше від дати вакци-
нації. Щеплення зроблять у поруч 
розташованій амбулаторії.

• У цьому році в Україні діють програми відшкодування варто-
сті препаратів для лікування захворювань, поширених у державі. 
З 1 квітня 2017 року стартувала програма «Доступні ліки». Відповідно до 
неї, пацієнти можуть за рецептом безкоштовно отримувати ліки від серце-
во-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Місяцем 

пізніше запущено програму реімбурсації (відшкодування вартості) препа-
ратів інсуліну. Кожній із цих програм знадобився ще місяць, щоб отрима-
ти кошти і запрацювати. Визначено препарати, на які держава виділяє ці-
льову субвенцію, і її сума залежить від того, яка кількість хворих у регіо-
ні потребує їх. Комунальна аптека №24 працює за усіма держпрограмами.

На території ЦРЛ працюють аптеки, де реалізовується безкоштовний інсулін за рецептом лікаря.
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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. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 4 ГРУДНЯ

ВІВТОРОК, 5 ГРУДНЯ

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 11.00 12.20 "Чотири весілля "
12.55 "Міняю жінку "
14.20 21.00 Т/с "Село на мільйон 2" 

(12+)
15.20 Х/ф "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Голос. Діти 4"
02.05 Т/с "Пончик Люся" (16+)

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 11.00 12.20 "Чотири весілля "
12.50 "Міняю жінку "
14.20 21.00 Т/с "Село на мільйон 2" 

(12+)
15.20 Х/ф "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
22.00 "Модель XL"
23.45 00.10 Х/ф "Розумник Вілл 

Хантінг"
04.30 Т/с "Пончик Люся" (16+)

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

05.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.40 Х/ф "Сусіди по розлученню"
13.40 15.30 Т/с "Теща-командир" 

12+
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Біле-чорне" 16+
23.30 Х/ф "Смертельні перегони 3: 

Інферно" 16+
01.40 Профілактика!!!
05.30 Реальна містика

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

03.20 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 04.05 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 "Біле-чорне" 16+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.20 Х/ф "Смертельні перегони 3: 

Інферно" 16+

05.50 Мультфільм
06.20 22.30 "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 "Арфа для коханої" 16+
13.00 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
16.05 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.30 05.10 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, що не спить" 16+
00.35 Х/ф "Білоруський вокзал"
03.10 "Скептик 3"
03.40 "Речдок"

05.50 Мультфільм
06.20 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.10 12.25 20.40 Т/с "Той, що не 

спить" 16+
13.50 "Життя на грані"
14.50 03.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.40 05.15 "Подробиці"
00.55 Х/ф "Дорога Олена Сергіївна"
03.20 "Скептик 3"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф "Барбі Дрімтопія"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Трубач"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У

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

Підсумки
10.15 Секретний фронт. Дайджест
10.30 13.25 Х/ф "Ґранд-реванш" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Смертельна зброя" 16+
16.15 Х/ф "Команда "А" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Нюхач" 16+
22.25 Свобода слова
00.55 Х/ф "Синевир" 16+
02.20 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.40 Т/с "Слідчі" 16+
04.05 Скарб нації

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше ніж правда
11.00 Т/с "Нюхач - 3" 16+
12.00 13.25 Х/ф "Смертельна 

зброя" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 16.20 Т/с "Майор і магія" 16+
17.35 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.25 01.55 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.45 Х/ф "Смертельна зброя-2" 

16+
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Зіркове життя"
09.30 Х/с "Інспектор Лосєв"
13.30 Х/ф "Апачи"
15.25 Х/ф "Вершник без голови"
17.25 Х/ф "Ключі від неба"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/с "Людина у прохідному 

дворі"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.20 00.25 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Королева бензоколонки 

2"
13.00 Х/ф "Слід сокола"
15.15 Х/ф "Ліки проти страху" 16+
17.10 Х/ф "Я оголошую вам війну" 

16+
19.00 02.05 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Непіддатливі"
01.15 "Позаочі"
03.30 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 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 "Неймовірні винаходи"
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 18.10 "Неймовірні винаходи"
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 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.10 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
06.59 08.19 Kids Time
08.20 М/ф "Атлантида: Загублена 

імперія"
10.20 Х/ф "Школа Авалон"
12.15 Х/ф "Макс Стил" 12+
14.10 Х/ф "Людина-павук: Ворог у 

тіні"
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.50 Страсті за Ревізором
00.20 Х/ф "На дні" 18+
02.05 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі
03.45 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.40 Абзац
06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
06.59 08.19 Kids Time
08.20 Т/с "Друзі"
11.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.00 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на виживання
21.00 Київ вдень та вночі
23.10 Варьяти

04.15 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (12+)

05.55 Х/ф "Де 0-42?"

07.30 Т/с "Діти Арбата" (16+)

11.35 "Кримінальні справи"

13.20 15.05 21.30 Т/с "Грейспойнт" 

(16+)

14.45 19.00 23.15 03.20 "Свідок"

15.20 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)

01.45 Т/с "Суто англійські вбивства"

03.50 "Правда життя. Професії"

04.50 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.40 Х/ф "Алмази для Марії"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.15 15.05 02.00 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.20 Т/с "Грейспойнт" (16+)
17.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.15 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 11.05 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
12.05 17.20 "Загублений світ"
13.05 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)
19.15 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)
20.15 Т/с "Балада про бомбера" 

(16+)
21.15 Т/с "Кістки 3" (16+)
23.00 Т/с "Кістки 2" (16+)
23.55 Т/с "Кістки 3"
00.50 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"
01.55 Х/ф "Москаль-чарівник"
03.10 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

15.00 Х/ф "Втеча" (16+)

19.15 Т/с "Балада про бомбера" 

(16+)

21.20 23.05 Т/с "Кістки 3" (16+)

00.55 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"

02.00 Х/ф "Двійник"

03.10 "Облом.UA."

07.15 15.25 "Все буде добре!"
09.15 Х/ф "Бережіть чоловіків!"
11.00 Х/ф "За сірниками"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Хата на тата"
01.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
03.06 "Найкраще на ТБ"

07.05 15.25 "Все буде добре!"
09.05 "Все буде смачно!"
10.05 "Битва екстрасенсів 13"
12.25 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "МастерШеф - 7"
23.55 "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 11.00 16.35 23.20 Погода
09.40 Д/ф "Загальний зшиток"
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 23.30 02.55 Розсекречена 

історія
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 04.45 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 Гумористичне шоу з 

Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с "Дика планета"
00.30 Д/с "Орегонський путівник"

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 02.00 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.00 20.20 23.20 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.15 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.30 Тема дня
18.35 01.45 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 00.20 Д/с "Столика Японія"
20.25 Наші гроші
21.50 02.45 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Дика планета"
23.30 03.10 Розсекречена історія
00.40 04.05 Д/с "Орегонський 

путівник"
04.35 Д/с "Середземномор'я"

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

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

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

09.30 10.55 12.20 "Чотири весілля "
12.45 "Міняю жінку "
14.15 21.00 Т/с "Село на мільйон 2" 

(12+)
15.15 Х/ф "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"
01.45 Т/с "Пончик Люся" (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 

"Шахтар" - "Манчестер Сіті"

00.10 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.55 Мультфільм
06.20 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 12.25 20.40 Т/с "Той, що не 

спить" 16+
13.50 "Життя на грані"
14.50 03.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.40 05.15 "Подробиці"
00.55 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
03.20 "Скептик"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Братик і сестричка"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У

05.30 10.00 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.00 17.35 21.30 Т/с "Нюхач" 16+
12.00 13.25 Х/ф "Смертельна 

зброя-2" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 16.20 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 02.05 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.50 Х/ф "Смертельна зброя-3" 

16+
02.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.50 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
10.30 00.30 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Психопатка" 16+
13.30 Х/ф "Пуаро Агати Кристі"
15.30 Х/ф "До Чорного моря"
17.05 Х/ф "Висота"
19.00 02.10 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Не чекали-не гадали"
01.20 "Позаочі"
03.40 Кіноляпи
04.20 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 "Неймовірні винаходи"
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"

03.10 Зона ночі
05.00 Абзац
06.59 08.19 Kids Time
07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
08.20 Т/с "Друзі"
11.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
15.50 22.10 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Варьяти
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Зіркові яйця
02.55 Служба розшуку дітей

04.50 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.40 Х/ф "Зупинився потяг"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Будні карного розшуку"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.15 15.05 02.05 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.50 "Свідок"
15.20 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.20 "Випадковий свідок"
03.35 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

14.30 Х/ф "Білий шквал"

19.15 Т/с "Балада про бомбера" 

(16+)

21.25 23.10 Т/с "Кістки 3" (16+)

01.00 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"

02.05 Х/ф "Лісова пісня"

03.35 "Облом.UA."

07.00 15.25 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
10.00 "Битва екстрасенсів 13"
12.10 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "МастерШеф - 7"
00.10 "Один за всіх"

06.30 07.00 15.00 18.05 21.00 02.10 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Д/ф "Рейд"
10.45 Д/ф "Аеропорт"
11.55 Д/ф "Дебальцеве"
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.35 20.20 23.15 Погода
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.20 Новини. Світ
18.20 21.30 01.35 02.35 Тема дня
18.35 01.50 Новини. Культура
19.00 Д/ф "Митрофанови:Історія 

родини батька і сина"
19.05 Д/ф "19-річний командир"
19.15 Д/ф "Монгол. Історія 

снайпера"
19.30 Д/с "Столика Японія"
20.25 Слідство. Інфо
21.50 02.50 Новини. Спорт
22.15 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 12.20 "Чотири весілля "
12.30 "Міняю жінку "
14.00 21.00 Т/с "Село на мільйон 2" 

(12+)
15.00 Х/ф "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 "Невдаха з Каунт-Каунті"
04.30 Т/с "Пончик Люся" (16+)

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 

"Зоря" - "Атлетік"

00.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.55 Мультфільм
06.20 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 12.25 20.40 Т/с "Той, що не 

спить" 16+
13.50 "Життя на грані"
14.50 03.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.40 05.15 "Подробиці"
00.55 Х/ф "Дві стріли"
03.20 "Скептик"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Столику, накрийся"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.55 17.35 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
11.55 13.25 Х/ф "Смертельна 

зброя-3" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 16.20 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+
23.45 Х/ф "Смертельна зброя-4" 

16+
03.00 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.15 00.20 "Моя правда"
11.00 Х/ф "Усі повинні померти" 

16+
13.25 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.25 Х/ф "Висота"
17.20 Х/ф "Непіддатливі"
19.00 02.00 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "До Чорного моря"
01.10 "Позаочі"
03.30 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Неймовірні винаходи"
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 02.50 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
06.59 08.19 Kids Time
08.20 Т/с "Друзі"
11.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.00 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
23.10 Суперінтуїція
02.45 Служба розшуку дітей

04.00 "Правда життя. Професії"
05.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (12+)
06.50 Х/ф "Розплата"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Грачі"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.15 15.05 02.00 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.20 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.15 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

14.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+)

19.15 Т/с "Балада про бомбера" 

(16+)

21.25 23.10 Т/с "Кістки 3" (16+)

01.00 "Помста природи"

02.00 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.10 "Облом.UA."

07.05 15.25 "Все буде добре!"
09.05 "Все буде смачно!"
10.05 "Битва екстрасенсів 13"
12.20 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"
00.00 "Один за всіх"

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 02.00 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.00 16.35 20.20 23.20 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
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 02.30 Тема дня
18.35 01.45 Новини. Культура
19.00 ВУКРАЇНІ . "Розкіш Нижньої 

Апші"
19.25 00.20 Д/с "Столика Японія"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.45 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с "Дика планета"
23.30 03.10 Розсекречена історія
04.05 Д/с "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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



10 №46 (905), 1 грудня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 4 - 10 ГРУДНЯ

СУБОТА, 9 ГРУДНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 8 ГРУДНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

09.45 23.15 "Світське життя"

10.55 02.05 "Голос. Діти 4"

13.30 Т/с "Село на мільйон 2" (12+)

16.30 "Вечірній квартал №2 2017"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Українські сенсації"

21.15 "Вечірній квартал 2017"

00.15 "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 12.20 "Чотири весілля "
12.30 "Міняю жінку "
14.00 Т/с "Село на мільйон 2" (12+)
15.00 Х/ф "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 "Ліга сміху"
22.20 "Вечірній Київ 2017"
00.15 Х/ф "Фейкові копи" (18+)
02.10 Х/ф "Невдаха з Каунт-Каунті"
05.25 Мульфільми

07.00 15.00 19.00 03.10 Сьогодні

07.15 05.50 Зірковий шлях

09.40 15.20 Т/с "Біле-чорне" 16+

16.20 19.40 Т/с "Рідні серця"

21.00 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.20 Сьогодні

09.30 05.40 Зірковий шлях

11.30 04.05 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 Т/с "Біле-чорне" 16+

23.20 Слідами

00.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

08.00 Х/ф "Осінній марафон"
09.50 Х/ф "Солодка жінка"
11.50 Х/ф "Зимова вишня"
13.30 Х/ф "Доторкнутися неба" 16+
15.25 Х/ф "Бебі-бум" 16+
17.25 Концерт Олега Винника "Я не 

забуду"
20.00 04.30 "Подробиці"
20.30 "Час будувати"
22.35 Т/с "Диван для самотнього 

чоловіка" 16+
02.25 Док.проект "Вицин, якого ми 

не знали"
03.20 Х/ф "Невиправний брехун"
05.00 Великий бокс. Василь 

Ломаченко - Гільєрмо 
Рігондо

07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 
Новини

07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.05 12.25 Т/с "Той, що не спить" 

16+
13.50 "Життя на грані"
14.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.50 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Бюро легенд" 16+
01.20 Х/ф "Про нього" 16+
04.30 Х/ф "Дівчина без адреси"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
11.20 М/ф "Школа монстрів: 

Великий монстровий риф"
12.40 Х/ф "Братик і сестричка"
14.00 Казки У
19.00 М/ф "Шрек"
21.00 Танька і Володька
22.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Король повітря: Сьома 

подача"
12.00 19.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 02.30 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 М/ф "Шрек"
23.00 Х/ф "Нянь" 16+
01.00 Х/ф "Трубач"

05.00 04.30 Скарб нації
05.10 04.40 Еврика!
05.15 04.45 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.15 Я зняв!
09.15 14.15 Дизель-шоу
10.45 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
16.50 Х/ф "Васабі" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Механік-2. Воскресіння" 

16+
22.05 Х/ф "Перевізник-3" 16+
00.05 Х/ф "Священник" 18+
01.50 Реальне життя

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 17.35 Т/с "Нюхач" 16+
11.55 13.25 Х/ф "Смертельна 

зброя-4" 16+
12.45 15.45 Факти. День
15.00 16.20 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.25 Комік на мільйон
02.20 Факти
02.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
04.05 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
09.30 "Академія сміху"
10.20 "Невідома версія. Висота"
11.10 Х/с "Зворотної дороги немає"
15.15 Х/ф "Смертельна помилка"
17.15 Х/ф "Северино"
19.00 Х/ф "Вождь Біле Перо"
21.00 Х/ф "Вантаж без маркування"
22.50 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
01.20 Х/с "Викуп"
02.50 "Своя роль"
03.30 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.05 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
10.55 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Убивство в зимовій 

Ялті" 16+
13.30 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.30 Х/ф "Я оголошую вам війну" 

16+
17.20 Х/ф "Де 0-42?"
19.00 02.05 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Перше побачення"
00.35 Х/ф "За власним бажанням"
03.35 Кіноляпи
04.20 Саундтреки

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.40 "Мультляндія"
15.15 "Концерт "Приречений на 

любов"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.10 04.55 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
19.00 03.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Фраккія проти Дракули"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"

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 "Неймовірні 
винаходи"

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 01.50 Зона ночі
05.10 06.10 Kids Time
05.15 М/с "Лунтик і його друзі"
06.15 Дешево і сердито
07.40 Київ вдень та вночі
09.00 Ревізор
11.50 Страсті за Ревізором
14.20 Варьяти
16.20 Зіркові яйця
18.15 Х/ф "Нова людина-павук" 16+
21.00 Х/ф "Нова людина-павук 2: 

Висока напруга" 16+
00.00 Х/ф "БайБайМэн" 16+

03.00 02.35 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.59 07.59 Kids Time

08.00 22.40 Кохання на виживання

12.00 21.40 Київ вдень та вночі

16.40 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.40 Х/ф "Знівечений" 18+

02.30 Служба розшуку дітей

04.55 Х/ф "Дві стріли"
06.35 Х/ф "Процес"
09.10 Х/ф "Дорога в пекло"
12.20 "Легенди шансону"
13.20 03.45 "Речовий доказ"
15.00 "Свідок. Агенти"
15.40 "Склад злочину"
17.00 "Таємниці радянського 

дефіциту"
19.00 03.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Знову невловимі"
22.10 Х/ф "Спокута"
00.00 Х/ф "Викрадення Фредді 

Хайнекена" (16+)
01.50 "Мисливці за привидами"
03.40 "Випадковий свідок"

04.00 03.50 "Правда життя. 
Професії"

04.50 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.45 Х/ф "Сімнадцятий 
трансатлантичний"

08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Сорок перший"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.15 15.05 02.00 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.20 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.15 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.15 "Цілком таємно"

11.10 "Загублений світ"

13.10 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)

17.15 Х/ф "Конан-варвар" (16+)

19.55 Х/ф "Стукач" (16+)

22.00 Х/ф "Глибинна бомба" Черв. 

Круг

23.50 "Помста природи"

01.50 Х/ф "Захар Беркут"

03.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

15.05 Х/ф "Запеклі шахраї" (16+)

19.15 Х/ф "Ліга видатних 

джентльменів" (16+)

21.20 Х/ф "Бейтаун поза законом" 

(16+)

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC"

02.00 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.15 "Облом.UA."

06.00 Х/ф "Медовий місяць"
07.55 "Караоке на Майдані"
08.55 "Все буде смачно!"
09.55 Х/ф "Добігти до себе"
13.50 "Зважені та щасливі - 7"
17.00 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.25 23.50 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
22.35 "Х-Фактор - 8. Підсумки 

голосування"

07.35 Х/ф "Шкільний вальс"

09.30 Х/ф "Пізнє каяття"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 22.35 Х/ф "Добігти до себе"

06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00 08.00 09.00 21.00 02.45 
Новини

09.30 12.55 Погода
09.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.30 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
13.10 03.15 Біатлон. Кубок світу. ІI 

етап. Гонка переслідування 
12,5 км. Чоловіки

14.25 Д/с "Столика Японія"
14.45 Д/с "Смак Дзяннаня"
15.40 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. 

Гонка переслідування 10км. 
Жінки

16.30 23.30 Футбол. Клубний 
Чемпіонат Світу-2017. 
Пачука - Відад

18.25 Футбол. Клубний Чемпіонат 
Світу-2017.1/4 фіналу 
(Winner M1 vs AFC)

20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир

06.00 17.15 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 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"
11.00 16.50 Погода
11.10 Д/ф "Золотий вересень"
12.25 02.55 Біатлон. Кубок світу. ІI 

етап. Спринт 10 км. 
Чоловіки

13.55 "Схеми" з Наталією 
Седлецькою

14.30 Радіо. День
15.10 04.15 Біатлон. Кубок світу. ІI 

етап. Спринт 7,5 км. Жінки
16.35 Біатлон. Кубок світу. Яскраві 

моменти
17.50 01.10 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 "Хайтарма"
00.45 Д/с "Столика Японія"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО



11№46 (905), 1 грудня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 4 - 10 ГРУДНЯ

НЕДІЛЯ, 10 ГРУДНЯ

06.05 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка"
10.50 "Світ навиворіт - 9"
11.55 "Світ навиворіт - 6"
12.55 Т/с "Слуга народу"
17.05 "Ліга сміху"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос. Діти 4"
23.10 "Вечірній Київ 2017"
01.05 "Аргумент кiно"
01.45 "Світське життя"
04.35 Мульфільми

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"
11.00 Т/с "Рідні серця"
15.15 Х/ф "Забудь мене, мамо" 12+
17.15 21.00 Т/с "Подаруй мені 

життя"
19.00 03.45 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Т/с "Спадкоємиця"
02.45 Історія одного злочину 16+
04.45 Агенти справедливості 16+

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

Перезавантаження"
12.05 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
13.00 04.30 Х/ф "Людина-оркестр"
14.50 "Місце зустрічі"
16.20 "Час будувати"
18.20 20.30 Т/с "Східні солодощі" 

12+
20.00 02.45 "Подробиці"
23.05 Х/ф "Гувернантка" 16+
01.05 Х/ф "Навіщо ти пішов" 16+
03.15 Х/ф "Тридцять три"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом 2
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
11.00 Х/ф "Столику, накрийся"
12.20 Х/ф "Король повітря: Сьома 

подача"
14.00 Казки У
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 Х/ф "Нянь" 16+
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

05.15 Більше ніж правда

07.00 Т/с "Слідчі" 16+

08.30 Мене вбили

09.25 Т/с "Відділ 44" 16+

11.20 13.00 Скетч-шоу "На трьох"

12.45 Факти. День

14.45 Х/ф "Перевізник-3" 16+

16.45 Х/ф "Механік-2. Воскресіння" 

16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Падіння Лондону" 16+

22.45 Х/ф "Падіння Олімпу" 16+

00.55 Х/ф "Синевир" 16+

02.25 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
09.30 "Академія сміху"
10.10 "Невідома версія. Вечора на 

хуторі біля Диканьки"
11.00 Х/ф "Марья-Майстриня"
12.25 Х/ф "Безіменна зірка"
15.10 Х/ф "Сім днів до весілля"
17.10 Х/ф "Здрастуйте, Вам!" 16+
19.05 Х/ф "Чорна сукня"
21.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
22.50 Х/с "Чорний трикутник"
02.35 "Своя роль"
03.15 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 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"
15.25 "Співаючий ректор як 

технологія"
16.10 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
17.00 Х/ф "Олівець теслі"
18.50 01.30 Х/ф "Катастрофа 

"Посейдона"
21.00 00.40 03.25 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 03.55 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Доказ"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 01.10 Зона ночі
05.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
06.50 Топ-модель по-українськи
09.29 11.19 Kids Time
09.30 М/ф "Веселі ніжки"
11.20 Х/ф "Кінозірка в погонах"
13.20 Х/ф "Нова людина-павук" 16+
16.10 Х/ф "Нова людина-павук 2: 

Висока напруга" 16+
19.00 Х/ф "Подорож до центру 

землі"
21.00 Х/ф "Подорож 2: Таємничий 

острів"
22.50 Х/ф "Вертикальний рубіж"
02.00 Профілактика

04.10 "Легенди бандитського 
Києва"

04.35 "Правда життя. Професії"
05.05 Х/ф "Через Гобі та Хінган"
08.00 Т/с "Діти Арбата" (16+)
12.00 Х/ф "Знову невловимі"
14.35 "Легенди карного розшуку"
16.50 "Склад злочину"
18.30 "Свідок. Агенти"
19.00 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
22.50 Х/ф "Бомжиха"
00.40 Х/ф "Викрадення Фредді 

Хайнекена" (16+)
02.20 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

10.00 "ДжеДАІ"

10.35 "Бандерлоги"

11.35 "Помста природи"

13.00 Х/ф "Крадіжка в музеї" (16+)

14.50 Х/ф "Стукач" (16+)

17.00 Х/ф "Ліга видатних 

джентльменів" (16+)

19.20 19 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 

"Шахтар"

21.25 ПРОФУТБОЛ

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC"

02.00 Х/ф "Вишневі ночі"

03.25 "Облом.UA."

06.20 "Хата на тата"

09.00 "Все буде смачно!"

10.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

11.15 "Караоке на Майдані"

12.10 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.15 "Один за всіх"

22.30 "Х-Фактор - 8"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
09.30 23.20 Погода
09.45 Д/с "Смак Дзяннаня"
10.40 Перший на селі
11.10 Фольк-music. Діти
12.25 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. 

Естафета 4х7,5 км. 
Чоловіки

14.05 Фольк-music
15.05 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. 

Естафета 4х6 км. Жінки
16.55 Т/с "Серце океану"
21.35 Гумористичне шоу з 

Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Бориспіль
Саманд EL, 2008 р., 1,8 бензин, центральний 

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 дого-
вірна. Тел.: 0 67 2344349.

Трактор Т-25, 1992 р., робочий стан, із сіль-
госпзнаряддям + запчастини, ціна договірна. 
Тел.: 0 97 5161742.

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

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

Куплю
Бориспіль

ВАЗ-2106, оригінал, в гарному стані. Тел.: 0 93 
6000203.

Запорожець ЗАЗ-968М, в гарному стані, або 
кузов від нього, можливо без документів або 
безномерні документи. Тел.: 0 97 2378240.

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, оформлен-
ня 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
35 кв.м., діючий бізнес, документи, комерція, 

свій вхід, з ремонтом, 934000 грн (еквівалент-
но 35000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

Головатого 76а вул., 10/11, 50/21/11, частково 
ремонт,свій котел, велика лоджія, 574000 грн 
(еквівалентно 21500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 
63 7576869. АН «Гранд».

Головатого вул., 10/11, 51/21/12, частково з 
ремонтом, індивідуальне опалення, 567000 грн 
(еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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.

Лютнева вул., 5/9, 40/20/12, після будівельників, 
702000 грн (еквівалентно 26000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

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, євроремонт, 
терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

Радгоспна вул., р-н центру, біла силікатна цег-
ла, 3/5, 30/15/7, велика лоджія, житловий стан, 
490000 грн (еквівалентно 18700 у.о.), торг. Тел.: 
0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Ясна вул., 2/2, 30/15/7, житловий стан, 405000 
грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

2-к. КВАРТИРИ

Березань

КВАРТИРА-СТУДІО, ЦЕНТР, 1 ПОВЕРХ, ПА-КВАРТИРА-СТУДІО, ЦЕНТР, 1 ПОВЕРХ, ПА-
НЕЛЬНИЙ БУДИНОК, 47 КВ.М, Є ШАФА-ГАР-НЕЛЬНИЙ БУДИНОК, 47 КВ.М, Є ШАФА-ГАР-
ДЕРОБ, МЕБЛІ, БОЙЛЕР, ПРАЛЬНА МАШИ-ДЕРОБ, МЕБЛІ, БОЙЛЕР, ПРАЛЬНА МАШИ-
НА, ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ МОЛОДОГО НА, ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ МОЛОДОГО 
ПОДРУЖЖЯ АБО ОБЛАШТУВАННЯ ОФІСУ, ПОДРУЖЖЯ АБО ОБЛАШТУВАННЯ ОФІСУ, 
САЛОНУ-ПЕРУКАРНІ. ТЕЛ.: 0 66 8783871.САЛОНУ-ПЕРУКАРНІ. ТЕЛ.: 0 66 8783871.

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

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

Нова-2 вул., центр, 4/9, 54/32/8, велика лоджія, 
гарний стан, 934000 грн (еквівалентно 35000 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька 81 вул., р-н школи №3, 4 поверх, лі-

чильники, бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, 
904500 грн (еквівалентно 33500 у.о.). Тел.: 0 67 
9663374. 

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., 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.

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 дого-

вірна. Тел.: 0 98 8654720. 
Бориспіль

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

Байди-Вишневецького вул., цегляний 1987 
р.в., 93 кв.м, 6 соток землі, 4 кімнати, вода в 
будинку, потребує ремонту, 640000 грн (еквіва-
лентно 24000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

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

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

Головатого вул., 90 кв.м, 4 кімнати, кухня, кори-
дор, житловий стан, 10 соток, 648000 грн (екві-
валентно 24000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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. 

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

Лісова вул., побудований у 90–х р., 4 кімнати, 
кухня, коридор, с/в, житловий стан, 1107000 грн 
(еквівалентно 41000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Менделеєва вул., 65 кв.м, ремонт, новий ого-
рожений двір ремонт, с/в, велика кухня-студіо, 2 
окремі кімнати, комунікації, 10 соток, 800000 грн 
(еквівалентно 30000 у.о.), терміново.. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Південна вул., 70 кв.м, 4 кімнати, житловий 
стан, 8 соток, 675000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія». 

ТЕРМІНОВО! К.Шлях вул., розвилка р-н, ста-
рий будинок, 69,5 кв.м, газ, світло, колодязь, 12 
соток, ціна договірна. Тел.: 0 96 6877915, 0 93 
8853967.

100 кв.м, 2 поверхи, новобудова, 3 кімнати, 2 
с/в, сучасний проект, сві комунікації, 5 соток, го-
сподар, ціна договірна. Тел.: 0 93 7472006, 0 98 
4567204, 0 50 2223228.

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 ремонту, 
свердловина, погріб, 7 соток, 486000 грн (екві-
валентно 18000 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, держакт, ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 67 9973979.

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сай-

динг, 1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, 
центральна каналізація+свердловина, своя ка-
налізація, 12,8 соток, гараж, баня, сарай, тепли-
ця. Тел.: 0 66 7747965, 0 63 6725655.

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 38 кв.м, 2 кімнати, с/в, 

кухня, коридор, гарний житловий стан, 10 соток, 
погріб, сарай, 540000 грн (еквівалентно 20000 
у.о.). Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. 
АН «Імперія». 

Садова вул., 50/38/8, поруч центр, газ, світло, 
вода, 3 кімнати, кухня, коридор, с/в разом, га-
раж, 4 сотки, 783000 грн (еквівалентно 29000 
у.о.). Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. 
АН «Імперія».

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.

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, 

поруч озеро, ліс, електричка, ціна договірна. 
Тел.: 0 50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.
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.

Збанацького вул., 8 соток, під будівництво жит-
лового будинку, 324000 грн (еквівалентно 12000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія». 

Кооперативна вул., 10 соток, під будівництво, 
кутова, 270000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Коцюбинського вул., 10 соток, під будівництво 
житлового будинку, 324000 грн (еквівалентно 
12000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Н.Левицького вул., 10 соток під будівництво, 

вулиця активно забудовується, 216000 грн (екві-
валентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Соцмістечко вул., 6 соток, світло, газ, вода, 
каналізація, поруч зупинка, школа, дитсадок, 
405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Гора с., 13 соток, комунікації поруч, асфальт, до 
м.Київ 12 км, ціна договірна, або обмін на 2-к.кв., 
без ремонту. Тел.: 0 68 9636640.

Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації по-
руч, приватизована, держакт, 230000 грн, го-
сподар. 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 договірна. 
Тел.: 0 66 4243909, 0 63 1730356.

Куплю
Бориспіль

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

1,2,3,4-к.кв. в будь-якому районі міста, у госпо-
даря за готівку. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. 
АН «Гранд».

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

Оголошення та реклама

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

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
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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 господаря, розрахунок готівкою. 
Тел.: 0 93 1012995, Анна.

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. 

АН «Затишна оселя» купить 1,2-к.кв., буди-
нок, земельну ділянку у господаря, для своїх 
клієнтів. Тел.: 0 99 1024482, 0 97 5806524, 0 93 
7175275.

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

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

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

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

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку в Борисполі, у господаря, 

розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

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

земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 96 
0121246.

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

квартиру у господаря, допомога в оформлен-
ні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

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. 

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

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

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

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

0 95 7275230.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу 
мийників автомобілів, автослюсарів, офіці-
антів та припиральниць. Стань частиною на-
шої команди! Тел.: 0 67 9040777.

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

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

В кондитерський цех потрібні кондитери та 
механіки, г/р та з/п по домовленості, є роз-
возка. Тел.: 0 67 5089723.

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. 

Гіпермаркет «Фозі» запрошує на роботу 
касирів, продавців, вантажників, оброблю-
вача риби, двірника, мерчендайзера, про-
давців-консультантів. Розвозка до місця ро-
боти, 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 адміністратора. Офіційне працев-
лаштування + премія. Тел.: 0 63 1301513, (044) 
2817957.

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

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

ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ
з/п від 8000 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

1/2 будинку, К.Шлях вул., окремий вхід, 2 кім-
нати, кухня, зручності у будинку, меблі, бойлер, 
місце для авто. Тел.: 0 67 4451820.

2 кімнати у будинку, зручності на вулиці, 2300 
грн+комунальні. Тел.: 0 96 0121246.

будинок, 4 кімнати, газ, світло, вода у будинку, 
зручності на вулиці, 3500 грн+комунальні. Тел.: 0 
96 0121246. 

будинок, зручності у будинку, ТБ, Інтернет, міс-
це для машини, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 96 
0121246.

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
кімнату, К.Шлях вул., 3 кімнати, меблі, техніка, 

бойлер, 2000 грн без комунальних. Тел.: 0 67 
8677535, 0 95 7275230.

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.

Найму
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-
ря, порядність та оплату гарантую. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

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 господаря, на 
ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

1,2-к.кв. для порядної сім’ї. Тел.: 0 63 0328118.
1-к.кв., для сім’ї, без меблів, у господаря, на 

тривалий термін, своєчасну оплату та порядок 
гарантуємо. Тел.: 0 97 3249754, Людмила. 

АН «Затишна оселя» найме 1,2-к.кв., буди-
нок, півбудинку, кімнату у господаря, для 
своїх клієнтів. Тел.: 0 99 1024482, 0 97 5806524, 
0 93 7175275.

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОЕЛЕКТРИКА
• Офіційне працевлаштування • З/п договірна, вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

7.12.217 р. об 11.00 відбу-
деться встановлення (від-
новлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місце-
вості) ТОВ «Каскад-Агро-
сервіс» за адресою: Київ-
ська обл., Бориспільський 
р-н, с. Іванків (автодорога 
Київ—Харків 48 км+400 м 

зліва та права АЗС «ТНК»). 
Просимо бути 

присутніми суміжних 
землекористувачів та 

землевласників.
Тел.: 050-383-48-02.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬ-
КИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; КИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; 
СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за-
прошує на постійну роботу інвалідів (прибирання 
території, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

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.

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

Компанії з продажу керамічної плитки, с. 
Щасливе, на склад потрібні вантажник; водій 
кат. «В», «С» зі своїм вантажним авто до 2 
тонн. 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 ПРАЦЕВЛАШТУВАН-РІЮ, Г/Р 1/3, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ, З/П ДВА РАЗА В МІСЯЦЬ, ЗМІНА 400 ГРН. НЯ, З/П ДВА РАЗА В МІСЯЦЬ, ЗМІНА 400 ГРН. 
ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.

Компанія запрошує на постійну роботу 
електрика, грейдериста, комірника на склад 
запасних частин. Офіційне працевлаштуван-
ня, 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 постійну роботу в м. Бориспіль потрібні 
адміністратор салону, перукар, візажист, ма-
сажист, майстер манікюру. З/п гідна та вчас-
но. Тел.: 0 67 3257555. 

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

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТОКРА-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТОКРА-
НІВНИК, ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ, БЕЗ Ш/З, НІВНИК, ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ, БЕЗ Ш/З, 
З/П ВИСОКА ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 8868632.З/П ВИСОКА ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 8868632.

На роботу на виробництво меблів потрібен 
працівник по складанню меблів, навчаємо. 
Тел.: 0 67 2614039, 0 97 9197923.

На роботу потрібен бухгалтер на повний ро-
бочий день, з/п за домовленістю. Тел.: 0 95 
9059779, 0 73 1260990, 0 67 1130295.

На роботу потрібен бухгалтер, часткова за-
йнятість. Тел.: 0 50 6596222

На роботу потрібен оператоп ПК із досконалим 
знанням комп’ютера, з/п договірна. Тел.: 0 95 
9059779, 0 73 1260990, 0 67 1130295.

Підприємству в м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п 6000 грн; водій, з/п 7000 грн; опе-
ратор обладнання, з/п 9000 грн. Офіційне 
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 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. Бо-
риспіль. Оформлення та навчання. Тел:. 0 67 
5382982. 

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-
ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 1182200, 0 ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 1182200, 0 
95 0855640.95 0855640.

ПОТРІБНІ АВТОСЛЮСАРІ, З Д/Р НА СТО, З/П ПОТРІБНІ АВТОСЛЮСАРІ, З Д/Р НА СТО, З/П 
ВІД 8000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 2178753.ВІД 8000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 2178753.

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

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.

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

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

РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧОМУ РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-
ТРІБЕН СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П ВІД 6000 ТРІБЕН СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П ВІД 6000 
ГРН. ТЕЛ.: 0 97 7052679, З 9.00 ДО 18.00.ГРН. ТЕЛ.: 0 97 7052679, З 9.00 ДО 18.00.

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

Стань частиною успішної команди! Потрібні 
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. щомісяч-
на премія, соцпакет. Тел.: 0 44 4903364, 0 50 
3119626, 0 97 7033364.

Терміново потрібні прибиральниці для при-
бирання торгівельних центрів. Г/р — тиж-
день/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 (фельдшер). 
Тел.: 0 68 6378645, Любов Василівна.

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 
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

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 
АДМІНІСТРАТОР
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
БУХГАЛТЕР   ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП

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

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

ВАНТАЖНИК 
ВОДІЙ

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

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

Шрамківському цегельному заводу термі-
ново потрібні працівники з досвідом та без 
досвіду роботи, навчання на робочому місці, 
робота позмінно. Оплата праці щоденно піс-
ля закінчення зміни. Оплата проїзду за ра-
хунок підприємства (Яготинський напрямок 
до залізничної станції Кононівка). Можливе 
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 двері, 2,25х0,67; дорожня панель 1 шт., га-
ражні ворота, металеві, 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. 

Фундаментні блоки, кільця 1 м — 1 шт., 1,5 м 
— 1 шт., вапно гашене в мішках — 1 т., ціна до-
говірна, Тел.: 0 68 9636640.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

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

0 96 3907074.

МЕБЛІ

Бориспіль
Стіл письмовий, диван, крісло розкладне, газо-

ва плита, телевізор, все б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 
93 7472006, 0 50 2223228.

Шафа нова, для суконь, біло-сірого кольору, 
з патіною, 2,40х2 м. Тел.: 0 95 8247972, 0 96 
7849517.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор «Хітач», робочий, гарний стан, не-

дорого. Тел.: 0 50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 
7841279.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Віддам у дбайливі руки котеня, дівчинка, 2 міся-

ці, чорна, привчена до лотка. Тел.: 0 99 0690856.
Поросята в’єтнамські, підрощені. Тел.: 0 97 

5601547.

Вантажні перевезення. Послуги маніпулятора. 
Тел.: 0 66 2846669, 0 63 1759679.

Кредит до 100000 грн, без справки та заста-
ви. Кредитна карта до 50000 грн. Ліц. серія АВ 
№580561, видана ДКРРФПУ 11.01.2012 р. Тел.: 
0 93 0964344, 0 98 4456667, 0 50 4807707. 

Покрівельні роботи під ключ, мансардні 
дахи, риштувальні системи; м’яка покрівля, 
металева, бітумна, полімерна, керамічна 
черепиця; утеплення, облицювання будин-
ків, квартир; сайдинг, фактурна штукатур-
ка, короїд, термопанелі. Доставка матеріа-
лів. Знижка на роботу+матеріали. Тел.: 0 96 
9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; пе-
репланування, підвісні стелі, гіпсокартон, 
опалення, тепла підлога, водопровід, кана-
лізація, електрика. Будівництво — будинки, 
лазні, прибудови, гаражі, павільйони, навіси, 
альтанки, ворота, паркани. Доставка матері-
алів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000 грн

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

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

Виробничій компанії

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

Тел.: (067)620-56-21

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

ПОТРІБНІПОТРІБНІ
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.

Клітки для кролів. Тел.: 0 97 3553518.

РІЗНЕ

Бориспіль
Газовий балон, б/в, 150 грн. Тел.: 0 98 2148201.
Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського 

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

Комод; телевізор; мийка подвійна, нержавійка, 
б/в; бойлер, новий, на 15 л; обігрівач масляний, 
б/в; матрац «Дормео»; пледи, 2 шт., двоспальні; 
фен; соковижималка; гараж розбірний. Тел.: 0 99 
6019508.

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.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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.

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

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

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 
серія АА №226687, видане на ім’я Бондаренка 
Юрія Григоровича Бориспільським військкома-
том 17.08.1996 р., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, серія НК 
№4643253, виданий на ім’я Вітюка Олександра 
Миколайовича Погребищенським військкома-
том 1983 р., вважати недійсним.

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

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326
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Кросворд Відгадай ключові слова

Дитяча сторінка

Допитливим читайликам

1

5

3

6

7

4

2

1. Безшерста порода, представники 
якої були відомі ще ацтекам. Їх ще 
називають «місячними котами».

2. Батьківщиною цих котів є Таїланд, 
де їх вважали священними. Ма-
ють непередбачуваний характер.

3. Короткошерстий американський 
кіт, пращури якого жили в індіан-
ських вігвамах, схожий на рись.

4. Довгошерста порода, назва цієї 
кішки з німецької перекладається 
як «примарна істота».

5. Старовинна порода мисливських 
собак. Її легко впізнати за стриж-
кою «під лева».

6. Одна з найдавніших декора-
тивних порід собак, виведена в 
Китаї. Назва походить від назви 
китайського міста.

7. Виведена порода їздових собак. 
Назва походить від слова «хрип-
кий», бо ці собаки рідко гавкають.

Англійською буде так
IT'S RAINING CATS AND DOGS
Ллє, як з відра.

A CAT IN GLOVES CATCHES NO MICE
Любиш кататися, люби і санчата возити.

30 листопада — Міжнародний день домашніх тварин.

«Ми відповідаємо за тих, кого приручили»
Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

Коли нам сумно — вони роз-
радять, коли весело — розділять 
гарний настрій. Ви помічали, ко-
ли часто говорити зі своїми улю-
бленцями, вони починають «від-
повідати». Кіт чи собака не розу-
міють ваших слів, але тонко влов-
люють інтонацію. А погладивши їх, 
ви встановлюєте особливий зв'я-
зок. Давні мудреці говорили: «Звір 
— рідня людині, бо переживає ті 

ж самі почуття: голод, спрагу, лю-
бов, страх і біль.»

Навзаєм ми даруємо домаш-
нім улюбленцям тепло і ува-
гу. Спілкуючись з ними, ми ніби 
стаємо кращими: терплячішими, 
більш відповідальними, стрима-
нішими. Адже коли тільки хоче-
мо завести домашню тваринку, 
маємо усвідомити, що живу іс-
тоту потрібно годувати, вихо-
вувати, лікувати, коли захворіє, 
гуляти з нею на свіжому повітрі. 
З’являються нові обов’язки.

Піклування про тварину відво-
лікає людину від щоденних стре-
сів, адже вислухати не коменту-
ючи — ось найкращі ліки. Лю-
ди, які мають домашніх улюблен-
ців, довше живуть, у них кращий 
імунітет.

 Відколи людина при-
ручила кота і собаку, а 
це близько 10 тис. ро-
ків тому, вони приносять 
радість у дім.

Англійський мастиф
Найбільша собака. Незважаючи на 

габарити, мастифи спокійні і слухняні, 
люблять дітей. Зріст у холці сягає 90 см, 
а вага — 100 кг і більше. Один з пред-
ставників цієї породи — пес Айкала 
Зорбо у холці має ріст — 94 см, вага — 
155, 5 кг.

лю
а 
ст
Зо
1515

Іржава 
кішка

Найменша у 
світі кішка, ро-
дичка бенгальської. 
Вона важить лише 1,5 кг, 
35 — 48 см у довжину. 
Живе у лісах Шрі-Ланки 
та Індії. Зараз тварин ці-
єї породи активно при-
ручають. Вони грайливі 
і віддані господарю.

Мейн-кун 
(Мейнський 
єнотовий кіт)

Найбільший 
кіт, який жив 
на волі у шта-
ті Мен (США). 
Ріст у холці — 1 
м, 1,20 м у дов-
жину. Важить 9 
— 12 кг. Він дуже 
витривалий і не-
вибагливі, від-
даний, йому по-
трібно багато 
простору. За пове-
дінкою схожий 
на єнота.

Мейн-кун
(Мейнський
єнотовий кіт)

Найбільший 
кіт, який жив
на волі у шта-
ті Мен (США).
Ріст у холці — 1
м, 1,20 м у дов-
жину. Важить 9
— 12 кг. Він дуже 
витривалий і не-
вибагливі, від-
даний, йому по-
трібно багато
простору. За пове-
дінкою схожий 
на єнота.

Чихуахуа
Найменша порода собак, 

названа вона на честь мекси-
канського штату Чіуауа. Чи-
хуахуа відома ще давнім 
майя і ацтекам. Важить 
1,5 — 2,5 кг, довжи-
на —15 — 30 см. Ду-
же розумна, імпуль-
сивна, але віддана 
господарю.

30 листопад
ПРАВИЛА ЖИТТЯ: 
ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ
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БАТЬКИ І ДІТИ: ЯК НЕ ХАМИТИ
 Бути підлітком нелег-

ко. Переповнений енергією, 
одержимий потребою бути 
незалежним, сповнений 
очікувань майбутніх успіхів 
у великому житті, він про-
ходить через тяжкі випро-
бування у пошуках влас-
ного шляху у новому для 
нього світі.

Дорослим необхідно створюва-
ти умови для розвитку підлітків і 
робити це дбайливо, поважати їх-
ню гідність, допомагати їм розви-
вати відчуття правильної само-
оцінки і давати поради — все це 
сприяє становленню їхньої осо-
бистої і соціальної зрілості. Батьки 
мають розуміти і раптові зміни на-
строю дитини, і дивні, на перший 
погляд, захоплення, і ексцентрич-
ну поведінку, й лексикон, і деколи 
свідомо невдалі починання. Щоб 
успішно пережити всі пригоди під-
літкового віку, і батькам, і підліткам 
потрібно знати, як виходити з кри-
тичних ситуацій.

• Щоб зняти підвищену тривожність, батькам варто поспостерігати за підлітком, дізнатися, які справи 
можуть робити їхні діти. Чи знайшли ви час, щоб обговорити своє ставлення до того, чим ваша дитина ціка-
виться? Якщо не знайшли, то зробіть це якнайскоріше. І якщо вам подобаються якісь її вчинки, то не забудь-
те сказати дитині про це. Хваліть підлітка і в тому випадку, якщо він усвідомив і чесно намагається виправи-
ти свої помилки.

• Ви, батько, повинні чітко ви-
класти підліткові свої страхи і 
побоювання, щоб він зміг вас 
зрозуміти.

• Ви, підліток, повинні чесно 
розповісти про те, що відбува-
ється з вами, і спробувати зро-
бити так, щоб вам повірили. Ви 
повинні сказати про страхи і 
знати, що вас вислухають без 
критики й засудження.

• Ви, батько, повинні показати 
свою готовність слухати і розуміти. 

• Ви, підліток, повинні поясни-
ти батькам, що потребуєте того, 
щоб вони вислухали вас, але не 
давали порад, поки ви самі їх не 
попросите про це.

• Ви, батько, повинні розуміти, 
що підліток зовсім не повинен 
обов’язково дослухатися до ва-
ших порад.

• Ви, батько і підліток, маєте 
розвивати толерантне ставлен-
ня один до одного.

• Дорослі не повинні доз-
воляти собі виходити за ме-
жі у стосунках з дітьми. Всі 
повинні поважати норми 
людського спілкування. 

• Пам'ятайте! Кожен має 
право на особисте життя і 
вподобання.

• Щоб заслужити пошану 
підлітків, дорослі мають ви-
конувати обіцянки. Не давай-
те обіцянок, поки ви не впев-
нені, що зможете їх виконати.

• У підлітка є своє коло ін-
тересів, і він часто віддає 
перевагу товариству одно-
літків. Це природно і не оз-
начає, що він відкидає свою 
сім’ю. Однолітки виконують 
важливішу роль у його жит-
ті, ніж батьки.

Батьки повинні бути мудрими на-
ставниками, готовими прийти на до-
помогу. І якщо це буде так, то і бать-
ки, і діти зможуть зберегти теплі сто-
сунки і пошану одне до одного.

Пам’ятайте, що іноді підліток по-
чувається як зріла людина, а часом 
— п’ятирічним малюком. Так по-
винно бути. І коли нерідко дорос-
лі критично говорять: «Скільки тобі 
років, подивися на себе,» — то во-
ни забувають про зміни, які відбу-
ваються. Підлітки сприймають по-
ради і керівництво дорослих, якщо 
відчувають, що їх люблять, цінують і 
безумовно приймають.

Замість того, щоб оточувати 
підлітків заборонами і обмежен-
нями, краще спробувати створи-

ти такі стосунки, в основі яких 
будуть довіра, гумор і безко-
рислива допомога. Понад 
усе вони потребують чуй-
ного, уважного ставлен-
ня з боку дорослих. І якщо 
у них склалися такі стосун-
ки з батьками, то вони змо-
жуть спокійно пережити гро-
зи і бурі, які неминучі в такий, 
сповнений несподіванок, період.

Крім того, підлітки борються за 
свою самостійність і незалежність. 
Вони припускаються безлічі поми-
лок і часто йдуть неправильним 
шляхом. І це теж природно. Важли-
во, щоб батьки були підготовлені 
до раптових проявів у дитини силь-
них, часом неадекватних реакцій.

 • проявляти незалежність

 • відчувати спільність з інши-
ми людьми

 • мати розвинене відчуття 
самооцінки

 • добре уявляти собі, як 
правильно вчинити в тому 
або іншому випадку.

Основи гарних змін у ваших стосунках:

Підлітки, які не знаходять 
спільної мови з батьками, ду-
же часто набувають агресив-
них форм поведінки.

Стиль життя в таких сім'ях з по-
стійним проявом неповаги один 
до одного, брутальністю, сварка-
ми та неувагою залишає незадо-
воленими основні потреби ди-
тини. До цього додаються зразки 
асоціальної, а то й антисоціаль-
ної поведінки дорослих. Це руй-
нує поведінку підлітка й направ-
ляє його хибним шляхом.

Також діти використовують 
агресивні дії, щоб продемонстру-
вати «сучасність», так звану «кру-
тизну», вміння протистояти жит-
тєвим труднощам і проблемам. 

На жаль, підліткова агресія 
провокується ЗМІ, однолітками 
(де забіякуватість, агресивність 
сприймається, як доказ муж-
ності) та деформацією сім'ї, яка 
найчастіше не тільки не створює 
в дитини почуття психологічної 
захищеності, а й сприяє розвит-
ку брутальності, демонстратив-
ної непокори. 

У підлітковий період серед ді-
тей посилюється так званий не-
гативізм, який спрямований 
проти встановлених правил; ча-
стішає демонстративна поведін-
ка та вияви жорстокості й засто-
сування фізичної сили проти ін-
шої людини. Та основною причи-
ною такої поведінки є не лише 
«важкий» вік, а й серйозні недо-

ліки у ставленні дорослих до під-
літків, які виявляються в непова-
зі до особистості дитини або, на-
впаки, уседозволеності, сприян-
ні бажанням і примхам.

У першому випадку підліток 
демонструє різкий протест про-
ти свавілля дорослих, у другому 
— виявляє низький рівень роз-
витку волі. Як наслідок, з'явля-
ються зумисні порушення дис-
ципліни, зриви уроків, грубощі 
тощо. Таким чином діти, насам-
перед, самостверджуються, за-
хищаються, задовольняють свої 
потреби у спілкуванні, якого їм 
бракує вдома. Бо єдине, що ці-
кавить батьків, — це справи ди-
тини в школі, а до внутрішнього 
світу сина чи доньки їм байдуже.

• Найважливіше для мене 
— відчувати, що мене лю-
блять і цінують, незалежно 
від того, наскільки безглуз-
дий вигляд я можу мати.

• Мені потрібний той, хто 
вірить у мене, тому що я сам 

буваю в собі невпевнений. Як-
що чесно, то я іноді дуже сором-
люся себе. Я відчуваю, що я не-
достатньо сильний, красивий і 
привабливий порівняно з тими, 
хто оточує мене. Але трапляєть-
ся й інакше, коли мені здається, 
що я все вже знаю і можу один 
протистояти всьому світу. 

• Мені потрібний той, хто міг 
би спокійно, без критики вислу-
хати мене і допомогти розібра-
тися в собі. Коли я зазнаю не-
вдачі, втрачаю друга або просто 
програю, то мені здається, що 
перевертається світ.

• Мені потрібні люблячі руки, 
які заспокоїли б мене. Мені по-
трібне місце, де я міг би попла-
кати і де б ніхто наді мною не 
сміявся. Мені потрібна людина, 
яка завжди буде поряд.

• Мені потрібний той, хто го-
лосно і чітко скаже: «Зупини-
ся!» Але люди не повинні чита-
ти мені нотації і нагадувати про 
мої колишні дурощі. Я і сам знаю 
про них і відчуваю провину.

• Потрібно, щоб ти, мамо, і 
ти, тату, були щирими зі мною в 
усьому, що стосується вас і мене. 
Тільки тоді я зможу довіряти вам.

• Я хочу, щоб ви знали, що я 
люблю вас. І, будь ласка, не об-
ражайтеся, коли мені подоба-
ються інші. Вони не відвернуть 
мене від вас.

• Будь ласка, любіть мене 
завжди.

Ставлення підлітків до  проблем:

Тінейджер має навчитися:

Підготувала психолог Олена Суходольська

• Тож зрозумійте, що саме батьки несуть відповідальність за причини та прояви агресії влас-
них дітей. Будьте уважними до дитини. Цікавтесь її життям, не нав'язуйте своїх думок,  підтримуйте і 
менше критикуйте. Адже дитина — це чистий папір і саме ви наповнюєте його змістом.

!

ВАЖЛИВО!

ПРИЧИНИ АГРЕСІЇ

ПІДЛІТКОВИЙ ПЕРІОД 
ЗАВЕРШИТЬСЯ УСПІШНО, 

ЯКЩО ЛЮДИНА ВХОДИТЬ У 
СВІТ ДОРОСЛИХ ІЗ ВІДЧУТТЯМ 

ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ, ВОЛОДІЮЧИ 
ЗДАТНІСТЮ ВСТАНОВЛЮВАТИ 

БЛИЗЬКІ СТОСУНКИ З ЛЮДЬМИ, 
УМІННЯМ ВІДПОВІДАТИ 

ЗА СВОЇ ВЧИНКИ.
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Наталія ДОЛИНА

Як і де знайти роботу?  Які про-
фесії  користуються попитом? Ді-
знавалися  «Вісті».

Втрата роботи — стрес для лю-
дини, вона відчуває себе розгубле-
ною і невпевненою у майбутньому, 
декому здається, що він втратив 
гідність як людина. Останнім ча-
сом проблема загострюється нор-
мами Пенсійної реформи, бо від-
правною точкою для нарахування 
пенсій є не вік, як було, а страховий 
стаж. Але фахівці вважають, що по-
при складну соціально-економічну 
ситуацію, можливості для розвитку 
праці є, потрібно лише правильно 
їх використовувати. 

 Безробіття — пробле-
ма сьогодення. Економічна 
криза, бойові дії на Сході, 
міграція — все це негатив-
но впливає на стан ринку 
праці. Найвразливішими є 
молодь, громадяни, що ма-
ють тривалу перерву в ді-
яльності чи низький рівнь 
кваліфікації, люди перед-
пенсійного віку. 

ПИЛЬНОСТІ НЕ ВТРАЧАЙ

РОБОТУ РОБОТУ 
ШУКАЙ!ШУКАЙ!

«Маємо більше  
350 пропозицій»

• Позитивний досвід від Бо-
риспільського міськрайонного 
центру зайнятості.

«Зараз у нас на обліку перебу-
ває близько 400 осіб. Для порів-
няння — на цей період минуло-
го року офіційно зареєстрова-

них безробітних було 800 осіб. 
Зараз маємо майже 350 актив-
них вакансій. Затребувані робо-
чі професії — слюсар, електрик, 
зварювальник, механік. Є вакан-
сії вихователів дитсадка, конди-
терів, кухарів. Є й досить екзо-
тичні вакансії, як кінолог, стрі-
лець відділу воєнізованої охо-
рони в аеропорт «Бориспіль», 
формувальник ковбасних виро-
бів. Птахофабрика потребує зо-
отехніків і лаборантів», — роз-
повів в.о. директора Бориспіль-
ського міськрайонного центру 
зайнятості Євгеній Самойленко.

«Потрібні грамотні, зі 
знанням іноземної»

• Деякі експерти вважають, що 
реальні цифри безробіття вищі, 
ніж офіційні дані, бо не всі укра-
їнці реєструються як безробітні, а 
в пошуках роботи керуються ре-
комендаціями знайомих або сай-
тами вакансій. Динаміка попи-
ту пропозицій на таких сайтах —  
промовистий маркер стану рин-
ку праці.

За словами директора з роз-
витку Work.ua Сергія Марчен-
ка, порівняно з минулим роком, 
кількість вакансій на сайті зрос-
ла. Є приріст у двох галузях — 
будівництві і виробництві. Це 
хороший маркер, адже базо-
ві галузі тягнуть за собою ба-
гато суміжних (транспорт, ло-
гістика, маркетинг). Активно, 

але не без проблем, розвива-
ється сільськогосподарський 
ринок. З одного боку, робото-
давцям потрібні кваліфіковані 
фахівці, з іншого — на селі за-
лишилося не багато людей, які 
готові освоювати нові техноло-
гії. Тож у дефіциті механізато-
ри з високою кваліфікацією. Як-
що 20 років тому тракториста зі 
знанням іноземної мови можна 
було сприймати лише як анек-
дот, то нині це реальність. За-
раз практично вся сільського-
сподарська техніка — це доро-
ге обладнання американських 
і європейських виробників. 
Агрофірмам бракує грамот-
них зоотехніків, агрономів. Тоб-
то тренд на посилення позицій 
сільського господарства явний.

«Зараз в Україні є два суттєвих 
драйвери економічного зростан-
ня — IT і сільське господарство. 
Правда, іноземні інвестори масо-
во до нас не зайшли, бо вважають, 
що це, високий ризик», — пояс-
нює Сергій Марченко.

ДОСВІД І ПРАКТИКА ІНТЕРНЕТ У ПОМІЧ

Євгеній САМОЙЛЕНКО —
в.о. директора Бориспільського 
міськрайонного центру зайнятості 

Сергій МАРЧЕНКО —
директор з розвитку Work.ua

Робота у цифрах:
• За останні півтора року за направленням центру зайнятості пра-

цевлаштувано в аеропорт «Бориспіль» 296 осіб. 
• З січня по листопад 2017-го знайшли роботу в різних сферах 

554 особи.
• Вакансій з мінімальною зарплатою — 30%. Середня зарплата, на 

яку влаштовували безробітних спеціалісти центру — 4910 грн.
• У районі — 2097 фінансово активних підприємців, з них 1433 — 

юридичних осіб, 644 — фізичних. Більшість — співпрацють з центром.

Тимчасова зайнятість
• Центр зайнятості пропонує 

навчання та стажування у робо-
тодавців. За словами керівника 
центру, тимчасова робота вигід-
на для безробітних, які перебува-
ють на обліку в службі зайнятості 
— вони отримують і допомогу по 
безробіттю, і зарплату. До речі, та-
ка система поширена в Угорщині. 
В Україні це, переважно, тимчасо-
ва робота по благоустрою. Це не-
поганий додаток до допомоги по 
безробіттю — за день роботи лю-
дина отримує 200 грн. «Таким чи-
ном у нас працюють 49 осіб. Не-
давно відома фірма оголосила ва-
кансії пакувальників подарунків 
до новорічних свят. Зарплата — 4 
тис. грн. Не знімаючись з обліку по 
безробіттю, люди отримують не-
поганий заробіток», — зазначив 
Євген Самойленко. 

Вакансії на 8 тис. грн
• Через АТО з'явилися категорії 

безробітних, які потребують осо-
бливої уваги. Так у Бориспільсько-
му центрі зайнятості перебувають 
на обліку 8 внутрішньо переміще-
них осіб і 23 учасники АТО. Робо-
тодавцям, які беруть на роботу 
цих людей, компенсується єдиний 
соцвнесок. На базі служби зайня-
тості функціонують центри пере-
підготовки та перекваліфікації. Усі 
курси — безкоштовні. Під час нав-
чання людина отримує допомо-
гу по безробіттю. Проїзд до міс-
ця навчання компенсується служ-
бою зайнятості. Кожного другого 
учасника АТО працевлаштовано.

«Існує попит на прикордонни-
ків і поліцейських. Зарплата — від 
7,5 тис. грн. і вища. На ці вакансі-
її звертаємо увагу учасників АТО», 
— розповідає Є. Самойленко.

• Бориспіль,  за статистикою, має один з найкращих показни-
ків по Київській області у сфері подолання безробіття і допомоги 
тим, хто має бажання працювати.

• Перш ніж погодитись на пропозицію, слід все ретельно перевіри-
ти. І пам'ятайте про безкоштовний сир. Водночас, не треба ставитися 
до сайтів пошуку роботи як до «лохотрону».

«Через кризу — 
до досягнень»

Дехто вважає, що в пе-
ріод кризи варто взяти тайм-
аут і відкласти пошук робо-
ти до кращих часів. На думку 
експертів, це неправильно. 
По-перше, невідомо, коли по-
кращиться ситуація на ринку. 
По-друге, людина втрачає на-
вички, поки конкуренти осво-
юють професійні горизон-
ти. Для  високомотивованих 
людей криза може стати від-
правною точкою на шляху до 
нових досягнень. 

Варто пам'ятати, що процес 
прошуку роботи — це теж ро-
бота. «У роботодавців буває си-
туація, коли потрібно терміново 
закрити вакансію й вони знижу-
ють вимоги, і ви можете отрима-
ти роботу, на яку раніше не мог-
ли претендувати. Якщо кожного 
дня переглядати нові пропози-
ції на сайті, з'являються шанси 
отримати кращу роботу. Мож-
ливо, є досвідченіші люди з від-
повідною кваліфікацією, але як-
що вони не займаються пошу-
ком регулярно, ви отримаєте 
перевагу», — радить директор 
з розвитку Work.ua.

Скажімо, вам пропонують високу зарплату, але 
ні досвід, ні освіта, ні спеціальні знання не потріб-
ні. Або, навпаки, вимог до працівника стільки, що, 
здається, роботодавець забув дописати тільки на-
каз мачухи — посадити 100 кущів троянд та пере-
брати 100 мішків зерна. Бувають і зовсім підозрілі 
вакансії — наприклад, працювати кур'єром за 20 
тис. грн або за великий відсоток знімати в банко-
матах гроші з так званих «білих» карток. Недавно 
в мережі Фейсбук з'явилася пропозиція «здавати 
в оренду» свій аккаунт за 1500 грн на місяць, при-
чому впродовж терміну цієї «оренди» забороне-
но не лише ним користуватися, а й заходити туди.

«Треба розуміти, що таке сайт пошуку роботи. 
Це майданчик, на якому ми даємо претендентам і 
роботодавцям можливість знаходити один одно-
го. Тож тут можуть перебувати різні люди. У нас є 
опція — помічаємо значком «перевірений робо-
тодавець» тих, хто надсилає документи, і ми ба-
чимо, що це легальний бізнес. Такому роботодав-
цю можна довіряти більше. Люди мають розумі-
ли, де шукати підводні камені. По-перше, безро-
бітного має насторожити відсутність вимог або 
розпливчастий опис обов'язків. По-друге, зарп-
латня має бути адекватною. Третій аспект — при-
ховування назви компанії, відсутність офісу, спів-
бесіди у кафе чи на станціях метро», — пояснює 
Сергій Марченко.

Як відрізнити чесних від шахраїв? 

P.S. Є тенденція до зменшення кількості людей, які шукають роботу в Україні, бо віддають перевагу працев-
лаштуванню за кордоном. Які підводні камені підстерігають їх, що потрібно знати, аби не потрапити у халепу 
— це наступна тема. Слідкуйте за публікаціями.

Зараз в Україні є два 
суттєвих драйвери 
економічного 
зростання — 
IT і сільське 
господарство.

!
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фото автора

Вулиця у вишиванці
Перше, на що звернете увагу, 

коли завітаєте до Глибокого, — 
новенький красивий тротуар, та-
кого не зустрічала ніде у районі. 
Візерунок-вишиванка супрово-
джує пішоходів упродовж усієї ву-
лиці Центральної (хоча таблички з 
іменем Леніна можна зустріти ча-
стіше). Кошти на тротуар виділено 
з районного бюджету, а ідея ство-
рення незвичайної доріжки нале-
жить сільському голові Людми-
лі Пасько. А головне, кажуть гли-
бочани, дітям до школи йти тепер 
безпечніше!

Нині, незважаючи на непогоду, 
у селі кипить робота по впорядку-
ванню доріг, облаштуванню клумб, 
прибудинкових територій і фасадів. 

Виробництво: 
пелети і ковбаси

У селі з десяток магазинів. Біль-
шість торгівельних точок — у цен-
трі, але магазини є і в дальніх кут-
ках села. Тут можна придбати про-
дукцію на будь-який смак і потре-
бу: є й промислові, продовольчі,  
господарчі товари.

У селі є виробництва. Окрім 
сільськогосподарських підпри-
ємств, налагоджене виготовлен-
ня пелетів. Є м’ясокомбінат, де 
роблять ковбаси. Славиться Гли-
боке і садівництвом-городниц-
твом: на багатьох подвір’ях є те-
плиці. Та все ж велика частина 
сільських мешканців їздить на ро-
боту до райцентру чи Києва. 

Мало автобусів
Транспортна розв’язка території, 

де розташоване село, вигідна. До 
столиці ведуть два асфальтовані ав-
тошляхи: один — через Бориспіль, 
а інший — через Ревне, Мартусівку 
та Гору. Але дістатися будь-куди гли-
бочани можуть лише власним тран-
спортом, попутними маршрутками 
чи автівками. І ті треба виглядати на 
трасі, до якої багатьом іти близько 3 
км. Автобуси до села не ходять, і ли-
ше рік тому почав курсувати один 
рейс вранці до Борисполя.

У селі більшість доріг асфальто-
вані, частина висипана дрібним 
щебенем. Всі вулиці в Глибокому 
мають освітлення у нічний час. 

Нарікають глибочани на дорогу, 
що веде до Городища (спільна сіль-
ська рада). Саме звідти щодня по-
над 30 дітей їздять на навчання до 
школи і дитсадочка шкільним авто-
бусом. «Особливо тривожно у до-
щову погоду і при ожеледиці. Ця 
дорога, говорять водії, найгірша у 
районі», — нарікають батьки шко-
лярів. «Не ремонтували цей відрі-
зок більше, ніж чверть століття», 

— з болем визнають у селі. Кажуть, 
зверталися глибочани до  керівни-
цтва району про допомогу — та віз 
і нині там, дорога не ремонтується.

У газеті — 
про соцсферу

Сільська рада регулярно випу-
скає інформаційний вісник «Гли-
бока долина», у якому висвітлю-
ються сільські новини. 

Є в селі амбулаторія сімейної 
медицини, аптека, пошта, перу-
карня, пункт прийому вторсиро-
вини. Працює кав’ярня «Надія».

У школі навчається 284 учні, а 
дитячий садок відвідують 115 ма-
лят. Сільська школа вирізняється 
тим, що має один поверх, їдальня 
розміщена у приміщенні поряд, а 
на території закладу росте сад.

Яскравими барвами вирізняєть-
ся дитсадок: кольорові стіни, дитя-
чий майданчик і навіть паркан при-
вертають увагу. До речі, у Глибоко-
му можна часто зустріти незвичайні 
паркани: то ліса виплетена із вербо-
вих гілочок, то загорожа майстерно 
вирізьблена і розмальована. 

У будинку культури нарешті 
встановили електричне опалення. 
Тож з початку цього навчального 
року там відкрито філію Великоо-
лександрівської школи мистецтв 
і ремесел. Діти мають можливість 

співати у хорі, грати на фортепіа-
но, гітарі та баяні. У закладі куль-
тури працює бібліотека, народний 
дитячий театр «Світанок», вокаль-
ний ансамбль «Надія». А небай-
дужі мами організували для дітей 
безкоштовні гуртки з рукоділля. 
Цьогоріч їм усім не буде холодно 
в БК взимку.

Відпочинок: 
озера і парки

 Глибоке вражає кількістю верб 
і тополь. Вони не просто ростуть 
на околиці населеного пункту, а й 
зустрічаються біля дитячих май-
данчиків, навколо озер. До речі, у 
селі є два озера і третє — побли-
зу дороги, що веде на Вороньків. 
Найбільш мальовнича водойма в 
центрі Глибокого. Викопана  пів-
століття тому, обрамлена клена-
ми, вербами, березами, вона при-
ваблива у будь-яку пору. Нещо-
давно і паркан з’явився. Поряд із 
сільською церквою знаходиться 
бювет, де люди беруть для пиття 
смачну воду. На півострові, який 
лежить у центрі озера, — краси-
вий парк. Тут знаходяться могили 
односельців та інших воїнів, які 

визволяли село від німецько-фа-
шистських загарбників у роки 
Другої світової. 

Неподалік озера, що на Селищі 
(назва частини Глибокого), розмі-
щений дитячий майданчик і місця 
для відпочинку під деревами. 

Паркова зона у Глибокому є і в 
напрямку Городища. Молодь села 
готує там ділянку для майданчика, 
який буде встановлений за цільо-
ві кошти, виділені кожній громаді 
Бориспільського району за спри-
яння нардепа Сергія Міщенка. 

Приємно, що у місцях для відпо-
чинку чисто і затишно, територію 
щодня прибирають. «Радує те, що 
молоді батьки проявляють ініціа-
тиву, допомагають з благоустро-
єм», —  розповідає сільський го-
лова Людмила Пасько.

Так у селі, за словами самих меш-
канців, за останні два роки стало 
чистіше. Але проблемними зали-
шаються стихійні сміттєзвалища за 
селом, у березовому гаю, на при-
ватних територіях за межами насе-
леного пункту. Тож, очевидно, Гли-
боке зокрема і район вцілому по-
требує комплексного вирішення 
питання із відходами — давня про-
блема має вирішуватися на район-
ному та обласному рівнях.

ШИРОКЕ СЕЛО ГЛИБОКЕ
 Село, у якому понад 

2500 мешканців, розташова-
не за 10 км від Борисполя. 

• За переказами, село наз-
вали Глибоким за характе-
ром місцевості (низина, по-
рівняно з іншими населеними 
пунктами), де осіли перші по-
селенці наприкінці XVI — поч. 
XVII ст. Це були козаки, які за-
йняли вигідні місця, віддалені 
від польської держави і відчу-
ли тут бажану волю. Старожи-
ли розповідають, що в давни-
ну через село протікала річка 
Сага, яка утворила низовину 
— долину, зручну для посе-
лення і землеробства.

• Перша літописна згадка 
про Глибоке знайдена у літо-
писах території Лівобережжя 
Дніпра, де йдеться про пов-
стання під проводом козаць-
кого ватажка Тараса Трясила.

• У XVII—XVIII ст. Глибоке 
належало до Вороньківської 
сотні Переяславського полку.

• Під час колективізації у се-
лі створили три колгоспи, які 
після війни об’єднали в одне 
господарство. Чорними сто-
рінками в історії стали голо-
домор 1932—33 рр. і війна.

ІСТОРІЯ

Людмила ПАСЬКО, 
сільський голова
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«Уже звикла до Борисполя. По-
чуваюся тут добре, — зізнаєть-
ся очільниця міського РАЦСу Ва-
лентина Прохорова. — У Києві, де 
працювала раніше, переважала 

мода на громадянський шлюб. У 
бориспільців погляди інші. Вважа-
ють, дитина має бути народжена 
«в законі», тож РАЦС популярності 
не втрачає. Раніше одружувалися 
заради штампу в паспор-
ті. З жовтня минулого 
року вони не став-
ляться», — розпо-
відає Валентина 
Прохорова.

Після вересне-
вого піку настав 
передзимовий 
весільний спад. 
Однак пар, які 
хочуть побра-
тися, більше за 
тих, хто розлу-
чається. Пора-
хувати кількість 
розлучень про-
блематично, бо 
для подруж, які 
розривають сто-
сунки через суд, 
його рішення є 
остаточним доку-
ментом, до РАЦСу 
йти немає потреби. 

Урочисті церемонії 
нині все ще популярні. 
Попри сучасні тенден-
ції, містяни сприйма-
ють їх як аксіому. «Ще 
жодного разу ніхто не 
просив щось зміни-
ти в традиційному об-
ряді», — визнає пані 
Валентина. 

Узвичаєна музична 
доріжка — вальс Мен-
дельсона. Його чіпати 
ніхто не намагається, ка-
жуть, «то святе», а от ін-
ші мелодії могли б зміню-
ватися на прохання моло-
дят, однак поки апаратура 
не дозволяє.

Зараз у фаворі не тільки пиш-
ні весілля, а й, як на них кажуть, 
«умовні». Якщо наречені прийшли 
вдвох чи з кількома родичами, за-
прошують їх до зали урочистих 
подій: кілька гарних слів почули, а 
все ж приємно.

Вік. Молодь найчастіше можна 
побачити у РАЦСі. Працівники го-
ворять, що назвати цифру, яка ха-
рактеризувала б середній вік «мо-
лодят», важко. Розписують пари, які 
вже встигли розлучитися, а згодом 
вирішили «побудувати все спочат-
ку». Шлюби з великою віковою різ-
ницею фіксують рідко, за іноземців 
наші виходять теж нечасто. 

Виїзні церемонії. Ця ново-
модна послуга — не проблема, 
але попит, кажуть в установі,  «на 
нулі». Бажаючі були влітку, але 
в той час у РАЦСі не було веду-
чої. Церемонії розпису проводи-
ла спеціаліст, «відрядити» на за-

мовлення її не мог-
ли: власної роботи 
вистачає. 

У піст. Найко-
ротші черги до 
РАЦСу в Бориспо-

лі під час посту. «Часто весілля 
пов’язане з обрядом вінчання, а 
в піст він не відбувається, тому на 
відміну від великих міст, де на такі 
речі не зважають, то видно, що в 
Борисполі люди набожні», — каже 
Валентина Прохорова. 

Сукня біла? «У РАЦСі немає 
дрес-коду», — коментує очільни-
ця. 80 % пар одружуються у кла-
сичному одязі: наречена в сукні, 
наречений — в костюмі. Кольо-
рова гама «біле і чорне» злегка ва-
ріюється до інших кольорів, пере-
важно теплих — так вдягаються на 
великих весіллях. Якщо подружжя 
прийшло на розпис «символічно», 
над одягом не роздумують. Нещо-
давно розписували пару в рваних 
джинсах і білих футболках з одна-
ковими написами. Військові одру-
жуються в камуфляжі. 

Ремонт. Подія, на яку з нетерпін-
ням чекають і працівники РАЦСу, і 

молодята. У відділі тривалий час 
сподіваються, що «нове облич-
чя» колись відремонтованої уста-
нови привабить молодих одру-
жуватися урочисто і попит на ве-
сільні церемонії збільшиться. 

У міській раді обіцяли розпо-
чати роботи цього року, та, воче-

видь, не склалося. Плану ремонт-
них робіт немає. Валентина Воло-
димирівна каже, працюватиме в 

тандемі з виконавця-
ми робіт і міською 

владою, обго-
ворюватимуть 
о с у ч а с н е н -
ня, аби кож-
на думка бу-
ла врахована. 

Можливо, з’явиться другий вхід. Від 
ліплення на стінах планують відмо-
витися, його замінять сучасніші ма-
теріали. Морально застарілі кили-
ми та штучні квіти, віриться, теж ві-
дійдуть у минуле. Питання: коли?

Вакансія. Нині у РАЦСі не ви-
стачає спеціаліста з вищою юри-
дичною освітою. За працевлаш-
туванням не поспішають. Кажуть, 
і ведучу церемоній шукали дов-
го! «Бажаючих не було взагалі, — 
пригадує Валентина Прохорова. 
— Знайшли через знайомих дів-
чину-студентку. Вона «горить» ро-
ботою. Працювати у РАЦС йдуть 
неохоче. Зарплата мінімальна з 
надбавками, преміями, вислугою. 
Зверталися до центру зайнятості, 
там сказали,  що молоді з юросві-
тою на біржі праці немає». 

 Життя

Валентина ПРОХОРОВА, 
начальник Бориспільського 
міськрайонного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управ-
ління юстиції в Київській області

 У народі кажуть, осінь 
— пора одружень. «Вісті» 
зазирнули до Бориспіль-
ського РАЦСу, аби діз-
натися, чи все ще в моді 
вальс Мендельсона, чи 
восени поменшало шлю-
бів і про яке обличчя «па-
лацу закоханих» мріють 
його працівники.
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Шлюб за добу 
Цей проект РАЦС готує спіль-

но з аеропортом «Бориспіль». 
Стартуватиме він незабаром і, як 
обіцяють, дозволить зареєстру-
вати шлюб не тільки швидко, а 
й ексклюзивно та романтично. 
Для «запуску» все готово, зали-
шилося скоординувати деталі і 
провести урочисте відкриття. 

Документи прийматимуть-
ся в аеропорту, етапи реєстра-
ції проводитиме представник 
РАЦСу. «Це цікавий задум. Мож-
на зробити оригінальне весілля 
і одразу вирушити в подорож», 
— коментує очільниця РАЦСу. 

Ціну питання поки не нази-
вають, зрозуміло, що вона бу-
де «круглою».
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ДОВІДКА
ЗА СІМЕЙНИМ КОДЕКСОМ 

УКРАЇНИ, НИНІ ЗАРЕЄСТРУВАТИ 
ШЛЮБ МОЖНА ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ 

ПІСЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО РАЦСу. 
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, ПРОПИСКА 

І ГРОМАДЯНСТВО НАРЕЧЕНИХ 
ЗНАЧЕННЯ НЕ МАЮТЬ: ОДРУЖИТИ-
СЯ МОЖНА В РАЦСі ЧИ ВИКОНКОМІ 
БУДЬ-ЯКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ. 

ЗАРЕЄСТРУВАТИ ШЛЮБ ДО 
СПЛИВУ ЦЬОГО СТРОКУ МОЖНА ЗА 
НАЯВНОСТІ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН: 

ВАГІТНІСТЬ, СПІЛЬНІ ДІТИ, ЗАГРОЗА 
ЖИТТЮ ОДНОМУ З ПОДРУЖЖЯ, 

УЧАСТЬ В АТО. 

Ірина ДУДЕНКО, 
ведуча весільних церемоній

«Мій рекорд — 
12 пар за день»

Робота. Досвід у проведенні 
урочистих заходів вона має чима-
лий. Хоч працює в РАЦСі із жовтня, 
встигла вивчити процес до най-
менших дрібниць і дає поради 
батькам і родичам наречених. 

«Я питала себе, якою повин-
на бути ведуча у РАЦС і тамада 
на моєму весіллі? Це людина, на 
яку хочеться дивитися і яку вар-
то слухати, яка підходить з душею 
до справи. Настрій передається 
людям у залі. Намагаюся мати до-
стойний вигляд: одяг, зачіска, ма-
кіяж. Навіть якщо церемонія три-
ває 10 хв., все має пройти на од-
ному подиху. Зовнішній вигляд 
— одна із складових ведучої це-
ремонії», — розповідає Ірина і зі-
знається: вона перетворюється 
на принцесу за півтори години. 

Володимир та Дарина Черпаки у день власного весілля.

• Подруж-
жя вважає, 
що влашто-

вувати пишні 
церемонії — 
марна трата 

грошей.

Наречена Лариса: 
«Я прихильниця 
традиційного укра-
їнського весілля, з 
елементами євро-
пейського. Сукня і 
фата обов'язкові.»

Встигли одружитися до посту.

 НА РУШНИК СТУПИТИ

ВЕСІЛЛЯ ПО-НАШОМУ
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Життя

Ольга КАЦАН

Про конкурс 2013-го. Аліна 
ризикнула в 2013-му взяти участь 
у міському змаганні за корону піс-
ля університетського конкурсу 
краси (тоді була третьокурсни-
цею Інституту журналістики КНУ 
ім. Т.Шевченка). Сьогодні тодіш-
ні репетиції в Борисполі називає 
солдатською підготовкою: «Це був 
експрес-метод у режимі нон-стоп. 
За місяць підготували шоу. По-до-
брому заздрю нинішнім конкур-
санткам: у них є  глиба часу на 
відшліфовування номерів». 

Тоді Аліна, окрім звання «Міс 
Бориспіль», отримала титул «Міс 
глядацьких симпатій». Пригадує: 
сцена стояла на стадіоні «Колос», 
а журі сиділи на трибунах, тож ба-
чили лише силуети дівчат, облич-
чя могли розгледіти на екрані. «Я 
у дзеркалі й у кадрі — дві різні лю-
дини. Але якби захотіла виступити 
краще, не змогла б. То був макси-
мум, коли прагнула сподобатись 
і викластися на повну», — згадує 
співрозмовниця.

Дівчина розповідає, що тоді її 
мама і рідні збирали газети, те-
лесюжети — усе, що «дихало» кон-
курсом. Це була гордість і відпові-
дальність.

Чутки і заздрощі. Аліна при-
гадує: підготовка до конкурсу бу-
ла дружньою. На першій зустрічі 
конкурсантки обмінювалися пода-
рунками. «Показувати зуби» поча-
ли після результатів. З одними збе-
реглися стосунки, інші відверто де-
монстрували незадоволення. 

«Було прикро через чутки, — 
стверджує Аліна. — «Міс гляда-
цьких симпатій» визначали за кіль-
кістю оплесків, коли ми перевдяга-

лися. Я навіть не розчула, хто ж нею 
став. Почула своє ім’я вже зі сце-
ни, думала, що це мій єдиний ти-
тул. Говорили, буцімто, мій тато за-
платив глядачам, щоб вони за мене 
поаплодували. І це заради телефо-
на-подарунка гривень за 800!». 

Подарунки. Отримала фотоа-
парат, сертифікат від салону кра-
си, набір для укладки волосся і 
тур по Європі. Пригадує: у тур-
агентстві запропонували поїздку 
до Польщі на 3 дні. Вирішила доп-
латити за автобусний тур чотирма 
країнами — то шикарні спогади.

Корона. Прикраса посіла почес-
не місці в домівці Аліни.  Мама для 
неї зробила футляр. Одного разу 
дівчина приносила її на інтерв’ю. 
Ще раз вдягла для фотосесії, коли 
хотіла створити гарний образ. 

Каже, коли треба зібратися з ду-
хом, тіара мотивує. Зізнається: пере-
дати її новій «Міс» не шкода, однак 
з часом вона потускніла. Наразі пи-
тання з короною для переможниці 
цьогорічного конкурсу ще відкрите.

Шлейф від перемоги. «Перший 
рік після «коронації» увазі не було 
меж. Де тільки не була,  мене пред-
ставляли саме як «Міс Бориспіль», 
— розповідає Аліна. Десь на дру-
гий рік овації стихли. А от надмір-
ної уваги від хлопців не було. 

«Міс Україна». Аліна пройшла 2 
етапи головного конкурсу краси кра-
їни. Після другого, як і більшість учас-
ниць, без коментарів почула «ні». 
«Мені поставили ультиматум схуд-
нути на 10 кг. За місяць вдалося поз-
бавитися шести. Це було неважко: 
змогла комплексно підійти до харчу-
вання. Щоправда, представник «Міс 

України», який був у журі «Міс Бо-
риспіль», казав, що я — неформат, 
бо висока і з широкими кістками. А 
на такий конкурс треба мініатюрні 
дівчата з супервузькою талією». 

Бути у формі. «Вдячна генети-
ці: не маю повненьких у сім’ї. Ді-
єтами не виснажувала себе. Моя 
подруга-тренер може вчасно при-
вести у форму, коли це необхідно. 
Як і всі дівчата, полюбляю солод-
ке, «роблю удар» на овочі і фрукти, 
намагаюся не вживати смаженого. 
П’ю воду натщесерце. Був і період  
спортивних занять на стадіоні», — 
розповідає Аліна. 

Теперішнє життя. Закінчила ма-
гістратуру. Поєднувала навчання з 
роботою. Встигла спробувати себе і 
в рекламних агентствах, і в кол-цен-
трі, і продавцем-консультантом, за-
раз на посаді SMM менеджера.

Приділяє увагу батькам і рід-
ним. Не бігає по дискотеках і ніч-
них клубах: «Тато був строгим в 
плані виховання. Зараз це лиши-
лося як звичка. Та й не бачу потре-
би в таких походеньках. Хочу по-
дорожувати! Поки фінанси доз-
воляють мандрувати Україною, та 
незабаром планую відвідати Іспа-
нію або Грецію. У житті хочу реалі-
зуватися, незважаючи на те, «Міс» 
я чи ні. Не люблю шаблонів у сти-
лі: спочатку створити сім’ю і біль-
ше нічим не займатися». 

«Міс — 2017». «Коли я побачила 
афішу, зраділа. У місті справді чека-
ли на цей конкурс, мої знайомі каза-
ли, що хотіли б взяти участь. Це дає 
впевненість, нове коло знайомств, 
позитивні враження, відчуття себе 
частинкою чогось красивого. «Міс» 
—  гарне шоу і чудова пам'ять».

АЛІНА ЧЕРПАК ПРО 
УЛЬТИМАТУМ СКИНУТИ 
10 КГ І ПОТУСКНІЛУ КОРОНУ

До РАЦСу прийшла за досві-
дом: «Це робота з людьми, тому 
маю зробити так, щоб гості ком-
фортно почувалися. Колись один 
батько під час церемонії сказав: 
«Давайте швидше, бо я вже не 
можу!», була фраза у стилі: «Я не 
п’ю, але ви мені налийте, бо все 
всередині колотиться». 

Сценарій. Існує стандарт. Кож-
на ведуча підбирає його «під се-
бе». Ірина має «скелет», яким ке-
рується залежно від побажань 
молодят, їхнього віку тощо.

«У кожній сім’ї є щось особли-
ве. У когось рушник стелять ма-
ми, в когось — свідки. Люди з ін-
ших регіонів привозять свої зви-
чаї, до них дослухаюся. Нюанси 
обговорюються з молодятами 
і рідними перед весіллям. У нас 
часто розписуються військовос-
лужбовці, як правило, ці церемо-
нії короткі. Треба знати, які сло-
ва говорити, бо це люди з тонким 
відчуттям». 

Втома. Особистий рекорд 
Ірини — 12 пар за день. «Хоч 
втома взяла своє, отримала за-
ряд енергії від теплоти і щирих 
подяк молодят. Гірше, якщо на-
стає втома моральна: вона може 
прийти, незважаючи на те, чи дві 
пари чи 12 розписав».

Повір’я. «Досвід показує: 
прикмети не підводять. Напри-
клад, в день весілля не мож-
на зустрічатися двом нарече-
ним. Коли бувають накладки, 
одні виходять, інші заходять — 
не можемо дотримуватися по-
вір’я. Люди про це знають і на-
магаються перечекати. Тому  
хотілося б мати другий вихід із 
РАЦСу», — міркує Ірина.

Не можна переходити доро-
гу нареченим. Рушник, на який 
стали молодята, потрібно відда-
ти молодій господині. Не можна 
віддавати порожню коробочку 
з-під каблучок молодятам, роз-
бивати весільні бокали». 

Потрібне осучаснення
«Вісті» попросили ведучу весільних церемоній розповісти про 

свій погляд на ремонт у РАЦСі.  «Хочеться, щоб він відбувся як-
найшвидше, бо весілля не чекають. Треба прибрати пластикові кві-
ти, влітку можна поставити живі. Можна повісити картини чи роз-
писати стіни. Головне, зробити це у тонах, що не втомлюють очі. Не 
вистачає мікрофона і гарної апаратури. Тоді ми могли б під поба-
жання людей підлаштовуватися. Можливо, і попит на весілля збіль-
шився б. А ще хотілося б бачити на стіні прапори України і Бориспо-
ля. Усе має бути скромно і зі смаком, без помпезності». 

 4 РОКИ ПОТОМУ

Спеціалісти РАЦСу кажуть, що тепер одружуються

І ПІД МЕНДЕЛЬСОНА, 
І У РВАНИХ ДЖИНСАХ...

• Особливого секрету успіху немає. «Впевнена: відкритість і вміння бути собою — запорука перемоги 
на «Міс». Варто боротися із собою і підтримувати стосунки з учасницями, бо погана слава ходитиме», — 
радить бориспілька Аліна.

• Церемонія буває повна і коротка. Обидві платні. Про вартість 
спеціалісти не говорять.

• Інтер'єр морально застарів. Пластикові квіти, дешеві килими і 
ламбрекени — це позавчорашній день.
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ОВНИ. Ділові зустрічі 
будуть конструктивни-
ми і багатообіцяючими. 

Підвищена працездатність дозво-
лить залагодити багато справ, хо-
ча й конкуренти не дріматимуть.

ТЕЛЬЦІ. Не купуйтеся на 
лестощі ні в професійній, 
ні в особистій сферах. Зу-

стріч зі старими друзями відкриє 
перед вами нові перспективи, але 
це поки що у розмовах.

БЛИЗНЯТА. Ситуація 
залежатиме від вашої 
працездатності, рішучо-

сті та вміння ладнати з колекти-
вом. Вихідні бажано присвятити 
відпочинку та подорожам.

РАКИ. Більша частина 
клопотів та зустрічей мо-
же торкатися фінансової 

сфери. Не довіряйте випадковим 
знайомствам і будьте обережні при 
спілкуванні з діловими партнерами.

ЛЕВИ. Чим оптимістичні-
шим буде ваш настрій, тим 
легше досягнете бажано-

го. Деякі важливі організаційні пи-
тання будуть вирішуватися з труд-
нощами. Не розслабляйтесь.

ДІВИ. Досить спокійний 
і гармонійний період. 
Може відбутися важли-

ва подія, яка полегшить просу-
вання у кар'єрі. У родині варто 
приділити більше уваги дітям.

ТЕРЕЗИ. Гарний час для 
всього нового — експе-
риментуйте, пробуйте. 

Довіряйте власним відчуттям та 
інтуїції, вони швидко допоможуть 
розібратися в складних ситуаціях.

СКОРПІОНИ. Якщо змо-
жете взяти ініціативу в 
свої руки та керувати си-

туацією, то за ці дні вдасться все, 
чого боялися раніше. Вихідні про-
ведіть з коханою людиною.

СТРІЛЬЦІ. Ймовірні 
ускладнення на роботі 
не повинні бути приво-

дом для метушливих пошуків но-
вого місця, бо це може виявитися 
даремною витратою часу.

КОЗОРОГИ. Відпочинь-
те нарешті від роботи, 
вона нікуди від вас не по-

дінеться. Якщо хочеться спокою й 
розслабленості, подаруйте цю ра-
дість собі, рідним і близьким.

ВОДОЛІЇ. На вас очі-
кує сплеск активності у 
сфері професійної діяль-

ності, навчання і творчості. Але 
будьте пильні, примхлива доля 
може сплутати вам усі карти.

РИБИ. Цього тижня у вас 
два шляхи: або багато пра-
цювати, щоб стати незамін-

ними і вдома, і на роботі, і в громад-
ському житті, або не працювати вза-
галі, щоб вас не використовували.

Наостанок
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