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 МІСЦЕВА РАДА НА ЧАСІ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора
 

Призначили крайніх
Від імені членів громадського 

об’єднання КСП «Бориспільське» із 
трибуни виступила Галина Бонда-
ренко, активістка об’єднання. «Ми 
роками боролися, щоб повернути 
земельні паї, на які наклалася місь-
ка забудова. Виграли суди. Вдалося 
досягти домовленості про заміну 
забудованих ділянок на вільні, ви-
значили їхнє місце розташування, 
але пайовики не встигли оформи-
ти ділянки, бо у них з’явилися нові 
власники», — говорила жінка. Про-
блему ускладнює те, що землі місь-
ких пайовиків частково потрапля-
ють на територію району.

Незрозуміло було, чому у бідах 
пайовиків доповідачка звинувачу-
вала Ярослава Годунка, Дмитра Го-
панчука, та депутата Верховної Ра-
ди України Сергія Міщенка, адже 

проблема пережила не одну депу-
татську каденцію. У підсумку місь-
кий голова Анатолій Федорчук по-
відомив пайовикам, що розширен-
ня меж міста на рівні місцевої вла-
ди вирішити неможливо, тож їхнє 
питання поки без вирішення.

Кабінка не 
знадобилася

Депутат Юрій Адамовський озву-
чив заяву за підписами 13 депутатів 
«Про відкликання Годунка Яросла-
ва Миколайовича з посади секре-
таря Бориспільської міської ради». 
Під час обідньої перерви приготу-
вали кабінку для голосування. Але 
на початку другої частини засідан-
ня ініціатори заяви вирішили, що це 
питання має розглянути регламент-
на комісія і воно має бути включене 
до порядку денного наступної сесії.

Ярослав Годунок, у свою чергу, із 
сесійної трибуни звинуватив кількох 
своїх колег-депутатів у корупційних 
діях. Зокрема, Юрія Локайчука та Єв-
гена Боженко (відео заяви Яросла-
ва Годунка дивіться на сайті Вістей).

Питання «Рошену» 
підтримали частково

Питання «Про прийняття до 
комунальної власності терито-

ріальної громади міста Бори-
споля від ТОВ «Бісквітний комп-
лекс «Рошен» основних засобів» 
(йдеться про закритий зливний 
колектор, виведений за межі зе-
мельної ділянки, відведеної під 
будівництво об’єкту, та дві від-
ремонтовані дороги — на вул. 
Привокзальна і вул. Героїв Крут, 
які також поза межами орендо-
ваної території).

Рішення щодо колектору при-
йнято, а за дороги голосувати не 
могли, бо після затвердження по-
рядку денного доповнити його 
новим питанням уже неможли-
во. Депутати вирішили детально 
ознайомитися з об’ємом викона-
них робіт. Тому питання прийнят-
тя доріг у комунальну власність 
міста обіцяли розглянути на на-
ступній сесії.

Відбулася конструктивна роз-
мова щодо проведення експерт-
ної грошової оцінки земельних ді-
лянок, які орендує «Рошен». Ко-
ментуючи питання, міський голо-
ва Анатолій Федорчук наголосив, 
що підприємство готове підписати 
договір на 10% пайової участі, і по-
відомив, що підприємство платить 
у рік майже 1 млн 900 тис. оренд-
ної плати за землю, а щоб отрима-
ти 50-60 млн грн., які коштуватиме 
земля при викупі, потрібно 30 ро-
ків. На підтримку позитивного ви-
рішення цього питання виступи-

ли депутати Володимир Шалімов 
та Ілля Луців. А от Олег Верес на-
голошував, що продати землю ми 
ще встигнемо. 

Депутат Ігор Шалімов зазначив, 
що, даючи дозвіл на проведення 
експертно-грошової оцінки, мі-
сто не продає землю, а лише ви-
значається із її вартістю й згодом 
прийме рішення: продавати ді-
лянку, чи ні. Дмитро Гопанчук до-
дав, що «Рошен» для Борисполя у 
перспективі є бюджетоутворюю-
чим підприємством, та нагадав, 
що місто вже втратило аеропорт, 
а зараз перетворює на політику 
питання «Рошену». Міські обран-
ці дали дозвіл на визначення вар-
тості землі. 

Забули про
ЖК «Сонячний»

Депутати підтримали питання 
«Про прийняття до комунальної 
власності територіальної громади 
міста Борисполя від товариства з 
обмеженою відповідальністю «МК» 
реконструйованої газової котель-
ні по вул. Привокзальна, 2-Г у місті 
Борисполі». А от питання про при-
своєння поштової адреси першій 
черзі будівництва ЖМ «Сонячний» 
не потрапило до порядку денного, 
що створює для підприємства ве-
ликі проблеми.

СЕСІЯ: 13 ПІДПИСІВ 
ПРОТИ ГОДУНКА

 Несподіванки 47-ї сесії 
Бориспільської міської ради, 
яка відбулася 20 листопада: 
відтермінований розгляд 
відставки секретаря, гучні 
звинувачення та швидке 
завершення роботи. 

МВС ЗАКЛИКАЄ 
ВОДІЇВ 
НЕРОЗМИТНЕНИХ ТЗ 
ПРОВОДИТИ АКЦІЇ 
ПРОТЕСТУ В РАМКАХ 
ПРАВОВОГО ПОЛЯ

Міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков заявив, що во-
дії, які перекрили автошля-
хи, вже перейшли допусти-
мі рамки правового поля. Їх-
ні дії обмежують можливості 
інших громадян. Тому було 
прийнято рішення розблоку-
вати всі дороги та траси.

«Ліберальна лояльність до 
«евробляхерів» закінчилася 
там, де вони перетворили своє 
право на протест в обмежен-
ня прав інших людей. Було при-
йнято рішення розблокувати всі 
траси, які перекрили учасники 
акції . Звісно, поліція буде пра-
цювати в рамках закону, але у 
випадку порушень законодав-
ства буде змушена застосувати 
заходи поліцейського приму-
су», — наголосив Арсен Аваков.

У разі подальших спроб бло-
кування транспортних комуні-
кацій до правопорушників бу-
дуть застосовуватися передба-
чені законом заходи.

Так, 21 листопада у низці регі-
онів держави тривали масові за-
ходи водіїв транспортних засо-
бів на єврономерах. За попере-
дніми підрахунками, станом на 
ранок загальна кількість учасни-
ків загалом у державі станови-
ла  понад тисячу осіб. Найбільша 
кількість зафіксована у Дніпро-
петровській (160 осіб/90 авто), 
Житомирській (100 осіб/50 ав-
то), Львівській (150 осіб/70 авто) 
та Чернігівській областях (150 
осіб/82 авто).

Рух на автошляхах, через 
блокування доріг водіями не-
розмитнених автомобілів, був 
частково обмеженим у 7 регі-
онах держави: Волинській (с. 
Княгиніно, траса М-19), Жи-
томирській (с. Грозине, траса 
М-07; с. Березине, траса М-06), 
Кіровоградській (с. Степове, 
траса Н-14), Львівській (с. Роз-
вадів, траса М-06); с. Миля-
тин, траса М-06), Одеській (Бі-
ляївський р-н., с. Дачне, траса 
М-05), Полтавській (м. Кремен-
чук) та Чернігівській областях 
(ПКПП «Яриловочі, траса М-01).

Національна поліція Укра-
їни наголошує: кожен грома-
дянин має гарантоване Консти-
туцією України право на мир-
ний протест. Водночас обов’яз-
ком органів державної влади, 
зокрема Нацполіції, є не лише 
забезпечити права учасників 
таких мирних зібрань, а й не 
допустити порушення консти-
туційних прав інших громадян, 
які не є учасниками цих масо-
вих заходів. Зокрема, їхнього 
права на вільне пересування.

Такі провадження вже відкри-
ті за фактом блокування доріг у 
Рівненській, Черкаській, Чернігів-
ській та Житомирській областях.

Застерігаємо: у випадку по-
рушень законодавства Украї-
ни до порушників будуть за-
стосовані передбачені законо-
давством заходи поліцейсько-
го примусу.

За матеріалами 
Урядового порталу

• Юрій Адамовський ініціював відсторонення від посади секретаря міської ради. Згодом він відкликав заяву. 
Це питання відправлене на розгляд регламентної комісії. Голосування не відбулося.

• Михайло Шкоруп за конструктив. • Володимир Шалімов «за» проведення експертної оцінки землі для «Рошен».
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 ДІЙШЛИ ЗГОДИ

 НОВИНИ КОРОТКО

СУЧАСНИЙ ЦНАП ЗАМІСТЬ 
СТАРОЇ «ПОЖАРКИ»

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
Оксана ПАВЛОВА, 
фото Сергія МАРЧЕНКА

На сесію Бориспільської місь-
кради 20 листопада в котрий раз 
було винесено питання «Про на-
дання дозволу головному управ-
лінню житлово-комунального 
господарства виконавчого коміте-
ту міської ради на укладення до-
говору оренди індивідуально ви-
значеного нерухомого майна ко-
мунальної власності територіаль-
ної громади м. Борисполя по вул. 
Київський Шлях, 73 площею 650,2 
кв.м з управлінням містобудуван-
ня та архітектури Бориспільської 
міської ради для розміщення служ-
бових приміщень». Тобто у примі-
щення колишнього магазину «Уро-
жайний», яке пустує вже понад пів-
року, дано дозвіл переселитися 
міському управлінню архітектури. 

Пропозиція фракції
Перед голосуванням міський 

голова Анатолій Федорчук про-
сив депутатів підтримати дане рі-
шення, потім слово взяв Ігор Ша-
лімов, депутат округу №3, пред-
ставник ПП «Наш край», який ви-
словив свою та позицію колег із 
фракції БПП.

«Сім місяців пустує приміщення 
«Урожайного», площа якого 650 
кв.м., у центрі міста. Ринкова вар-
тість оренди одного метра ква-
дратного там сьогодні — близько 
500 грн за місяць. За один місяць 
бюджет міста втрачає 300 тис. грн, 
а за півроку — 2 млн грн», — за-
значив Ігор Володимирович. 

Пропозиція, яку запропонував він 
від імені фракції, така: тимчасово, 
років на два, перевести управлін-
ня архітектури в приміщення «Уро-
жайного», а за цей час на місці старої 

аварійної будівлі на вул. Київський 
шлях, 85 (колишня пожежна стан-
ція) втілити новий сучасний проект 
Центру надання адміністративних 
послуг (ЦНАП), де б видавалися до-
відки, номерні знаки, здійснювала-
ся б перереєстрація місця прожи-
вання, видача паспортів тощо. Місце 
у центрі зручне для громадян міста 
і району. На думку Ігоря Шалімова, 
ЦНАП для Борисполя вкрай потрі-
бен, адже, наприклад, для віднов-
лення втраченого посвідчення во-
дія зараз бориспільці мають їхати до 
столиці чи Броварів. 

Факт аварійності
Голова будівельної комісії та депу-

тат Володимир Шалімов підтвердив 
той факт, що приміщення старої «по-
жарки» знаходиться у вкрай аварій-
ному стані і його терміново необхід-

но зносити. «Скажу, як будівельник. 
Фундаменту там практично немає, 
замість нього глина, тріщини розмі-
ром у кулак. Якщо завтра одна зі стін 
впаде, то в першу чергу відповідаль-
ність лежатиме на нас — депутатах», 
— пояснив Володимир Ілліч. 

Інформацію про те, що примі-
щення, де нині перебуває управлін-
ня архітектури, не підлягає ремон-
ту, «Вістям» підтвердив В’ячеслав 
Толкач, начальник міського управ-
ління ЖКГ. «Комісія оглядала будів-
лю, на тріщинах стін ми клеїли ма-
ячки, позначки рвуться через тиж-
день, будівля ніби «розривається» 
надвоє, вежа хилиться в один бік, а 
основне приміщення – в інший», — 
говорить керівник. Також він зазна-
чив, що говорити про можливу іс-
торичну цінність, вигляд чи рекон-
струкцію  будівлі уже не доводить-
ся, зважаючи на її аварійний стан.

Не дали нажитися
Містом ширилися чутки про те, 

що орендувати вільні площі  «Уро-
жайного» хотіли приватні підприєм-
ці, які є депутатами, саме тому пи-
тання кілька сесій відхилялося. Се-
кретар Бориспільської міської ра-
ди Ярослав Годунок заявив про це 
з трибуни, назвавши прізвища тих, 
хто був готовий «за будь-яку ціну 
боротися за приміщення на Київ-
ському шляху, 73 («Урожайний»).  
Одні — щоб облаштувати там са-
лон краси, інші —  відкрити заклад 
громадського харчування. «Депутат 
Боженко за цією адресою мріє від-
крити піцерію» , — стверджував Го-
дунок. Після промови у залі лунали 
аплодисменти. 

Проголосували «за»
Із другої спроби депутати при-

йняли питання про переселен-
ня — відтепер, поки тимчасово, 
управління містобудування та архі-
тектури Бориспільської міської ра-
ди переїде на вул. Київський шлях, 
73. За словами В’ячеслава Толка-
ча, тепер на часі підготовчі роботи 
до ремонту приміщення «Урожай-
ного», який триватиме щонаймен-
ше до весни наступного року. Про-
гнозований переїзд, кажуть у ме-
рії, стане реальним не раніше, ніж 
влітку 2019-го року. 

 Спірним питанням для Борисполя впродовж 
півроку було переселення управління містобудування 
та архітектури Бориспільської міської ради із аварійної 
будівлі, що на вул. Київський Шлях, 85 на територію 
колишнього магазину «Урожайний», що на вул. Київський 
Шлях, 73, та визначення долі будівлі старої пожежної 
станції. На дві міські території були різні бачення. 

Яким пропонують ЦНАП
Міські депутати мають обговорити, як має виглядати міська тери-

торія, де нині знаходиться аварійне приміщення старої пожежної 
станції, після знесення будівлі. Ідея із ЦНАП, схоже, усім сподобала-
ся: була пропозиція від міського голови планувати будівництво су-
часного центру на основі державно-приватницького партнерства, 
тобто із залученням бюджетних коштів та приватних. У ЦНАП можуть 
бути державні і приватні структури. Як приклад, називався варіант 
нового ЦНАПу типу «Готово», який працює у деяких містах України. 
Проекти ще будуть обговорюватися.

• Аварійну будівлю планують знести та побудувати нову. Приміщення і земля є кому-
нальною власністю громади. Рік будівництва не відомий, історична цінність не доведена. 

• Сюди переїде управління містобудування та архітектури. Прогнозована дата 
новосілля — до середини 2019 року.

 У ПІДСУМКУ

Ольга ІВАНОВА

Минулого тижня новина про 
те, що у водія бориспільського 
таксі «Максима» троє невідомих 
зухвальців відняли авто і зни-
кли, облетіла все місто й викли-
кала обурення серед таксистів.

Постраждалий таксист звернувся 
із повідомленням до поліції з приво-
ду викрадення легковика. Він ствер-

джував, що, виїхавши на виклик, троє 
чоловіків-пасажирів, погрожуючи 
предметом, схожим на пістолет, зму-
сили його покинути салон і зникли у 
авто в невідомому напрямку. Пред-
ставник поліції на апаратній нараді 
у міського голови 19 листопада пові-
домив, що відразу після заяви виїхала 
оперативна група, щоб розібратися 
на місці злочину. «Під час обшуку по-
страждалого у капюшоні його курт-
ки оперативники виявили осколки 

лобового скла автомобіля. Виявило-
ся, заявник хотів приховати факт ДТП, 
у яку потрапив, розбивши орендова-
ний легковик, — прокоментував пра-
воохоронець. — Таксист хотів ввести 
в оману правоохоронців та власника 
авто, щоб не платити збитки».

Повідомлялося, що розбиту ав-
тівку знайшли поблизу Переясла-
ва-Хмельницького. Таксисту дове-
деться відповідати за неправомір-
ні дії й відшкодовувати ремонт авто. 

ТАКСИСТ ХОТІВ ОШУКАТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У БОРИСПОЛІ БУДЕ РАДІО FМ 
Ольга ІВАНОВА

Бориспільці невдовзі зможуть 
оцінити нове медіа, що створю-
ється за бюджетний кошт на ос-
нові комунального підприємства 
«ТРС «Бориспіль». 

Директор телерадіостудії На-
талія Бондаренко повідоми-
ла на початку робочого тижня, 
що підприємством підписано 

договори і проплачено аванс 
на монтаж зовнішнього та вну-
трішнього обладнання. Усі ро-
боти на завершальному етапі, а 
до 15 грудня будуть подані ак-
ти виконаних робіт. За словами 
директора, радіо FМ повноцін-
но запрацює із січня 2019 року. 
Про деталі проекту, а саме його 
основну тематику, ключову ау-
диторію та часи ефіру не пові-
домлялося. 
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 ПЕРЕД СТАРТОМ

СТАРТ ІЗ 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ, 
ВІДКРИВАТИМЕ — ПРЕЗИДЕНТ

Оксана ПАВЛОВА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Гарячі батареї
«У нинішній час побудувати од-

ну школу у рази важче, ніж деся-
ток 15-типоверхових будинків, 
оскільки ДБН України (Державні 
Будівельні Норми) громадських і 
житлових об’єктів істотно різнять-
ся. Процес узгодження всіх скла-
дових на об’єкті й підведення їх до 
спільного знаменника – це маруд-
на і архіскладна справа», — роз-
повів «Вістям» Анатолій Федорчук. 
Мер не заперечує, що існують про-
блеми із проектантами, із органі-
заціями, що забезпечують енер-
гопостачання та газопостачання. 
«На сьогодні питання електропо-
стачання ліцею не вирішено до 
кінця, на це піде ще чотири міся-
ці праці через бюрократичні пе-
решкоди і понад 5 млн бюджетних 
гривень для підключення до ме-
режі. Ми знайшли цивілізований 
варіант, що не дасть відчути пере-
падів у подачі електроенергії, щоб 
не затягувати із відкриттям шко-
ли. Спасибі голові правління «Ки-

ївобленерго», з яким вдалося по-
розумітися й заручитися його під-
тримкою. У вирішенні проблем із 
газопостачанням допоміг особи-
сто голова Київської ОДА», — по-
ділився співрозмовник і запевнив, 
що із 16 листопада ліцей опалю-
ється, усі комунікації працюють і 
заклад відчинить двері із 1 січня 
2019 року. 

Потрібна техніка 
і зарплати

За словами мера, наразі поста-
ло питання оплати праці майбут-
ніх співробітників ліцею. Зокре-
ма, заступнику директора із госпо-
дарської частини передбачається 
зарплата 5,5 тис. грн, яка є вкрай 
низькою, враховуючи вимоги та 
об’єм робіт. «Як знайти на цю по-
саду молоду, енергійну й відпові-
дальну людину?», — ставить рито-
ричне питання мер. Така ж пробле-
ма із оплатою праці технічного пер-
соналу ліцею. Анатолій Федорчук 
говорить, що також є необхідність 
закупівлі сучасної техніки для при-
бирання всередині приміщення, 

потрібна снігоприбиральна техні-
ка, адже загальна територія ліцею 
– понад 5 га. Перелік техніки для 
обслуговування школи наразі уз-
годжується. 

Гаранта запросять 
перерізати стрічку

Також міський голова заявив, що 
офіційний Бориспіль запросить на 
урочисте відкриття нової школи гла-
ву держави Петра Порошенка, хо-
ча ліцей будувався на кошти місь-
кого бюджету без залучення фінан-
сів із державного та обласного. «За-
прошення на відкриття Президент 
Петро Порошенко обов’язково от-
римає і, якщо він знайде час, то ми 
будемо раді, нам є чим пишатися, 
— говорить мер. – Навіть за радян-
ської влади така школа будувалася б 
шість років, а сьогодні ми осилили її 
за два роки, дякуючи фінансовій де-
централізації місцевого самовряду-

вання, яке забезпечила держава. Ро-
ків п’ять тому Борисполю був би не 
під силу такий об’єкт. А сьогодні ми 
одночасно будуємо школу, притулок 
для тварин, дороги, тротуари, уте-
пляємо бюджетні установи… Це най-
кращий період, який був за 12 років 
мого керування містом, піковий. То-
му нам треба навчитися дякувати 
Президенту України, Прем’єр-міні-
стру за прийняте правильне рішен-
ня щодо фінансової децентралізації, 
що дало змогу розвиватися містам. 
Це правда! Я готовий говорити про 
це на усіх рівнях», — підсумував спів-
розмовник. 

Анатолій Федорчук також під-
креслив, що успіх проекту став 
можливим завдяки добросовіс-
ній будівельній компанії «Агробу-
дмеханізація» та вмінню виконко-
му та міської ради по-господар-
ськи розпоряджатися бюджетни-
ми коштами, у тому числі шляхом 
акумулювання їх на депозитах у 
державних банках. 

 На завершальному етапі підготовки до введення в 
експлуатацію нового академічного ліцею на 
вул. Робітнича-Банківська Бориспільський міський голова 
Анатолій Федорчук поділився проблемами і планами. 

Потрібні 270 млн грн 
Нагадаємо, Бориспіль планує у 2019 році розпочати добудову місь-

кої школи № 5, уже виготовлено проект, який пройшов експертизу. На 
перший етап будівництва потрібно 195 млн грн, на реалізацію всього 
запланованого — 270 млн грн. 

На сесії Бориспільської міської ради, 20 листопада, міський голова 
заявляв, що місто повинно передбачити ці кошти в бюджеті наступ-
ного року, однак сума завелика, тому потрібно думати, як і за що ре-
алізувати задумане. 

Шановні батьки! 
Розпочато прийом дітей до 

академічного ліцею!

З 01.12.2018 розпочинається 
прийом заяв до новостворе-
ного Бориспільського акаде-
мічного ліцею. Прийом трива-
тиме з 01.12.2018 по 14.12.2018 
року (субота включно) у примі-
щенні управління освіти і нау-
ки (актова зала, каб. № 6), що 
знаходиться за адресою: вул. 
Київський Шлях, 35 з 9:00 до 
17:00, субота з 09:00 до 14:00

Заяви приймаються від 
батьків учнів 1 – 8-их класів.

Телефон для довідок: 
6-85-11; 099 417-68-59

Право на першочергове 
зарахування надаватиметь-
ся дітям, які проживають на 
території обслуговування за-
кладу (підтверджене відпо-
відним документом), а саме:

вул. Академіка Глушка
вул. Банківська
вул. Бориса Гмирі 
вул. Бориса Дробинського
вул. Володимира Івасюка
вул. Київський Шлях № № 
18, 18 А, 18 Б, 20, 24, 28, 47, 
49, 51, 53, 55, 57, 59
вул. Лютнева від № 23 до 
кінця, від № 46 до кінця 
вул. Марії Заньковецької
вул. Микити Стасюка
вул. Нова 2
вул. Новопрорізна, 2
вул. Петра Волянюка
вул. Робітнича
вул. Тургенєва від № 1 
до 41, від № 2 до 62
вул. Черешнева 
вул. Шевченка від № 10 
до 94, № від 27 до 167
пров. Матросова
пров. Лютневий 
пров. Робітничий
пров. Микити Стасюка
пров. Старовокзальний, 6
пров. Тарасівський
пров. Черешневий 

Перевага у зарахуванні та-
кож надаватиметься учням, 
батьки яких виявили бажан-
ня перейти до закладу освіти 
усім класом.

На вільні місця будуть зарахо-
вуватися учні, які проживають 
на території обслуговування ін-
ших освітніх закладів.

Із 25.12.2018 року батькам 
буде повідомлено про зара-
хування чи незарахування їх-
ньої дитини до Бориспільсько-
го академічного ліцею.

 ДО ТЕМИ

 ДЛЯ НАЙМЕНШИХ  У ЦИФРАХ

 ОГОЛОШЕННЯ

ПОДАРУНКИ 
ВІД ВЛАДИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Міська влада традиційно по-
дбала про солодощі дошкільня-
там та молодшим школярам до 
Новорічно-Різдвяних свят. 

На минулій сесії міськради депу-
татами проголосували за виділення 
понад 564 тис. грн на солодощі для 
вихованців дошкільних дитячих за-
кладів та учнів молодшої школи — 

1-4 класів. Людмила Ковальова, за-
ступник міського голови, повідо-
мила «Вістям», що тендер через 
систему ProZorro на обрання ком-
панії-постачальника святкових па-
рунків наразі відмінено через при-
ведення до ладу документації. 

• Інформація оприлюднена на виконкомі Бориспільської міської ради 
у звіті Про підсумки соціально-економічного розвитку міста Бориспіль.

1 місце — м. Бориспіль — лідер в Київській 

області із розміру середньої зарплати у 2018 році

2 місце — м. Обухів — 12 тис. грн

3 місце — м. Славутич — 11 тис. грн

4 місце — м. Березань – 9 тис. грн

5 місце — м. Фастів – 8,5 тис. грн

середня заробітна плата 
в Борисполі 
(за 9 місяців 2018 року)

14 
тис. грн 

На останній позиції — Ржищів – 6 тис.грн

• Фасад майже готовий. • У класах встановлюють меблі.

Інформація Управління статистики у Київській області
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 ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Чекає капітального ремонту 
дитсадок на вул. Привокзальній, 
3в, звідкіля за рішенням суду ви-
селилися силовики — колишній 
спецпідрозділ «Беркут». 

Щоб прискорити процес ви-
селення, забудовник ЖК «Со-
нячний» «БМК Тріада» надав 
благодійну допомогу — пере-
дав управлінню нацполіції 4 
квартири й підписав гарантій-
ний лист, що факт передачі від-
будеться. Приміщення садка пе-
рейшло в розпорядження місь-
кої влади, розраховане воно на 
120 місць. Після отримання по-

штової адреси ЖК «Сонячним» 
рішенням сесії міської ради та 
реєстрації права власності на 
будинок обіцяні квартири пе-
рейдуть у власність нацполіції. 

Натомість приміщення сад-
ка чекає на проект реконструк-
ції та бюджетних коштів на онов-
лення, роботи планувалися вла-
дою у 2019 році. Адже після здачі 
чотирьох 18-поверхових житло-
вих будинків Бориспіль не змо-
же розмістити нових дошкіль-
нят у нині переповнені ДНЗ мі-
ста. Приблизні витрати на капре-
монт поки не озвучуються.

Один — «заморожений»

Яка доля ДНЗ на вул. Привокзальній, 3в 

Новий ДНЗ на вул. Момота 
генпідрядник ТОВ «ІБК «УКТЕХ-
СПЕЦБУД-ТД» обіцяв здати в екс-
плуатацію у грудні 2019-го. 

Але, судячи із тривалого 
простоювання будівництва 
через недобросовісність забу-
довника, цього не станеться, 
об’єкт має усі перспективи ста-
ти довгобудом. Як відомо, ген-
підряднику із невідомих при-
чин не вдалося освоїти виді-
лені міською владою на будів-
ництво бюджетні кошти. 

Суд зобов’язав горе-забу-
довника повернути нереалізо-

вані у 2017 році фінанси, але 
відмовив у розірванні догово-
ру із міською радою. Аванс так 
і не був відпрацьований забу-
довником, майданчик ще вліт-
ку відключили від електропо-
стачання за несплату за спо-
житу енергію. 

Офіційний Бориспіль має на 
меті розірвати договір із забу-
довником, законсервувати бу-
дівництво, а потім провести 
новий тендер. Питання поки 
відкрите, тож об’єкт «заморо-
жений» і в прямому, і в пере-
носному значенні.

Виділено 5 млн грн для «Теремка»
Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садочок «Теремок» на вул. Калми-

кова, 8 наразі триває, роботи проводить бориспільське ТОВ «Трест 
Бориспільсільбуд» (керівник Олександр Сич). Початкова сума, яку 
було виділено із міського бюджету, — 5 млн грн. Чи вистачить цих 
коштів на заплановані роботи поки невідомо

«Активно проводимо заплановані роботи, фасад вже заверше-
но на 100%. Зараз почали внутрішні роботи», — ділиться Олек-
сандр Сич. 

Завершення капремонту у договорі — 31 грудня 2019, проте під-
приємець стверджує, що має намір закінчити заплановане раніше, 
до вересня наступного року. 

«ЛИЦАРСЬКИЙ ЗАМОК» 
БУДЕ РОЗШИРЕНО ЗА РАХУНОК 
ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ

 Після виходу статті «Дерева не встояли» («Вісті» № 
45 (954)) свою позицію на сторінках «Вістей» попросив 
озвучити підприємець Владислав Пилипчук, родина 
якого орендує земельну ділянку, що стала епіцентром 
протистояння із мешканцями сусідніх будинків.

Інна КРИНИЧНА

«Оренду оформлено 
ще до нас, без 
дитячої зони» 

Владислав Пилипчук запевняє, 
що ні про який дитячий майданчик 
на тій території у дозвільних доку-
ментах на будівництво не йдеть-
ся, а все, про що говорили під час 
емоційного спілкування людей із 
депутатами Бориспільської місь-
кої ради, які приїхали рятувати де-
рева 13 листопада, не відповідає 
дійсності. Підприємець стверджує, 
що неправду сказав у коментарі 
«Вістям» і міський голова Анато-
лій Федорчук, коли згадував про 
дитячий майданчик, бо він не міг 
не знати про перспективи розши-
рення ресторану.  

«Договір оренди земельної ді-
лянки поряд із рестораном «Лицар-
ський замок» було укладено у 2006 
році із тодішнім власником рестора-
ну на 25 років (до 2031 року договір 
є дійсним)», — говорить Владислав 
Пилипчук. У документі йдеться, що 
міська рада «надає в оренду земель-
ну ділянку у платне користування 
під існуючою забудовою, у зв’язку 
з її розширенням» — це основний 
договір, надалі до нього вносили-
ся зміни. Тож коли у 2013 році два 
власники «Лицарського замку» про-
дали частки Володимиру Пилипчуку 
(батьку підприємця), договір орен-
ди вже існував. 

«Згідно Земельного Кодексу, — 
акцентує Владислав Пилипчук, — 
якщо змінюється власник будів-
лі, то земля, яка знаходиться в 
оренді під будівлею, переходить 
до нового власника. Зважаючи 
на вимоги Земельного Кодексу, 
після зміни власника будівлі, бу-
ли внесені відповідні зміни до іс-
нуючого договору оренди. Відпо-
відне рішення міської ради було 
прийняте у 2015 році, і під дого-
вором, де орендаря землі зміне-

но на Володимира Пилипчука, 
стоїть підпис Анатолія Федор-
чука. Але формулювання «під іс-
нуючою забудовою у зв’язку з її 
розширенням» у договорі ніхто 
не змінював».

Дозвіл на будівництво 
— присуд деревам?

На запитання «Вістей», чому доз-
віл на вирубування дерев не про-
ходив через виконавчий комітет,  
Владислав Пилипчук відповів, що 
це питання регламентує Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 
1.08.2006 року №1045, яка затвер-
джує порядок видалення дерев, 
кущів газонів у населених пунктах. 

«Постанова дає два алгоритми дій: 
перший — через рішення виконко-
му,  другий, яким я скористався. 

Законом передбачено: «Замов-
ник має право виконувати буді-
вельні роботи на основі деклара-
ції про початок будівельних робіт, 
зареєстрованої органами держав-
ного архітектурно-будівельного 
контролю. Така декларація є, — 
запевнив Владислав Пилипчук, 
демонструючи оригінал докумен-
ту. — Мені не потрібний був і акт 
обстеження зелених насаджень, 
підписаний першим заступником 
міського голови Миколою Корній-
чуком, де сказано, що підставою 
для видалення дерев є декларація 
про початок будівництва і перелік 
усіх дерев. Але я його отримав».

Усі були в курсі?
«Я все робив у рамках чинного за-

конодавства, — запевняє Владис-
лав Володимирович. — Містобудів-
ні умови та обмеження видані у ли-
стопаді 2016 року. У мене є техумо-
ви «ВУКГ», «Бориспільводоканалу» 
за підписами Корнійчука. Для отри-
мання кожного з них я подавав про-
ект, де дитячого майданчика не пе-
редбачено. Є техумови по опален-
ню, де вказана площа забудови». 

Також Пилипчук стверджує, що 
має експертизу, яка доводить те, 
що всі проектні документи і робо-
ти, які виконуватимуться, відпові-
дають нормам закону. На основі 
цього експертного звіту ДАБІ і ви-
дала дозвіл на будівництво. 

Проблему не 
вирішено

Пошуки компромісу з людьми, 
які протестують проти вирубу-
вання дерев, підприємець вважає 
марними, а скарги, що не прово-
дилися громадські слухання — не 
за адресою. «Я не отримував цю 
земельну ділянку, я її купив, щоб 
у мене були документи для роз-
ширення існуючої будівлі. Я веду 
перемовини із людьми щодо ком-
промісу, — зазначає підприємець. 
— Я показував документи, нада-
вав пропозиції щодо перенесен-
ня зеленої зони і будівництва дит-
майданчика, але безрезультатно».

«Нехай люди запитують у депу-
татів, які у 2006 році проголосува-
ли за існуючий договір оренди по-
переднім власникам ресторану. У 
2006 році земля була виділена для 
того, щоб «Лицарський замок» був 
розширений. На території, де ни-
ні зелені насадження, ми збирає-
мося добудувати приміщення», — 
підсумував Пилипчук.

Після спілкування із підприємцем виникли питання, які роз-
ширюють межі проблеми. Зокрема: 

• Усі містобудівні умови у Борисполі можна отримати після схва-
лення міськвиконкомом. Чому одні забудовники, щоб отримати 
дозвіл,  кілька разів приходять на засідання і переконують, що їхні 
наміри на користь місту, а у випадку із розширенням ресторану на 
вул. Головатого, 3, усе відбулося тихо?

• Чи можна продати-купити орендовану ділянку? Адже офіційно 
продажу підлягає тільки об’єкт нерухомості, який знаходиться на 
земельній ділянці? Чи мали право депутати, переоформляючи зем-
лю на нового власника, змінювати конфігурацію земельної ділянки?

Реконструкція ресторану  
під торгові та адміністративні 

приміщення на 
вул. Головатого, 3, 

у м. Бориспіль

• Такий вигляд має територія, де невдовзі розпочнеться будівництво.

• Проект від забудовника.

 Є ЗАПИТАННЯ
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 ПОЗИЦІЯ

КИЇВЩИНА ОБИРАЄ 
ШЕВЧЕНКА
У СТОЛИЦІ ЗАВЕРШИЛИСЯ ПЕРШІ В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ 
ПРАЙМЕРІЗ, ЯКІ ПРОВЕЛА ПАРТІЯ УКРОП

Ігор ЛАВРЕНЮК

Вісімнадцятого листопада у ве-
ликій залі будівлі ЦВК в Києві від-
булися президентські праймеріз 
«Українського об’єднання патріо-
тів — УКРОП». Понад 600 партій-
ців і прихильників політичної си-
ли з Києва, області та українсько-
го Криму зібралися, щоб визна-
чити, хто представлятиме УКРОП 
на президентських виборах у бе-
резні 2019 року. Перші в історії 
України президентські внутріш-
ньопартійні вибори завершилися 
перемогою народного депутата, 
автора ідеї та засновника курор-
ту Буковель Олександра Шевчен-
ка. Його кандидатуру підтримали 
партійці з 24 регіонів, зокрема з 
Києва, Київської області та члени 
наймолодшої партійної організа-
ції — Кримської.

«Ми бажаємо 
йти шляхом 
демократичних змін»

«Українське об’єднання патріо-
тів» першим з-поміж політичних 
сил пройшло шлях праймеріз. 
Стартувавши 28 вересня у Луць-
ку, великий тур учасників фіналь-
ної частини внутрішньопартійних 
виборів УКРОПу прокотився Укра-
їною й дістався останнього міста у 
розкладі — Києва. У кожній облас-
ті учасники туру — киянка Ірина 
Головатенко, Оксана Тунік-Фриз із 
Чернігівщини та Олександр Шев-
ченко з Прикарпаття — презенту-

вали свої програми розвитку Укра-
їни. Всюди на них чекали заповне-
ні вщерть зали. За підрахунками 
партії, сукупно в рамках прайме-
різ УКРОП зібрав близько 15 тисяч 
українців — партійців і симпати-
ків, які вірять у перемогу патріо-
тичної опозиційної сили.

За словами письменника, члена 
УКРОПу Василя Шкляра, процеду-
ра праймеріз цілком себе виправ-
дала й засвідчила, що принцип де-
мократії не став для партії «крас-
ним слівцем».

«Мета УКРОПу шляхетна й зро-
зуміла — змінити країну. Наші те-
перішні вожді п’ять років вели нас 
у Європу, натомість привели в Ан-
тарктиду, де замерзають міста. Лю-
ди опинилися в голоді й холоді на 
тлі патологічного жирування вла-
ди й наближених до неї», — заявив 
автор легендарного роману «Зали-
шенець. Чорний Ворон», відкрива-
ючи праймеріз у Києві.

Письменник переконаний — за 
економічною кризою, у якій нині 
опинилася Україна, стоїть мораль-
на криза влади. Тож посісти керів-
ні посади в державі мають пере-
дусім чесні та відповідальні люди.

Про те, що кандидати, обрані на 
праймеріз, мають більший рівень 
відповідальності перед однопар-
тійцями та суспільством, а також 
краще розуміють потреби грома-
дян, ніж партійні вожді чи грошові 
мішки, «призначені» кандидатами, 
свідчить досвід західних країн. Там 
цю демократичну процедуру прак-
тикують уже не один десяток років.

Проводячи праймеріз, УКРОП 
хоче показати чинній владі, що 

країна прагне чесних і демокра-
тичних змін під час президент-
ських виборів у березні 2019 ро-
ку, — наголосив голова «Україн-
ського об’єднання патріотів», на-
родний депутат Тарас Батенко.

«В Україні знову мають місце 
«маски-шоу», знову відчутний тиск 
на малий і середній бізнес, знову 
проблема зі свободою слова, пов-
торюються арешти й затримання. 
Це не та країна, якої ми прагнемо. 
Ми бажаємо йти шляхом демокра-
тичних змін. І вони відбудуться», 
— зазначив політик.

«Такі новинки, як праймеріз, по-
винні частіше з’являтися, щоб да-
ти можливість людям зрозуміти, 
що влада призначається не зго-
ри, а формується знизу, що ко-
жен громадянин має право про-
понувати свою програму й бра-
ти участь у вирішенні тієї чи ін-
шої проблеми. Таким чином, ми 
спільними зусиллями можемо від-
найти шлях до розвитку», — під-
креслила гостя заходу, політолог 
Наталія Білоус.

Українські 
громадяни мають 
стати економічно 
незалежними

Презентуючи свою програму 
«Країна гідності і правди», Олек-
сандр Шевченко зазначив, що лю-
ди не повинні опускати руки й зно-
ву обирати тих, хто за 27 років до-
вів Україну до межі.

«Нам потрібно врешті-решт збу-
дувати у нашій державі фундамент 
для майбутніх поколінь. Збудува-
ти, скориставшись усім тим, що 
нам дали попередні покоління. 
Через повагу до кожного грома-
дянина ми маємо зробити Україну 
правдивою, справедливою й силь-
ною», — наголосив політик.

Олександр Шевченко відомий 
передусім як підприємець і меце-
нат. У Верховній Раді він часто ви-
ступає з критикою ініціатив про-
владних партій та вносить свої ре-
зонансні законопроекти. Один з 
останніх — про заборону пропа-
ганди так званого «руского міра». 
А ще нещодавно Шевченко увій-
шов до чільної десятки претенден-
тів на посаду президента. І майже 
синхронно з початком великого 
туру праймеріз УКРОПу у пов’яза-
них із Шевченком компаніях СБУ 
влаштувала обшуки. Та політик ка-
же, що такі «привіти» від влади не 
зупинять його. Він не приховує: хо-
че стати президентом, щоб україн-
ці нарешті відчули, як це — жити у 
країні, де ти економічно вільний 
громадянин, а не раб.

• Олександра Шевченка на внутрішньопартійних виборах УКРОПу 
підтримали однопартійці з 24 регіонів

 ЗВЕРНЕННЯ

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Переяслав-
Хмельницький

с. Циблі 26.11.2018 09:30 Сільська рада

с. Хоцьки 26.11.2018 11:00 Сільська рада

с. Пологи Яненки 26.11.2018 12:00 Сільська рада

с. Лецьки 26.11.2018 13:00 Сільська рада

Бориспільський
с. Мирне 27.11.2018 10:45 Сільська рада

с. Рогозів 27.11.2018 12:00 Сільська рада

с. Глибоке 27.11.2018 13:30 Сільська рада

Яготинський
с. Сотниківка 29.11.2018 11:00 Сільська рада

с. Супоївка 29.11.2018 12:00 Сільська рада

с. Кулябівка 29.11.2018 13:00 Сільська рада

Згурівський
c. Нова 

Олександрівка 
30.11.2018 10:00 Будинок культури

с. Черевки 30.11.2018 11:00 Сільська рада

м. Бориспіль
м. Бориспіль 03.12.2018 09:00 

Центральна бібліотека                     
вул. Європейська, 6

м. Бориспіль 03.12.2018 11:00
КП «ЖРЕУ 2» Орбіта             

вул. Київський Шлях, 27

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інформує, 

що проводитиме прийоми громадян з особистих питань в м. Бориспіль 
та селах Переяслав-Хмельницького, Бориспільського, Яготинського  
та Згурівського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!
Більше актуальної інформації про діяльність депутата шукайте 

на сторінці Сергія Міщенка у мережі Facebook!

 ОГОЛОШЕННЯ

Дорогі земляки, 
браття і сестри!

24 листопада 2018 року, у 85-ті роковини 
Голодомору 1932-1933 років, вся Україна, 
весь світ та Бориспільщина вшановують 

пам’ять невинно убієнних людей. 

У XX столітті Україна пережила три голодомори: 1921-
1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр., але Голодомор 

1932-33 рр. був наймасовішим і найжорстокішим інстру-
ментом тоталітарного сталінського режиму проти україн-
ців. Саме в 30-ті роки, за даними істориків, коли Господь 

послав Україні врожай — може не найщедріший, але 
достатній для того, щоб був і хліб, і до хліба, від голодної 

смерті загинуло від 4 до 10 млн людей. 
Як сказав, вшановуючи пам’ять померлих від Голоду-Ге-
ноциду, Президент України Петро Порошенко, селян 

вбивали голодом, а інтелігенцію – кулями. А викорінити 
хотіли всю Україну! 

Але ми не здамося! Не забудемо штучного голодомору 
вселенського масштабу!  

Вшанувати пам’ять невинних жертв – це той мінімум, 
який ми, сучасні українці, маємо зробити не стільки для 

мільйонів загиблих, а, скоріше, задля наших дітей, які по-
винні завжди пам’ятати про ті страшні часи й робити все, 

щоб подібне ніколи не повторилося.
24 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, запро-

шуємо долучитися до районних жалобних заходів біля Ме-
моріального комплексу Жертвам Голодомору 1932-1933 
років (територія Гірської сільської ради). Початок заходів 

об 11 годині. О 16 годині пройде загальнонаціональна 
акція «Запали свічку».

Молимось разом за багатомільйонний небесний легі-
он українського люду та попри війну на сході України та 

підступність російського ворога робитимемо все можливе 
для національного, політичного та економічного відро-

дження України! 
Слава Україні! Героям Слава! 

Голова Бориспільської районної державної адміністрації
Олександр ТУРЕНКО

Голова Бориспільської районної ради
Владислав БАЙЧАС



Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У
Л

іц
., 

се
рі

я 
А

Е
 №

19
70

83
 в

ід
 0

4.
07

.2
01

3 
р.

, в
ид

ан
а 

М
О

З
У

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У

СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№46 (955), 16 листопада 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама
АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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ПОНЕДІЛОК, 26 ЛИСТОПАДА

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

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

9.30, 11.20, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.10 "Міняю жінку -8", 6 с.
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Жити заради 

кохання"
21.45 "Міняю жінку - 14"
23.30, 0.50 "Танці з зірками"
4.30 Драма "Життя і доля"

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

2.20 Сьогодні
9.30, 3.10 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.50 Реальна містика
13.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину-4 

(16+)
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук 2" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Хто ти?" (16+)
23.30 Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
1.50 Телемагазин

6.00 М/ф
6.15, 22.00 "Слідство вели... з 

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

"Новини"
7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.20, 18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
11.15, 12.25 Т/с "Своя правда"
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00, 1.55, 5.15 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "Хроніки зради" (16+)
2.35 Т/с "Банкірші"
3.20 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Пухнасті проти зубастих"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00, 21.30 Одного разу під 

Полтавою
14.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
21.00 Зірконавти
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Антизомбі
11.15, 13.25 Х/ф "Ясон та 

аргонавти"
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.20 Х/ф "Міцний 

горішок-3: Помирати з 
піснею" (16+)

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф "Шоугьолз" (18+)
3.05 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50 "Невідома версія. Висота"
9.30 "Спогади"
10.05 "З любов'ю. Юрій Нікулін"
11.00 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Запорожець за Дунаєм"
13.40 Х/ф "Естер Прекрасна"
15.25 Х/ф "В добрий час!"
17.15 Х/ф "Баламут"
19.00, 1.55 Т/с "Повернення 

Шерлока Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Здається квартира з 

дитиною"
0.25 "Позаочі"
1.15 "Академія сміху"

7.00, 19.25, 6.15 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 15.00, 20.20, 0.00 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Наполеон"
17.00, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Переказана історія"
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"

3.00 Зона ночі
3.45 Абзац
5.29, 6.40 Kids Time
5.30 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.45 М/ф "Втеча з планети Земля"
8.20 Х/ф "Супернова" (16+)
10.00 Х/ф "Вірус" (16+)
12.00 Х/ф "Зоряні війни: 

Пробудження сили" (12+)
15.00 Х/ф "Бунтар Один. Зоряні 

Війни: Історія" (12+)
17.40, 2.00 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за ревізором
0.15 Пост шоу. Таємний агент

5.00, 4.50 "Top Shop"
5.20 Х/ф "Розплата"
6.55 Х/ф "Гетьманські клейноди"
8.35, 18.20 "Свідок. Агенти"
9.10 Х/ф "П'ять хвилин страху"
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.25 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Х/ф "Доберман" (18+)
1.50 "Легенди бандитського Києва"
3.10 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50 Т/с "Опер за викликом-2"

14.45 Х/ф "Тактична сила"

16.20 Х/ф "Робокоп"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-2"

1.00 Х/ф "Крижані акули"

2.50 "Облом.UA."

5.55 Все буде добре! (16+)
8.05 Х/ф "Вам і не снилося"
10.00 Зважені та щасливі (12+)
13.05 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00, 23.50 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
20.00, 22.50 Хата на тата (12+)
0.45 Т/с "Коли ми вдома"

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 
"Євробачення-2018"

12.00 Енеїда
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Світ дикої природи"
15.15 Дитячий пісенний конкурс 

Євробачення- 2018 г. Фінал
18.00 Інформаційна година
19.00 Разом
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська зміна
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.55, 2.25 Складна розмова
23.20 Перша шпальта

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 27 ЛИСТОПАДА

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

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

9.30, 11.10, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.05 "Міняю жінку -8", 7 с.
14.40 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Жити заради 

кохання"
21.45, 23.45, 0.50 "Інспектор. Міста"
1.45 Драма "Гіркі жнива"

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

2.15 Сьогодні
9.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.10 Реальна містика
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину-4 

(16+)
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук 2" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Хто ти?" (16+)
23.20 Без паніки
0.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.45 Телемагазин

6.00 М/ф
6.15, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Перша спроба" (16+)
12.30 Х/ф "Гра в чотири руки"
14.50, 15.50, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 1.45, 5.15 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "Влітку я надаю перевагу 

весіллю" (16+)
2.30 Т/с "Банкірші"
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.20 М/ф "Епік"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 14.30, 20.00, 21.30 Одного 

разу під Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великім місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Антизомбі
12.35, 13.20 Х/ф "Командос" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Пограбування 

по-італінськи"
2.00 Т/с "Прокурори"
2.45 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
9.30 "Спогади"
10.30 "Ролан Биков. Карлик-

кровопивця, якого 
обожнювали всі"

11.20 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Пригоди маленького 

Мука"
13.55 Х/ф "Привид замку 

Моррісвіль"
15.40 Х/ф "Без вісті зниклий"
17.05 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
19.00, 2.05 Т/с "Повернення 

Шерлока Холмса"

7.00, 19.25, 6.15 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 15.00, 20.20, 0.00 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Переказана історія"
17.00, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Заборонена історія"
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"

3.10 Служба розшуку дітей

3.15, 1.25 Зона ночі

4.45 Абзац

6.39, 7.55 Kids Time

6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"

8.00, 0.25 Київ вдень та вночі (16+)

9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)

9.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)

17.00, 19.00 Варьяти (12+)

21.00 Пацанки. Нове життя (16+)

22.10 Х/ф "Іноземець" (16+)

5.20 Х/ф "Два капітани" 5 с.
6.45 Х/ф "Дорога на Січ"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Хазяїн тайги"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.10 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
1.50 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.25, 2.50 Т/с "Мушкетери"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

12.55 Відеобімба

13.10 Х/ф "Посилка"

15.05 Х/ф "Робокоп-2"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-2"

1.00 Х/ф "Королі вулиць-2"

3.40 "Облом.UA."

7.00, 15.25 Все буде добре!
9.05, 19.00, 0.00 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
10.05, 20.00, 22.35 МастерШеф 

(12+)
13.05 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
1.05 Т/с "Коли ми вдома"

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Світ дикої природи"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 UA: Фольк
18.00 Інформаційна година
19.00 Пліч-о-пліч
19.30 Д/ф "Життя з левами"
20.05 Т/с "Монро" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 "Елементи"
22.55, 1.25 Розсекречена історія
0.00 Телепродаж Тюсо
2.25 Складна розмова
3.35 Тема дня
4.00 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 26 ЛИСТОПАДА — 2 ГРУДНЯ

 СУМУЄМО
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СЕРЕДА, 28 ЛИСТОПАДА

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

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

9.30, 11.20, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.20 "Міняю жінку -8", 8 с.
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Жити заради 

кохання"
21.45, 22.55 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"

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

Сьогодні
9.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 2.50 Реальна містика
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину-4 

(16+)
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук 2" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Хто ти?" (16+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин

6.00 М/ф
6.15, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Перша спроба" (16+)
12.30 Х/ф "Блеф"
14.50, 15.50, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 1.45, 5.20 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "Фото на документи"
2.30 Т/с "Банкірші"
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
4.50 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Золота гуска"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 14.30, 20.00, 21.30 Одного 

разу під Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великім місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
12.00, 13.20 Х/ф "Відчиніть, 

поліція-3"
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.25, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.45 "На трьох" (16+)
23.40 Х/ф "СонцеЮ що сходить" 

(16+)
2.10 Т/с "Прокурори"

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50, 11.05 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.05 "Вахтанг Кікабідзе: таємниці 

тбіліського хулігана"
12.00 Х/ф "Мартин Боруля"
13.55 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
15.45 Х/ф "Живіть в радості"
17.05 Х/ф "Вірні друзі"
19.00 Т/с "Записки про Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Весілля з приданим"
1.15 "Позаочі"
2.05 "Академія сміху"

7.00, 19.25, 6.15 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

телевізійні новини"
8.15 "Школа права"
9.15, 15.00, 20.20 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Заборонена історія"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Приречений на любов"
3.00 "Життєві історії"

3.00, 1.05 Зона ночі

4.45 Абзац

6.39, 7.55 Kids Time

6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"

8.00, 0.00 Київ вдень та вночі (16+)

9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)

9.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)

17.00, 19.00 Екси (16+)

21.00 Пацанки. Нове життя (16+)

22.10 Х/ф "Підпільна арена" (16+)

1.00 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Два капітани" 6 с.
7.00 Х/ф "Вклонись до землі"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Загадка Ендхауза"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.35 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.25 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
1.35 "Легенди бандитського Києва"
2.55 "Випадковий свідок"
4.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 12.50 "Помста природи"

8.25, 2.45 Т/с "Мушкетери"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

15.15 Х/ф "Робокоп-3"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-2"

1.00 Х/ф "Наднова"

3.25 "Облом.UA."

6.55 Все буде добре!
8.55, 19.00, 0.05 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
10.00, 20.00, 22.35 МастерШеф 

(12+)
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
15.30 Все буде добре! (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
1.10 Т/с "Коли ми вдома"

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 "Смаки культур"
13.10 РадіоДень
13.35 "Світ дикої природи"
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Сильна доля
18.00 Інформаційна година
19.00 Шахтарська зміна
19.30 Д/ф "Життя з левами"
20.05 Т/с "Монро" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 "Елементи"
22.55 Схеми. Корупція в деталях
23.20 Букоголіки
0.00 Телепродаж Тюсо
1.25 Розсекречена історія
2.25 Наші гроші
3.35 Тема дня

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 26 ЛИСТОПАДА — 2 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 29 ЛИСТОПАДА

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

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

9.30, 11.20, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.20 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Жити заради 

кохання"
21.45 "Гроші 2018"
22.30 "Право на владу 2018"
0.50 Драма "Життя і доля"

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

Сьогодні
9.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 2.15 Реальна містика
13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину-4 

(16+)
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук 2" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Хто ти?" (16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.45 Телемагазин

6.00 М/ф
6.15, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15 Т/с "Дружина генерала"
12.30 Х/ф "Ас із асів"
14.50, 15.50, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
2.35 Т/с "Банкірші"
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Нове вбрання короля"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 14.30, 20.00, 21.30 Одного 

разу під Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великім місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф "Каратель" (16+)
15.00, 16.25, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач-бідняк
22.45 "На трьох" (16+)
23.45 Х/ф "Ланцюгова реакція"
1.55 Т/с "Прокурори"
2.40 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50, 11.00 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.05 "Леонід Биков. Зустрічна 

смуга"
11.50 Х/ф "Захар Беркут"
13.40 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
15.30 Х/ф "однолітки"
17.10 Х/ф "За вітриною універмагу"
19.00 Т/с "Записки про Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Вусатий нянь"
0.20 "Позаочі"
1.10 "Академія сміху"

7.00, 19.25, 6.05 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 15.00, 20.20, 0.00 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Заборонена історія"
17.00, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.35 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00, 1.10 Зона ночі
4.45 Абзац
6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00, 0.05 Київ вдень та вночі (16+)
9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Пацанки. Нове життя (16+)
22.10 Х/ф "З Парижа з любов'ю" 

(16+)
1.05 Служба розшуку дітей

5.05, 4.50 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Прощальна гастроль 

"Артиста"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.05 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
1.45 "Легенди бандитського Києва"
3.05 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.25, 2.50 Т/с "Мушкетери"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 4.25 "Облом.UA."

15.30 Х/ф "Наднова"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-2"

1.00 Х/ф "Королі вулиць-2"

3.40 Т/с "Опер за викликом-2"

6.55 Все буде добре! (12+)
9.00, 19.00, 0.00 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
10.05 МастерШеф (12+)
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
15.30 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
20.00, 22.45 Зважені та щасливі 

(12+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Світ дикої природи"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Концертна програма Марії 

Бурмаки "Нове та улюблене"
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/ф "Життя з левами"
20.05 Т/с "Монро" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Прем’єра. "Погляд зсередини"
22.55 Сильна доля
0.00 Телепродаж Тюсо
1.25 Розсекречена історія
2.25 Складна розмова
3.35 Тема дня
4.00 #МузLove з Любою 

Морозовою

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

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

9.30, 11.20, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.15 "Міняю жінку -8", 10 с.
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.30 "Ліга сміху 2018"
22.30 "# Гуднайтшоу валерія 

жидкова 2018"
23.15 "Розсміши коміка"
1.15 "Вечірній Київ"
5.20 "Чистоnews 2018"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.40 Сьогодні

9.30, 4.30 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика

13.25, 15.30 Т/с "Сліди в минуле"

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук 2" (12+)

19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"

22.00, 0.00, 2.30 Т/с "Обираючи 

долю" (12+)

23.20 Слідами

2.00 Телемагазин

6.00 М/ф
6.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Дружина генерала"
12.30 Х/ф "Бінго Бонго"
14.50, 15.50, 16.45, 1.35 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Д/п "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
23.50 Х/ф "Міський романс"
4.00 "Удачний проект"
4.45 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.25 Х/ф "Бібі та Тіна"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 14.30, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
16.00 Х/ф "Вихід: Боги та царі" 

(16+)
19.00 Чотири весілля
21.00 Х/ф "Фантастична четвірка"
23.00 Х/ф "Життя і мета собаки"
1.00 Теорія зради
2.00 17+
2.50 Панянка-селянка
5.50 Корисні підказки

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти
4.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великім місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Багач-бідняк
11.05, 13.20 Х/ф "Ланцюгова 

реакція"
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 0.30 Т/с "Марк+Наталка" 

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

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50, 11.30 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.40 "Два Миронова"
12.20 Х/ф "Дорога на Січ"
14.00 Х/ф "Соляний принц"
15.35 Т/с "Вірні друзі"
17.30 Х/ф "Вусатий нянь"
19.00, 2.20 Т/с "Записки про 

Шерлока Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Здивуй мене"
0.45 Х/ф "Ван Гог не винен"
4.00 Кіноляпи
4.30 Саундтреки
5.10 Телебачення

7.00 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 2.20, 3.55 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.40 "Школа права"
9.15, 15.00, 20.20, 22.45, 23.20 

"Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Заборонена історія"
17.00, 23.30 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Дика прогулянка"
20.30 "Місто добра"
21.25, 2.40 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Життєві історії"

3.00 Абзац
4.35, 5.29 Kids Time
4.40 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
5.30, 0.50 Київ вдень та вночі (16+)
6.30 Ревізор
9.00 Страсті за ревізором
11.45, 21.40 Пацанки. Нове життя 

(16+)
16.15, 19.00 Топ-модель (16+)
23.00 Екси (16+)
1.50 Служба розшуку дітей
1.55 Зона ночі

5.20 Х/ф "Суто англійське 
вбивство"

8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Із життя начальника 

карного розшуку"
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50, 3.15 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 21.10 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
1.45 "Легенди бандитського Києва"
3.05 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
8.25, 1.40 Т/с "Мушкетери"
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.20 "Загублений світ"
12.50 Відеобімба
15.45 Х/ф "Мисливець на 

крокодилів"
19.25 Х/ф "Балістика: Екс проти 

Север"
21.15 Х/ф "Бейтаун поза законом"
23.10 "Змішані єдиноборства. UFC 

№ 225"
2.45 "Облом.UA."
4.10 "Цілком таємно"

6.35 Хата на тата (12+)
11.20 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"
13.15 Т/с "Кафе на Садовій" (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Світ дикої природи"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Енеїда
18.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.30 Д/ф "Життя з левами"
20.05 Т/с "Монро" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00 "Гордість світу"
0.00 Телепродаж Тюсо
1.25 Розсекречена історія
2.25 Роздягалка
3.45 Тема дня
4.10 Koktebel Jazz Festival
5.30 "Незвичайні культури"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 1 ГРУДНЯ

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.35 "Їмо за 100"

11.15, 23.25 "Світське життя 2018"

12.20 Комедія "Між нами, 

дівчатами"

16.25 "Вечірній квартал №2 2018"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

21.30 "Вечірній квартал №3 2018"

0.30 "Ліга сміху 2018"

4.35 "Розсміши коміка"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.20 Зірковий шлях

9.10, 15.20 Т/с "Хто ти?" (16+)

17.10, 20.00 Т/с "Замкнене коло" 

(12+)

22.00 Т/с "Один єдиний і назавжди" 

(16+)

1.45 Телемагазин

2.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

3.40 Реальна містика

5.50 М/ф
6.45 "Жди меня. Україна"
8.35 "Слово Предстоятеля"
8.45 Х/ф "Ідеальний чоловік"
10.40 Х/ф "На Вас чекає 

громадянка Никанорова"
12.20 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
14.00 Х/ф "Три плюс два"
15.40 Т/с "Плата за порятунок" 

(12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Самые крутые"
22.30 Х/ф "Загублене місто Z" 

(16+)
1.20 "Великий бокс. Олександр 

Гвоздик - Адонис 
Стивенсон"

6.00 ТЕТ Мультиранок
12.00 М/ф "Долина папороті: 

Тропічний ліс"
13.30 М/ф "Риф 3D: Приплив"
15.00, 2.50 Панянка-селянка
17.00 Х/ф "Життя і мета собаки"
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Зірконавти
0.00 Країна У
1.00 Теорія зради
2.00 17+
3.40 Віталька
5.40 Корисні підказки

4.20 Т/с "Прокурори"
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.40 Більше, ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45, 10.50 Особливості 

національної роботи-4
12.45 Факти. День
13.00, 2.15 "На трьох" (16+)
14.25 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Міцний горішок-4" (16+)
21.50 Х/ф "Механік-2: Воскресіння" 

(16+)
23.45 Х/ф "СонцеЮ що сходить" 

(16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Невідома версія. Вірні друзі"
10.20 Х/ф "Оксамитові ручки"
12.15 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
14.25 Х/ф "Між високих хлібів"
16.05 Т/с "Вантаж без маркування"
17.50 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.30 Х/ф "П'ять хвилин страху"
23.00 Х/ф "Людина в прохідному 

дворі"
3.30 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.05, 9.25 "Мультляндія"
8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Юний орел"
16.50 "Біометрика"
17.00 "Ситуація"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 Х/ф "Рідна дитина"
20.30, 2.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.35, 2.10, 5.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

21.25 Х/ф "Напад на Волл-стрит"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.55, 5.50 "КИЇВ LIVE. Підсумки"

3.00 Зона ночі
5.29, 6.44 Kids Time
5.30 М/с "Лунтик і його друзі"
6.45 Заробітчани
8.45 Варьяти (12+)
12.45 Хто зверху? (12+)
16.45 М/ф "Шрек 2"
18.40 Х/ф "Персі Джексон та 

викрадач блискавок" (16+)
21.00 Х/ф "Персі Джексон: Море 

чудовиськ"
23.00 Х/ф "Угода з дияволом" (16+)
1.00 Х/ф "Іноземець" (16+)

5.45 Х/ф "Операція "Хольцауге"
7.25 Х/ф "Білоруський вокзал"
9.20 Х/ф "Фронт за лінією фронту" 

(12+)
12.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.15 "Речовий доказ"
16.55 "Легенди карного розшуку"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Три плюс два"
21.15 Х/ф "Хроніки месника" (16+)
23.20 Х/ф "Арес" (16+)
0.55 "Таємниці кримінального 

світу"
2.35 "Випадковий свідок"
3.20 "Правда життя. Професії"
4.20 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

7.55, 1.40 "102. Поліція"

8.50, 4.10 "Цілком таємно"

9.20 "Загублений світ"

14.30 Х/с "Вуличний боєць"

17.25 Х/ф "Операція "Удар"

19.50 Х/ф "Придорожній заклад"

22.00 Х/ф "Придорожній заклад-2: 

Останній виклик"

23.45 Х/ф "Бейтаун поза законом"

2.35 "Облом.UA."

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

7.25 Караоке на Майдані
8.25 Все буде смачно!
9.25 Битва екстрасенсів (16+)
11.30 Т/с "Одружити не можна 

помилувати" (12+)
15.50 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
23.35 Х-Фактор. Підсумки 

голосування

6.00, 9.30 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

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

3.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.10 "Цікаво.com"
11.05, 16.35 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф "Ісус. Бог і Людина" 2 с.
15.00 По обіді шоу
16.10 Спільно
17.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00, 5.05 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.30 "Неповторна природа"
23.00, 3.30 Світло
0.05 "Незвичайні культури"
1.35 "Орегонський путівник"
2.05 "Смаки культур"
4.20 Війна і мир

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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6.00 ТСН

7.00 "Українські сенсації"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.00 Лотерея "Лото-забава"

9.45 М/ф "Маша і ведмідь"

10.05 "Світ навиворіт 10: Бразилія"

11.15, 12.20 "Світ навиворіт - 2: 

Індія"

13.25 Х/ф "Екіпаж"

16.20 Драма "Втеча з Шоушенка"

19.30, 4.45 "ТСН-тиждень"

21.00 Мелодрама "Інший"

0.50 "Вечірній Київ"

6.30 Сьогодні
7.30 Зірковий шлях
8.55 Т/с "Замкнене коло" (12+)
12.45 Т/с "Обираючи долю" (12+)
17.00, 21.00 Т/с "Кохання під 

мікроскопом"
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф "Перевірка на любов" 

(16+)
1.00, 2.30 Історія одного злочину-4 

(16+)
2.00 Телемагазин
5.30 Реальна містика

5.00 "Великий бокс. Деонтей 
Уайлдер - Тайсон Фьюрі"

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

сезон 2"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
14.10 "Круче всех. Самые крутые"
16.10 Х/ф "Інтуїція" (16+)
18.00 Х/ф "Ти не ти" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Закохайся в мене, якщо 

наважишся" (16+)
22.20 Х/ф "Право на Надію" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф "Барбі Дрімтопія. 

Фестиваль розваг"
12.00 Чотири весілля
17.00 Х/ф "Фантастична четвірка"
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Зірконавти
0.00 Х/ф "Плем'я" (18+)
2.30 Панянка-селянка
3.30 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.25 Скарб нації
5.35 Еврика!
5.45 Факти
6.10 Інсайдер
8.15 Антизомбі
9.15 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.10, 13.00 Х/ф "Перший удар" 

(16+)
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Механік-2: Воскресіння" 

(16+)
16.00 Х/ф "Міцний горішок-4" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Міцний горішок: 

Хороший день, щоб 
померти" (16+)

22.50 Х/ф "Костянтин" (18+)
1.10 "На трьох" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
9.50 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
10.40 Х/ф "Сини Великої 

Ведмедиці"
12.25 Х/ф "Вождь Біле Перо"
14.15 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
15.40 Х/ф "Снігова королева"
17.20 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Золоте теля"
0.10 Т/с "Ділові люди"
1.40 "Позаочі"

8.00 "Київські історії"
8.25 "Прогулянки містом"
8.50 "Біометрика"
9.00, 1.40 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
14.45 "Рецепт успіху Михайла 

Поплавського"
15.10 "А.Матвійчук "Ювілей на 

Полустанку любові"
19.00 Х/ф "Кохання не має причин"
21.00, 0.40, 5.25 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 5.55 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Вероніка вирішує 

померти"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Якісне життя"
0.05 "Служба порятунку"

3.10, 1.05 Зона ночі
6.15 Стендап-шоу
7.10, 9.39 Kids Time
7.15 М/с "Том і Джеррі шоу"
9.40 М/ф "Барток Неперевершений"
11.00 М/ф "Шрек 2"
12.45 М/ф "Кіт у чоботях"
14.20 Х/ф "Персі Джексон та 

викрадач блискавок" (16+)
17.00 Х/ф "Персі Джексон: Море 

чудовиськ"
19.00 Х/ф "Земля тролів"
21.00 Х/ф "Учень чаклуна"
23.00 Х/ф "Не стукай двічі" (18+)

5.45 Х/ф "Дикий пляж"

7.00 Т/с "Коломбо" (16+)

10.40 Х/ф "Це було в Пенькові"

12.30 Х/ф "Висота"

14.10 Х/ф "Гуру"

17.05 Х/ф "Хроніки месника" (16+)

19.00 Х/ф "Кубанські козаки"

21.10 Х/ф "Зайчик"

22.55 Х/ф "Заборонена зона" (16+)

0.40 Х/ф "Арес" (16+)

2.10 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.20 "102. Поліція"
9.15 "Загублений світ"
13.05 "Шалені перегони"
14.05 Х/ф "Мисливець на 

крокодилів"
15.55 Х/ф "Наутилус: Повелитель 

океану"
17.25 Х/ф "Балістика: Екс проти 

Север"
19.15 Х/ф "Кікбоксер"
21.10 Х/ф "Захисник"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.00 "Змішані єдиноборства. UFC № 

225"
2.30 "Облом.UA."
3.00 "Цілком таємно"
3.30 Т/с "Опер за викликом-2"

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

9.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
11.00 МастерШеф (12+)
17.55 Слідство ведуть екстрасенси 

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

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

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

3.00 Новини
9.35 Х/ф "Ісус. Бог і Людина" 2 с.
11.15 "Світ дикої природи"
11.50 Енеїда
12.55, 21.55 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Індивідуальна змішана 
естафета

13.50, 18.00 Телепродаж
14.10 Лайфхак українською
14.20 Перший на селі
14.55 Шахтарська зміна
15.25, 23.00 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Змішана естафета
17.00 UA: Фольк
18.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 "Ігри імператорів"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
0.35 "Незвичайні культури"
1.35 "Орегонський путівник"
2.05 "Смаки культур"
3.30 Світло
4.20 Війна і мир

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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



12 №46 (955), 23 листопада 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»

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

Кучаківська сільська рада Бориспільського району 
Київської області 

РІШЕННЯ
Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» та внесення 

змін і доповнень до Рішення Кучаківської сільської ради Бориспільського району Ки-
ївської області №277-09-07 від 24.12.2016 року. 

Відповідно підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», частини четвер-
тої, п’ятої статті 20 Закону України «Про теплопостачання», відповідно до оприлюдненого 
Державним агентством з енергоефективності та енергозабезпечення України 25.06.2018 
року розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використан-
ням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та 
місцевого бюджету, її транспортування та постачання, розглянувши заяву ТОВ «УКРТЕПЛО 
КИЇВ» від 23.08.2018 року №2308/10 про встановлення тарифів на теплову енергію, на ви-
робництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернатив-
них джерел енергії та додані розрахунки щодо обґрунтування відповідних тарифів Кучаків-
ська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на виробництво та постачання теплової 

енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бю-
джету та інших осіб (на території Кучаківської сільської ради, в тому числі в с. Кучаків, с. 
Лебедин) у розмірі: 

— виробництво теплової енергії — 1 817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 
44 коп.) в тому числі ПДВ; 

— постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) з ПДВ. 
2. Внести зміни та доповнення до Рішення Кучаківської сільської ради від 24.12.2016 року 

№277-09-07, виклавши пункт 1 в наступній редакції: 
«1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергію для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб (на терито-
рії Кучаківської сільської ради, в тому числі в с. Кучаків) у розмірі: 2306,34 грн/Гкал з ПДВ 
у тому числі: 

— тариф на виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на транспортування теплової енергії — 480,37 грн/Гкал з ПДВ». 
3. Внести зміни та доповнення до Рішення Кучаківської сільської ради від 24.12.2016 року 

№277-09-07, виклавши пункт 2 в наступній редакції:
«2. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергію для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб (на терито-
рії Кучаківської сільської ради, в тому числі в с. Лебедин) у розмірі: 2231,23 грн/Гкал з ПДВ 
у тому числі:  

— тариф на виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на транспортування теплової енергії — 405,26 грн/Гкал з ПДВ». 
4.  Затверджені даним рішенням тарифи на теплову енергію вводяться в дію з дня офіцій-

ного доведення цього рішення до споживачів. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюдже-

ту та житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку. 

Сільський голова М.М. Дженжебір 
Кучаків  19 жовтня 2018 рік  №735-22-07 

Вишеньківська сільська рада Бориспільського району 
Київської області 

РІШЕННЯ
Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» та внесення змін і до-

повнень до Рішення Вишеньківської сільської ради №767-19-VІІ Бориспільського району Київ-
ської області від 26.12.2016 року Бориспільського району Київської області від 13.12.2016 року. 

Відповідно статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», підпункту 2 пункту «а» статті 
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої, п’ятої статті 20 Закону 
України «Про теплопостачання», відповідно до оприлюдненого Державним агентством з енергоефектив-
ності та енергозабезпечення України 25.06.2018 року розрахунку середньозважених тарифів на теплову 
енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансують-
ся з державного та місцевого бюджету, її транспортування та постачання, розглянувши заяву ТОВ «УКР-
ТЕПЛО КИЇВ» від 23.08.2018 року №2308 про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво 
теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії та до-
дані розрахунки щодо обґрунтування відповідних тарифів Вишеньківської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Пункт 1. Рішення Вишеньківської сільської ради №767-19-VІІ від 26.12.2016 року викласти в на-

ступній редакції: 
«1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергію на території сільської ради (с. 

Вишеньки, с. Петропавлівське) в розмірі: 
І група споживачів (населення) 
— 32,90 грн з ПДВ, за кв.м. опалювальної площі при здійсненні нарахувань в опалювальний період; 
ІІ група споживачів (бюджетні установи) 
— 1521,95 грн/Гкал без ПДВ,
— 1826,34 грн/Гкал з ПДВ,
тариф на виробництво теплової енергії — 964,88 грн/Гкал без ПДВ; 
тариф на постачання теплової енергії — 102,98 грн/Гкал без ПДВ; 
тариф на транспортування теплової енергії — 454,09 грн/Гкал без ДВ. 
2. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на виробництво та постачання теплової енергії для 

потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб 
у розмірі: 

— виробництво теплової енергії — 1 817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 44 коп.) 
в тому числі ПДВ; 

постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) з ПДВ. 
3. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергії для потреб населення у розмірі 1 

277,68 грн/Гкал (одна тисяча двісті сімдесят сім грн 68 коп.) з ПДВ».
4. Внести зміни та доповнення до Рішення Вишеньківської сільської ради від 26.12.2016 року № 

767-19-VІІ, виклавши пункт 1 в наступній редакції: 
«1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергію для потреб установ та органі-

зацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб у розмірі: 2370,88 грн/Гкал 
з ПДВ у тому числі: 

— тариф на виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на транспортування теплової енергії — 544,91 грн/Гкал з ПДВ. 
1.1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергію для потреб населення у розмірі 

1 277,68 грн/Гкал з ПДВ у тому числі: 
— тариф на виробництво теплової енергії — 1202,04 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на постачання теплової енергії — 5,94 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на транспортування теплової енергії — 69,70 грн/Гкал з ПДВ». 
5.  Затверджені даним рішенням тарифи на теплову енергію вводяться в дію з дня офіційного до-

ведення цього рішення до споживачів. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету. 

Голова ради с. Вишеньки    Т.Г.Кулинич 
09 листопада 2018 рік   №1441-41-VІІ 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ.
Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо- комплекто-

вочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»», яке знаходиться в с. Проліски Бори-
спільського  району  по  вул.  Промислова, 9 має намір одержати дозвіл на викид за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основною діяльністю підприємства є складське господарство. У процесі виконання робіт 
було обстежено 4 джерела викидів.

Основними джерелами негативного впливу на довкілля є димові труби 2-х топкових, де 
встановлено твердопаливні водогрійні котли «Атмос» та «КС-50»  в кількості 4 штук та ди-
мова труба печі на дровах «Buller».

Робота технологічного обладнання супроводжується викидом забруднюючих речовин: 
оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту — 0,32414т/рік, оксид 
вуглецю — 1,22376т/рік, діоксид вуглецю — 75,43т/рік, азоту оксид (азоту(1)оксид[N2O]) — 
0,01078т/рік, метан — 0,0132т/рік, НМЛОС — 0,1196т/рік, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом — 0,089т/рік, манган та його сполуки (у пе-
реpа-хунку на діоксид мангану) — 0,00004т/рік, залізо та його сполуки (у переpаху-нку на за-
лізо) — 0,00045т/рік, хром та його сполуки( у перахунку на триоксид хрому) — 0,0000004т/рік.

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин становить 77,211т/рік.
Нормативна санітарно-захисна зона витримана.
Вклад ПРАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» в існуючий рівень забруднення атмос-

ферного повітря не перевищує граничнодопустимих нормативів.
Відгуки та пропозиції надсилати до Бориспільської районної державної адміністра-

ції за адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74 протягом 30 днів з часу 
опублікування та за телефономи: (04595) 6-07-40.

У зв’язку з проведенням робіт щодо встановлення меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) гр. Кузьмина Анатолія Дмитровича, які розташовані 
на території с. Мала Олександрівка в межах Великоолександрівської сіль-

ської ради, з наступними кадастровими номерами: 3220880903:02:006:0159, 
3220880903:02:006:0158, 3220880903:02:006:0157, 3220880903:02:006:0156. 

Прохання з’явитися власників суміжних земельних ділянок,
а саме Богослов Т.М.

Місце проведення: по місцю знаходження земельних ділянок; час проведен-
ня: 11:00 год. 30 листопада 2018 року.

Контактний телефон: 097-946-39-39

У зв’язку з проведенням робіт щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) гр. Мороза Юрія Дмитровича, яка розташована на 

території с. Мала Олександрівка в межах Великоолександрівської сільської 
ради, з кадастровим номером 3220880900:08:007:0015. Прохання з’явитися 

власників суміжних земельних ділянок, а саме Богослов Т.М. 
та Трофімова І.Л.

Місце проведення: по місцю знаходження земельної ділянки; час проведен-
ня: 11:00 год. 30 листопада 2018 року.

Контактний телефон: 093-81-81-555

ТОВ «Пральний комплекс», яке розташоване за адресою: 08325 Київська обл. 
Бориспільський р-н с. Щасливе, вул. Бориспільська, 1а повідомляє про намір отри-
мання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціо-

нарних джерел підприємства. 
Основне призначення ТОВ «ПРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» — прання та прасування білизни. 

Результати інвентаризації забруднюючих речовин в атмосферне повітря вказують на на-
явність на підприємстві 23 стаціонарних джерела викидів. 

Джерелами виділення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря явля-
ється технологічне обладнання, на якому здійснюється прання та прасування білизни, на-
грів мінерального масла та пари, опалення приміщень та ін.

Згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених 
пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. 
№173. «Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд розміри санітарно-за-
хисних зон для них», клас підприємства по класифікації (додаток 4) не визначено.

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів вико-
нані за програмою «ЕОЛ плюс». 

Основними забруднюючими речовинами підприємства є оксиди азоту, вуглецю, гідроксид 
натрію, мурашина кислота, пропіловий спирт, різні види пилу, діоксид вуглецю, метан та ін.

Валові викиди забруднюючих речовин для ТОВ «ПРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» становлять  
1,905т/рік або 0,110 г/с без урахування парникових газів.

Пропозиції та зауваження надсилати на адресу: 08300 м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 74. Тел.: (04595) 6-12-58 або 6-06-81 протягом місяця з дати публікації оголошення.
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

6511144.
Таврія, 1992 р., 2,5, ціна договірна. Тел.: 0 63 

1674036, Едуард. 

Куплю
Бориспіль

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потре-
бують фарбування, кредитних, нерозмитнених. 
Швидкий розрахунок, оформлення за наш ра-
хунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська вул., центр, новобудова, 1/10, 36/18/7, 

під чистову, індивідуальне опалення, 564000 грн. 
Тел. 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-
ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХ-ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХ-
НЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ НЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ 
КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІЗО-КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІЗО-
ВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ДИТ.ВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ДИТ.
САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖЛИВА ПРИБУ-САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖЛИВА ПРИБУ-
ДОВА, ГОСПОДАР, 211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 ДОВА, ГОСПОДАР, 211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 
66 9844508.66 9844508.

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

Лютнева вул., 2/5, 21/11/5, житловий стан, м/п вік-
на, без балкона, 467000 грн, є інші варіанти. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бабкіна вул., 5/9, 60/32/9, ремонт, 930600 грн. 

Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.
К. Шлях вул., 2/4, 7/9, пан.,52кв.м., ремонт, меблі 

залишаються, 1050000 грн. Тел.: 0 674040137.
К.Шлях вул., 35 км р-н, 1/3, 54,6/31,5/9, житло-

вий стан, м/п вікна, бойлер, утеплена, поруч 
ТРЦ, зупинка, господар, чистий продаж, ціна 
договірна. Тел.: 0 97 6372345, 0 50 5179696.

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо, 
без балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 665000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Соборна вул., 2/5, кімнати окремі, житловий стан. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779. 

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 3/9, 60/45/9, хороший стан, 987000 

грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.
Головатого вул., 3/10, 75/45/12, після будівельни-

ків, індивідуальне опалення, 902400 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. 

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

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

Мирне с., 43,6/29,6/6, індивідуальне опалення, єв-
ровікна, б/д, господар. Тел.: 0 96 9544966.

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

БУДИНКИ

Бориспіль
Карпенка вул., 35 кв.м, 10 соток, газ, вода в бу-

динку, гараж у дворі, свердловина, ціна договірна. 
Тел: 0 63 1419039.

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

Вороньків с., центр, з умовами, господар. Терміно-
во. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

Іванків с., центр, 70 кв.м, 3 кімнати, кухня, сарай, 
погріб, літня кухня, 25 соток, 620400 грн, торг. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

Любарці с., 80 кв.м, житловий стан, 44 сотки. 
Терміново. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 
8851779.

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

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

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

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 

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

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

Підприємству ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ 
СЛЮСАРІ
МАЛЯРИ ПО МЕТАЛУ

Офіційне працевлаштування
З/п договірна, від виробітку.

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

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН — 15 КВ.М
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Полтава
Заводське м., Лохвицький р-н, 78,6 кв.м, всі зруч-

ності. Тел.: 0 97 7674080, Ольга. 

Яготин
Заріччя вул., 83 кв.м, 3 кімнати, веранда, кухня, 

с/в окремо, поруч річка. Тел.: 0 98 6186333.

ПІВБУДИНКУ

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

раж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під 
забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль
2 гаражі: один — кооп. «Схід», з капітальним під-

валом, 140000 грн., торг, другий — по вул. Євро-
пейська. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.

гараж, кооп. «Військовий», вул. Горького. Тел.: 0 
93 5803346.

гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 
розташування, господар. Тел.: 0 50 5179696, 0 
97 6372345. 

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

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капіталь-
ний, оглядова яма, підвал на весь гараж, ціна 
86000 грн. Терміново. Тел.: 0 93 2802633, 0 63 
6148927. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
2-й провул. Городній, 10 соток, під забудову бу-

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

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

Грушевського вул., 10 соток, світло, газ поруч, ви-
соке рівне місце, 324000 грн. Тел.: 0 67 4040137, 
Дмитро. 

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

ло по вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 674040137.
Огородній 2-й пров.,10 соток, під забудову, ас-

фальт, світло, газ поруч, 1 км. до центру,318000 грн. 
Тел.: 0 67 4040137.

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

Щорса пров., 10 соток, комунікації поруч, фа-
сад 27 м., до маршрутки 5 хвилин, ціна дого-
вірна, господар. Тел.: 0 93 6484356.

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

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

Сеньківка с., 15 соток, під будівництво, дер-
жакт, комунікації поруч. Тел.: 0 67 7967565.

Куплю
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., у господаря, допомога в оформленні 
документів. Тел. 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила.

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

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

або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 674040137.

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано 
з комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

земельну ділянку у м. Бориспіль, допомога в 
оформленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. 

земельну ділянку, м. Бориспіль, Бориспільський 
р-н, розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 98 1599531.

квартиру або житловий будинок у Борисполі, Бо-
риспільському р-ні, розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 
98 1599531.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 
0 674040137.

Здам
Бориспіль

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

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

Виробничій компанії 
ПОТРІБНІ

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ
5 робочих дні, 2 вихідних, 12-ти годинні зміни, 
з/п 11000-14000 грн

ВАНТАЖНИК
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК  
г/р пн-пт, 9:00-18:00, з/п 9700 – 12000 грн

ВАНТАЖНИК  
г/р 3 день/3 ніч/ 3 вдома 
12 годинні зміни,  з/п 14000 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ  
г/р пн-пт, 8:00-17:00, з/п 8500 грн

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль

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

Тел.: (067) 620-56-21
(063) 367-70-76

ТОВ «Паралель-8» просить Кириченко А.Н., Кириченко Н.О., 
Кириченко Д.А., Циганко Л.В., Чміль О.В., Горіна Т.В., Миту-
рич П.Д., Онишко В.М. – користувачів суміжних земельних 
ділянок Павленко В.С., бути присутніми 28.11.2018 року об 

11.00 при обмірах земельної ділянки Павленко В.С. 
за адресою: м.Бориспіль, вул.Нова, 3. У разі відсутності су-

міжних землекористувачів акт встановлення меж буде 
вважатися погодженим.

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33
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Врем’янку для будівельників, пічне опалення, 
10 місць, wi-fi, всі умови, поруч магазин, зупинка, 
господар. Тел.: 0 63 1683437, 0 66 4249193, 0 67 
7695807.

Здам офісне приміщення, центр міста, 16,3 
кв.м, вода, 2800 грн + комунальні послуги. Тел: 
0 67 9856883.

кімната в 4-к.кв., Шевченка вул., меблі, техніка, 
2000+лічильники, для дівчини. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

кімнату у приватному будинку, центр, всі 
зручності, меблі, зручне розташування, госпо-
дар. Тел.: 0 97 6372345.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на 

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В нотаріальну контору на постійну роботу по-
трібен помічник нотаріуса. Вимоги: вища юри-
дична освіта, досвід роботи від 3 р., відмінне 
володіння комп’ютером та українською мовою, 
грамотне письмо, д/р з документами, точність, 
комунікабельність, охайність, здатність швидко 
вчитися. Тел.: 0 98 3534499.

На постійну роботу в стоматологічну клініку 
«Вегас» потрібен асистент стоматолога, осві-
та медична середня, офіційно, 5-денний ро-
бочий тиждень, з/п 3000 грн чистими, сестра 
медична (фельдшер). Тел.: 0 4595 64646, 0 68 
6378645, Любов Василівна.

На постійну роботу потрібен БАНЩИК з д/р. 
Тел.: 0 63 0709704.

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

На постійну роботу у с. Проліски потрібен ін-
женер, г/р 5/2; столяр, г/р 5/2. Тел.: 0 95 4119089.

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

На роботу потрібні прибиральник картону, 
двірник-садівник, прибиральниця, с. Щасливе, 
розвозка, гнучкий графік, достойна оплата. 
Терміново. Тел.: 0 93 3563410.

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

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

В С. ПРОЛІСКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-В С. ПРОЛІСКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-
ТРІБЕН ОПЕРАТОР НА ГАЗОВУ ЗАПРАВКУ, ТРІБЕН ОПЕРАТОР НА ГАЗОВУ ЗАПРАВКУ, 
Г/Р ПОДОБОВО, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-Г/Р ПОДОБОВО, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.ВАННЯ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру, стиліста-перукаря, масажиста в центрі 
краси «Вероніка». З/п+премія, постійний потік 
клієнтів, офіційне оформлення за рахунок фір-
ми, матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Готель «Old Port» терміново запрошує на ро-
боту адміністратора, покоївку та водія на авто 
компанії. Офіційне працевлаштування. Поз-
мінний графік. З/п + премія. Тел.: 0 63 1301513, 
(044) 2817957.

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

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

Запрошуємо на роботу в салон краси приби-
ральницю, 2-3 години в день зранку, 7-денний 
робочий тиждень, бажано проживаня в м. Бо-
риспіль. Тел.: 0 67 8811221, Валентина Петрівна. 

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

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

На підприємство (с. Проліски) потрібен опе-
ратор розливу води на виробництво. Г/р з 8.00 
до 18.00, з/п 9-12 тис. грн. Тел.: 0 97 1521730.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Готельно-ресторанний комплекс  

«ЛІГЕНА»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Адміністратор в ресторан
Бармен-офіціант
Готувач білизни
Кухар холодного цеху
Кухар гарячого цеха
Покоївки
Технік-доглядач
Мийник посуду в ресторан
Швейцар-охоронець
Г/р 2/2, з/п від 5000 грн

Інженер-електрик
Забезпечуємо харчуванням, при потребі житлом

З/п та г/р при співбесіді

НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:

МОБІЛЬНА ВЕТЕРИНАРІЯ

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

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

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

/MobileVeterinarianPharrnacy  mobile_vet

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ТА ЗНИЖОК

тільки у нас ліки кращих світових брендів: 
BAYER, MSD, INVESA, ZOETIS, VETOQUINOL, CEVA 
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Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 20.11.2018 року

1. ТОВ «ТММ Експрес», фахівець з методів роз-
ширення ринку збуту (маркетолог), з/п 4500,00 грн.

2. ТОВ «Транс Аерохендлінг», водій автотран-
спортних засобів, з/п 8000,00 грн.

3. ТОВ «Транс Аерохендлінг», ватажник, з/п 
7000,00 грн.

4. ТОВ «Завод харчових інгрідієнтів», апаратник 
варіння, з/п 8000,00  грн.

5. ТОВ «Завод харчових інгрідієнтів», оператор 
технологічних установок, з/п 8000,00  грн.

6. ПРАТ «Київобленерго», майстер дільниці, з/п 
13298,00 грн.

7. ПРАТ «Київобленерго», машиніст автовишки, 
з/п 11196,00 грн.

8. ПРАТ «Київобленерго», диспетчер, з/п 
13869,00 грн.

9. ПРАТ «Київобленерго», електромонтер опера-
тивно-виїзної бригади, з/п 9707,00 грн.

10. ПАТ«Укрпошта», комірник, з/п 4500,00 грн.
11. ПАТ«Укрпошта», вантажник, з/п 3723,00 грн.
12. ПАТ«Укрпошта», інструктор, з/п 4500,00 грн.

13. ПАТ«Укрпошта», сортувальник пошто-
вих відправлень, з/п 4000,00 грн., тел. (04595) 
6 06 66;  Бориспільська міськрайонна філія 
Київського ОЦЗ

14. ПАТ «Укрпошта», оператор поштового зв’яз-
ку, з/п 4000,00 грн.

15. ПАТ«Укрпошта», сортувальник поштових 
відправлень, з/п 4000,00 грн.

16. ПАТ«Укрпошта», листоноша, з/п 4600,00 грн.
17. ПАТ«Укрпошта», начальник відділу поштово-

го зв’язку, з/п 4000,00 грн.
18. ДП «Чайка», токар, з/п 5000,00 грн.
19. ДП «Чайка», електрик, з/п 4110,00 грн.
20. ДП «Чайка», лікар ветеринарної медицини, 

з/п 5960,00 грн.
21. Головне Управління Національної поліції в 

Київській області, Поліцейський (інспектор) па-
трульної служби, з/п 9000,00 грн. 

Тел.: (04595) 6-06-66
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У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ

 ПРИБИРАЛЬНИК КАРТОНУ 
           ДВІРНИКСАДІВНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

Розвозка
Гнучкий графік
Достойна оплата

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

ОСББ «ВАТУТІНА-99»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
заробітна плата 4500,00 грн

Звертатися до Голови правління

067-428-88-887

Запрошуємо працівників 
НА РОБОТУ В СФЕРІ ОХОРОНИ

СТАРШИЙ
ЗМІНИ

д/р вітається

095-480-47-25

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Інженер-електронік Інженер-лаборант

Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Інженер-електронік Інженер-лаборант

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

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

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

Терміново на роботу потрібні

ОХОРОНЕЦЬ 
КУХАР 
ОПАЛЮВАЧ 099-544-47-97

063-636-36-08
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Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-
ТРІБНІ ОФІСНИЙ СЕКРЕТАР (ЗІ ЗНАННЯМ ПК, ТРІБНІ ОФІСНИЙ СЕКРЕТАР (ЗІ ЗНАННЯМ ПК, 
1С, WORD, EXCEL), РІЗНОРОБОЧІ, БУДІВЕЛЬ-1С, WORD, EXCEL), РІЗНОРОБОЧІ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ, БЕЗ Ш/З. НИКИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ, БЕЗ Ш/З. 
РОБОТА У С. ГЛИБОКЕ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РОБОТА У С. ГЛИБОКЕ БОРИСПІЛЬСЬКОГО 
Р-НУ. ТЕЛ.: 0 67 2147514, 0 67 3284245.Р-НУ. ТЕЛ.: 0 67 2147514, 0 67 3284245.

Потрібні різноробочі (2 людини): прибирання 
території, госп.роботи, м. Бориспіль, вул. Рад-
госпна. Тел.: 0 50 4182850, Олег. 

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

Терміново потрібен оператор підлогомийної 
машини, м. Бровари, розвозка, достойна опла-
та, зручний графік. Тел.: 0 93 3563410.

ТЕРМІНОВО! Запрошуємо на роботу бригаду 
продавців із 2-х осіб. З/п достойна та вчасно, 
г/р 2/2, офіційне працевлаштування та помічни-
ка кухаря, посудомийницю. Тел.: 0 66 2288228, 
0 93 7882187.

Терміново! У магазин квітів на постійну робо-
ту (або підробіток) потрібен продавець у нічну 
зміну, д/р не обов’язково. Тел.: 0 96 2647721, 0 
93 5023535.

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запрошує 
на роботу адміністратора ресторану, адміні-
стратора в готель, бармена-офіціанта, готувача 
білизни, кухарів холодного та гарячого цеху, 
покоївок, техніка-доглядача, швейцара-охорон-
ця, інженера-електрика, з/п та г/р при співбесі-
ді. Тел.: 0 50 3521592. 

Київ

АВТОСЛЮСАР З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТОСЛЮСАР З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ 

АВТО! ПОСТІЙНА РОБОТА, КИЇВ, ЛІВИЙ БЕ-АВТО! ПОСТІЙНА РОБОТА, КИЇВ, ЛІВИЙ БЕ-

РЕГ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2! ОПЛАТА СВОЄЧАС-РЕГ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2! ОПЛАТА СВОЄЧАС-

НА 50/50, ІНСТРУМЕНТ, ОБЛАДНАННЯ, ЖИТ-НА 50/50, ІНСТРУМЕНТ, ОБЛАДНАННЯ, ЖИТ-

ЛО! ТЕЛ.: 0 67 3444243.ЛО! ТЕЛ.: 0 67 3444243.

Вантажник. Можливо без досвіду роботи (навча-

ємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштуван-

ня. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 

4969050.

Охоронці для охорони будівельних майдан-

чиків в м. Києві. Вахта 7/7, 15/15. Офіційне пра-

цевлаштування. Відсутність судимостей. Тел.: 

0 63 9540479, 0 99 0647713.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко на шарнірах з шухлядою, дешево. 

Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

МЕБЛІ

Бориспіль
Меблі б/в: 2 дивана, 2 тумби, кухня, 4 крісла, 2 

полуторні ліжка, самовивіз. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 
2694959, 0 63 8851779. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
 Ручна швейна машинка, робоча — 700 грн, торг. 

Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кошенята висловухі, недорого. Тел.: 0 66 2984994.
Поросята породи дюрок, 1,5-2 міс., ціна до-

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.
Каропля велика, їстівна,4 грн/кг, м. Бориспіль. 

Тел.: 0 63 3529749.
Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 7400555.

РІЗНЕ

Бориспіль
Покривало з подушками, нове, рожевого кольору 

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

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

Робочі на виробництво в європейську компанію. 
Г/р 5-ти денний або вахта. Можливо без д/р (навча-
ємо). З/п від 12000 до 26000 грн. Офіційне працев-
лаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 
Тел.: 0 67 4969050.

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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

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

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

Трюмо від спального гарнітуру з дзеркалом — 700 
грн; комод від спальні з 3-ма великими шухляда-
ми — 300 грн; нове драпове пальто, жіноче, 48-50 
р. — 600 грн; нове покривало на двоспальне ліж-
ко, яскраво-голубого кольору — 300 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

АВІАЦІЙНІ ГОДИННИКИ, РАДІОДЕТАЛІ, АВІАЦІЙНІ ГОДИННИКИ, РАДІОДЕТАЛІ, 
АВІАЦІЙНІ ЗАПЧАСТИНИ, СТАТУЕТКИ, МО-АВІАЦІЙНІ ЗАПЧАСТИНИ, СТАТУЕТКИ, МО-
ДЕЛЬКІ СРСР, МОНЕТИ ТА БАГАТО ІНШОГО. ДЕЛЬКІ СРСР, МОНЕТИ ТА БАГАТО ІНШОГО. 
ТЕЛ.: 0 50 7786462, 0 97 1343108.ТЕЛ.: 0 50 7786462, 0 97 1343108.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам в добрі руки гарних котиків. Тел: 0 67 
9806420.

Віддам у подарунок кошенят від сибірської кішки, 
дуже красиві, бажано у приватний будинок. Тел.: 
(04595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 0122275.

Найму людину з безкоштовним проживанням та 
харчуванням при умові допомоги на присадибній 
ділянці. Терміново. Тел.: 0 66 4249193.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
ДВІРНИКДВІРНИК
ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ

Стабільна з/п, соц.пакет
Робота у м. Бориспіль 

067-242-61-77
ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ 

ЖІНОЧОЇ РАДИ
09.11.2018 відбулась 

конференція Бориспільської 
міської жіночої ради.

Обрано новий склад президії 
жіночої ради. 

Головою Бориспільської міської 
жіночої ради обрано Даниленко 

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

У зв’язку з проведенням робіт щодо встановлення меж земельних ді-
лянок в натурі (на місцевості) гр. Сикорського Олександра Дмитрови-

ча, які розташовані на території с. Мала Олександрівка в межах Велико-
олександрівської сільської ради, з наступними кадастровими номерами: 

3220880900:08:007:0027, 3220880900:08:007:0152, 3220880900:08:007:0121. 
Прохання з’явитися власників суміжних земельних ділянок, а саме: Вінтоник 

В.Г. та Миколюк П.Г.
Місце проведення: по місцю знаходження земельних ділянок; 

час проведення: 11:30 год. 30 листопада 2018 року.
Контактний телефон: 097-946-39-39

У зв’язку з проведенням робіт щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) гр. Кравець Віктора Миколайовича, яка розташо-

вана на території с. Мала Олександрівка в межах Великоолександрівської 
сільської ради, з кадастровим номером 3220880903:02:006:0021. Прохання 

з’явитися власників суміжних земельних ділянок, а саме:  Миколюк П.Г., 
Коваленко О.С., Пугачова І.С., Опалатенко С.М. та Коваленко А.О.

Місце проведення: по місцю знаходження земельних ділянок; 
час проведення: 11:30 год. 30 листопада 2018 року.

Контактний телефон: 096-940-10-60.

У зв’язку з проведенням робіт щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Якимовича Євгена Олександровича, яка розташо-
вана на території с. Мала Олександрівка в межах Великоолександрівської 
сільської ради, з кадастровим номером 3220880900:08:007:0129, прохання 

з’явитися власників суміжних земельних ділянок, а саме:  Миколюк П.Г. 
та Коваленко А.О.

Місце проведення: по місцю знаходження земельних ділянок; 
час проведення: 11:30 год. 30 листопада 2018 року.

Контактний телефон: 093-81-81-555

У зв’язку із розробленням проектів землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок по вул. Марка Вовчка, 20 та 24 в місті Бориспіль Київської об-

ласті, буде виконуватися кадастрова зйомка даних земельних ділянок  і по-
годження меж з суміжними землевласниками (землекористувачами), тому 
просимо 26.11.2018 року о 9.30 годині бути присутніми за вищенаведеною 

адресою суміжних землевласників (землекористувачів), а саме: землевлас-
ників (землекористувачів) земельних ділянок з кадастровими номерами – 

3210500000:11:006:0025, 3210500000:11:006:0026, 3210500000:11:006:0033, 
3210500000:11:006:0072, 3210500000:11:006:0027.

Рогозівська сільська рада Бориспільського району 
Київської області 

РІШЕННЯ
Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» 

та внесення змін і доповнень до Рішення Рогозівської сільської ради Бо-
риспільського району Київської області №253-15-VІІ від 23.12.2016 року. 

Розглянувши заяву ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» від 23.08.2018 року №2308/13 
про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової 
енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії та додані розрахунки щодо обґрунтування відповідних тари-
фів, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статтею 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 31 Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги», частиною четвертою, п’ятою статті 20 Закону Украї-
ни «Про теплопостачання», відповідно до оприлюдненого Державним агент-
ством з енергоефективності та енергозабезпечення України 25.06.2018 року 
розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з ви-
користанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінан-
суються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та поста-
чання, Рогозівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на виробництво та поста-

чання теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету та інших осіб у розмірі: 

— виробництво теплової енергії — 1 817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот 
сімнадцять грн 44 коп.) в тому числі ПДВ; 

— постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) з ПДВ. 
2. Внести зміни та доповнення до Рішення Рогозівської сільської ради від 

23.12.2016 року №253-15-VІІ, виклавши пункт 1 в наступній редакції: 
«1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергію для по-

треб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бю-
джету та інших осіб у розмірі: 2305,80 грн/Гкал з ПДВ у тому числі: 

— тариф на виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на транспортування теплової енергії — 479,83 грн/Гкал з ПДВ.» 
3.  Затверджені даним рішенням тарифи на теплову енергію вводяться в 

дію з дня офіційного доведення цього рішення до споживачів. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

бюджету, фінансування та соціально-економічного розвитку. 

Сільський голова  І.П.Овсієнко  С. Рогозів 
06.11.2018 року  №672-43-VІІ

Любарецька сільська рада Бориспільського району 

Київської області 
08360, с. Любарці, Київської області, Бориспільського району, 

вул. Центральна, 67. Тел./факс: (04595) 3-22-30  
РІШЕННЯ

Про встановлення тарифів на виробництво, постачання теплової енергії ТОВ 
«УКРТЕПЛО КИЇВ» та внесення змін і доповнень до Рішення Любарецької сіль-
ської ради Бориспільського району Київської області від 17.01.2017 року №336-
14-VІІ «Про затвердження тарифів на теплопостачання на території Любарецької 
сільської ради». 

Відповідно статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», підпункту 2 
пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 
четвертої, п’ятої статті 20 Закону України «Про теплопостачання», розглянувши заяву 
ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» від 23.08.2018 року №2308/11 про встановлення тарифів на 
теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії та додані розрахунки щодо обґрунту-
вання відповідних тарифів сесія Любарецької сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на виробництво теплової енергії у розмірі: 
— 1 514,53 грн/Гкал (одна тисяча п’ятсот чотирнадцять грн 53 коп.) без ПДВ; 
— 1 817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 44 коп.) з ПДВ,
тариф постачання теплової енергії у розмірі:
— 7,11 грн/Гкал (сім грн 11 коп.) без ПДВ,
— 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) з ПДВ. 
2. Внести зміни та доповнення до Рішення Любарецької сільської ради Бориспіль-

ського району Київської області від 17.01.2017 року №336-14-VІІ «Про затверджен-
ня тарифів на теплопостачання на території Любарецької сільської ради», виклавши 
пункт 2 в наступній редакції: 

«Встановити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергію у розмірі: 1960,91 
грн/Гкал без ПДВ, 2353,09 грн/Гкал з ПДВ, у тому числі: 

тариф на виробництво теплової енергії: 
— 1514,53 грн/Гкал з ПДВ (одна тисяча п’ятсот чотирнадцять грн 53 коп.) без ПДВ;
— 1 817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 44 коп.) з ПДВ,
тариф на постачання теплової енергії: 
— 7,11 грн/Гкал (сім грн 11 коп.) без ПДВ,
— 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) з ПДВ. 
тариф на транспортування теплової енергії: 
— 439,27 грн/Гкал (чотириста тридцять дев’ять грн 27 коп) без ПДВ,
— 527,12 грн/Гкал (п’ятсот двадцять сім грн 12 коп.) з ПДВ. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету 

та залучення інвестицій та головного бухгалтера сільської ради. 

Сільський голова  В.В.Сидоренко  с. Любарці 
10.10.2018 рік  №959-30-VІІ 

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Бориспільського району
Київської області

РІШЕННЯ
У відповідності до п. 2 розділу а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

на виконання Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» 
(пункт 2 частини першої статті 6), в зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про теплопостачання» № 1959 - YIII від 21.03.2017 р (частина 
четверта, п’ята статті 20), розглянувши подане Товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «УКРТЕПЛО КИЇВ» звернення про встановлення тарифів на теплову енергію, на 
виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтер-
нативних джерел енергії та додані розрахунки щодо обґрунтування відповідних тарифів, 
Щасливська сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» для потреб установ та організацій, що фінан-

суються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб на території Щасливської 
сільської ради Бориспільського району Київської області:

тариф на виробництво теплової енергії у розмірі:
— 1 514,53 грн/Гкал (одна тисяча п’ятсот чотирнадцять грн 53 коп.) без ПДВ;
— 1 817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 44 коп.) з ПДВ.
тариф на постачання теплової енергії:
— 7,11 грн/Гкал (сім грн 11 коп.) без ПДВ;
— 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) з ПДВ.
2. Затвердити ТОВ «Укртепло Київ» тариф на теплову енергію для потреб населення на 

території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області у розмірі 1 
277,68 грн/Гкал (одна тисяча двісті сімдесят сім грн 68 коп.) з ПДВ.

3. Внести зміни та доповнення до Рішення Щасливської сільської ради від 26.01.2017 
року № 3, виклавши пункт 1 в наступній редакції:

«1. Затвердити ТОВ «Укртепло Київ» тариф на теплову енергію:
1.1. Для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 

бюджету та інших осіб на території Щасливської сільської ради Бориспільського району 
Київської області в с. Щасливе у розмірі 2 370,88 грн/Гкал з ПДВ у тому числі:

— тариф на виробництво теплової енергії - 1 817,44 грн/Гкал з ПДВ;
— тариф на постачання теплової енергії - 8,53 грн/Гкал/Гкал з ПДВ;
— тариф на транспортування теплової енергії - 544,91 грн/Гкал з ПДВ.
1.1. Для потреб населення на території Щасливської сільської ради Бориспільського 

району Київської області в с. Щасливе у розмірі 1 277,68 грн/Гкал (одна тисяча двісті 
сімдесят сім грн 68 коп.) з ПДВ.

1.3. Для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 
бюджету та інших осіб на території Щасливської сільської ради Бориспільського району 
Київської області в с. Проліски у розмірі 2 252,38 грн./Гкал з ПДВ у тому числі:

— тариф на виробництво теплової енергії — 1 817,44 грн/Гкал з ПДВ;
— тариф на постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал з ПДВ;
— тариф на транспортування теплової енергії - 426,41 грн/Гкал з ПДВ
4. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова М.Ф. Шмаюн с. Щасливе
08 листопада 2018 року  № 1513 - 33 - VII
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 ЗАРАДИ ДОБРА

ВІКТОРІЯ ХОЧЕ ОДУЖАТИ 
ТА МРІЄ ТАНЦЮВАТИ

 Бориспільська школярка Вікторія Коркач — талановита 
танцюристка, що планує стати хореографом. Зараз 
дівчинка бореться із тяжкою недугою. Вердикт лікарів — 
остеосаркома великогомілкової кістки. Віку врятує операція 
в Німеччині, яка коштує 400 тис. грн. Щоб допомогти зібрати 
гроші на лікування, 17 листопада у КРК «Бархат» відбувся 
благодійний фестиваль «Відкрий серце для добра».

Ірина ГОЛУБ

Віці — 15. Вона перейшла до 
10 класу Бориспільської школи 
№6, дуже життєрадісна і актив-
на. Дівчинка є вихованкою зраз-
кового хореографічного ансамб-
лю «Грація» БДЮТ «Дивоцвіт». Ві-
кторія хоче стати хореографом. 
Після 9 класу планувала вступати 
на навчання, але її турбувало ко-
ліно. Оскільки планували займа-
тися танцями професійно, мама 
вирішила провести дитині обсте-
ження. Знімок показав, що біль у 
коліні був спровокований онко-
логічним захворюванням.

Діагноз Вікторії — остеосар-
кома великогомілкової кістки. Із 
червня місяця дівчинка лікуєть-
ся. Зараз вона проходить шосту 
хіміотерапію. Перші три пройшли 

успішно, а далі Вікторії стало гір-
ше. За висновками лікарів, щоб ди-
тині подолати недугу, потрібна опе-
рація. Її готові зробити у Німеччи-
ні, але для цього родина повинна 
зібрати 400 тис. грн.

Організовували всім миром. 
Подруга мами Вікторії, Юлія, роз-
повіла про їхню біду дівчинці Ірі, 
яка висловила пропозицію орга-
нізувати благодійний фестиваль 
збору коштів. Троє дівчат — Іра, 
Юля та Розі пішли до депутата Іго-
ря Шалімова та домовилися, щоб 
фестиваль провести у КРК «Бар-
хат», а потім звернулися за під-
тримкою до директора БДЮТ «Ди-
воцвіт» Наталії Тименко. І до спра-
ви, разом із адміністрацією закла-
ду, взялися усі вихованці закладу, 
їхні батьки та друзі.

Ведуча свята, методист БДЮТ 
Ірина Тименко розповіла «Вістям», 
що до організації фестивалю долу-
чилося багато людей. Серед них: 
стюардеса Ірина Гончарова, студія 
краси Ірини Тихої, «Pulsar-fi tness», 
студія краси «La fleur», художня 
студія «Tarasivna art». Не лишили-
ся байдужими Ігор та Володимир 
Шалімови, які надали приміщен-
ня КРК «Бархат» та зробили фінан-
совий внесок. Афіші та квитки без-
коштовно надрукувала поліграфія 
«Print Box». Марія Марущенко, ко-
ндитер «Прянікоф Хоум», зробила 
солодощі на продаж. Батьки вихо-
ванців БДЮТ приготували смако-
лики, які теж виставили на продаж.

Аквагрим, кулінарні майстер кла-
си, майстер класи з плетіння бісеру 
та виготовлення оберегів — усі ло-
кації визначали стартову пожертву та 
кошти йшли до загальної скарбниці. 

Масовий фестиваль. Маленькі 
вихованці БДЮТ були і учасника-

ми, і глядачами. Вони прийшли ро-
динами, привели із собою друзів 
та знайомих. Свято розпочалося із 
ігрової програми. Потім юні артис-
ти підготували грандіозний кон-
церт. До глибини душі зачепив ви-
падок, про який зі сцени розповіла 
ведуча: «Коли вчителька на батьків-
ських зборах оголосила, що відбу-
деться цей захід, дітей у класі не бу-
ло, вони чекали за дверима. Хлоп-
чик Женя почув, що говорили до-
рослі, і наступного дня приніс 500 
грн — гроші, які він відкладав на 
велосипед. Сказав, що велосипед 
зачекає…»

Дівчинка зараз проходить лі-
кування. Вона — справжній бо-
єць, має сильний характер і ві-
рить у перемогу над хворобою. 
Маленьке диво створив для Ві-
ки фестиваль «Відкрий серце для 
добра» — стараннями небайду-
жих. Недуга відступить! Бо Вікто-
рія — означає перемога.

«Не будьмо 
байдужими»

Анатолій ФЕДОРЧУК: 
— Цей фестиваль наблизить 

Вікторію Коркач до одужання, 
щоб вона могла виступати, на-
вчатися. Велике спасибі усім 
дітям і батькам, які долучили-
ся до цього дійства. Не будьмо 
байдужими до чужої біди.

«Ми за Вікторію»
Ігор ШАЛІМОВ: 
— До мене прийшли три 

подружки: Юлія, Ірина та Розі 
і розповіли про дівчинку, якій 
потрібна допомога. Ми зроби-
ли все, що було в наших силах. 
Якщо взяти порожню склянку, 
і кожен внесе крапельку себе, 
склянка наповниться. І це мо-
же комусь подарувати право 
жити повним життям.  Ми вбо-
ліваємо за Вікторію. 

«Радість дітей — 
це наша радість»

Володимир ШАЛІМОВ: 
— Дякую усім за те, що 

прийшли на цей фестиваль. 
Це показує нашу доброту, лю-
дяність, чуйність. Радість ді-
тей — це наша радість.

«Нехай одужує»
Валерій МАРТИШКО: 
— Ми повинні разом під-

тримати цю дівчинку. Разом 
— ми сила. І дай Боже нам ба-
чити цю дівчинку здоровою і 
щасливою. Нехай одужує. 

Можна переказувати гроші на рахунок, 
відкритий для лікування дівчинки. 

Номер карти для допомоги: 
4149 4978 5491 2005 

(ПриватБанк) Коркач Вікторія.

• Вікторія та її мама не змог-
ли приїхати на фестиваль. На 
заході повідомлялося, що ді-
вчина в лікарні, у неї піднялась 
температура. Організатори спо-
діваються на небайдужість бори-
спільців і просять продовжувати 
перераховувати кошти.

 ПРЯМА МОВА
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 ПЕРЕВІРЕНО ОСОБИСТО

ПРО ТУРИСТИЧНУ БОЛГАРІЮ 
В НЕТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

«Вісті» побували в Болгарії, ко-
ли літній сезон вже завершився, а 
зимовий ще не стартував. У дано-
му репортажі розповідь про жит-
тя болгар «без прикрас».

На тлі останніх політичних по-
дій у Болгарії проходять страйки 
з різних причин, але для звичай-
ного громадянина республіки Бол-
гарія існують майже усі умови для 
комфортного життя в порівнянні із 
українськими реаліями.

Ціни такі ж, 
а зарплати — вищі

Болгарія вважається найбідні-
шою країною ЄС. Однак болгари 
часто їдуть у пошуках кращого за-
робітку до Європи, їхні зарплати 
відповідають витратам. Так, рівень 
мінімальної заробітної плати не 
швидкими, але стабільними тем-
пами зростає чи не щомісяця, на-
разі вона складає 260,76 EUR або 8 
тис. 208 грн. Мінімальна пенсія — 
102 EUR (3 тис. 210 грн). При цьому 
ціни на продукти харчування ма-
ло чим відрізняються від україн-
ського ринку. Так, болгарський ба-
тон вагою у 700 г коштує 1 лев або 
близько 16 грн, свинина та теля-
тина — 7-9 лев (112-144 грн за кг). 
Одяг ціною від українського не від-
різняється, проте є кращим за якіс-
тю та різноманітнішим. 

Вартість електроенергії відріз-
няється в залежності від пори року 
та доби. Так, денний тариф для зви-
чайного споживача за 1 КВт скла-
дає 0,19 левів (менше 2 грн/кВт).

Ціни на нерухомість не порівняти 
з київськими: однокімнатну кварти-
ру площею 32 кв.м. (або, як кажуть 
болгари, апартаменти) у курортній 
Варні можна придбати за 24 тис. до-
ларів. При цьому це первинна неру-
хомість із сучасним ремонтом та ме-
блями, а бонусом є чудовий краєвид 
з вікна на Чорне море. 

Дороги хороші, 
машин багато, 
паркомісць нема

Українці звикли їздити нашими 
дорогами, вдивляючись у дорож-
нє покриття. У Болгарії ж вразили 
дороги. Асфальт на них не новий, 
але ям не знайти. Якщо робиться 
ямковий ремонт дорожнього по-

криття, то шляхом вирізування ці-
лої латки, а потім заливають новий 
асфальт, мов під лінійку, — так і на 
дорогах державного значення, і на 
другорядних. 

У селах дороги також приведені 
до ладу та мають дорожню розміт-
ку і безліч дорожніх знаків. Ціка-
во, що для кожної смуги руху вста-
новлений свій світлофор. Болгари 
пояснюють це тим, що в сонячні 
дні водії можуть не помітити колір 
світлофора, котрий розташований 
збоку. Світлофори для пішоходів 
оснащено звуковим сигналом, а на 
дорогу скрізь є з’їзди для візочків. 
Навіть при наявності світлофора 
на початку кожного пішохідного 
переходу надпис на асфальті «ПО-
ГЛЕДНИ», що означає — подивися. 

Головні міські вулиці дво- або 
трьох смугові в одному напрямку 
йдуть вздовж бульварів. Невеликі 
другорядні вулички є односторон-
німи, і вони щільно заставлені ма-
шинами. У Болгарії багато автівок, 
а паркомісця є лише біля торгових 
центрів. От і паркуються болгари 
вздовж вузьких вулиць міста. 

Школярі і пенсіонери 
їздять безкоштовно

У третьому за значимістю та кіль-
кістю жителів Болгарії місті Варна в 

якості громадського транспорту 
дорогами курсують тролейбуси 
та великогабаритні автобуси. Тро-
лейбуси нові, мають альтернативу 
пересування — акумулятори, які 
здатні проїхати до 300 км без під-
зарядки. Громадський транспорт 
має окрему смугу. 

Ціна за проїзд містом залежить 
від кілометражу і стартує від 0,60 
лев (близько 8 грн) до 2,10 лев 
(33 грн) за білет. Білети перевіряє 
контролер, який може зайти до 
транспорту на будь-якій зупинці. 
Пенсіонери мають безкоштовний 
проїзду в будь-яку частину кра-
їни, але не більше 25 разів на мі-
сяць. Школярі їздять безкоштов-
но впродовж усього навчального 
року. Весь громадський транспорт 
має кондукторів. 

Культура поведінки людей в 
транспорті була б хорошим при-
кладом для українців: квитки — це 
серйозно, ніхто голосно не гово-
рить, без роздумів надають місце 
людям похилого віку та дітям, до-
помагають із важкими сумками і 
часто посміхаються один одному. 
Навіть після часу «пік» в громад-
ському транспорті чисто, салони 
пробираються впродовж дня.

Увесь транспорт оснащений 
електронним табло із назвою на-
ступної зупинки. На зупинках та-
кож є подібні табло, де вказано но-

мер тролейбусу та час його при-
буття. До речі, вказаний час руху 
транспорту співпадає до хвилини. 
На кожній зупинці розміщено кар-
ту міста із назвами вулиць та номе-
рами курсуючого транспорту, тому 
заблукати складно. 

 

Сміття сортують
У Болгарії сміттям мало хто опі-

кується, принаймні за два тижні 
перебування там я не бачила, щоб 
двірник прибирав біля сміттєвих 
баків. Проте розподіл сміття — на 
законодавчому рівні. Вздовж тро-
туарів через кожні 100 м стоять 
невеликі сміттєві баки, призначе-
ні для скла та пластику. У приват-
ному секторі неподалік зупинок 
розміщені більші контейнери. За 
рахунок збору твердих побутових 
відходів міста мають змогу покра-
щувати благоустрій своїх населе-
них пунктів.

Велосипедні доріжки 
заполонили місто

Через надвелику кількість авті-
вок у Варні болгарська влада вирі-
шила запропонувати громадянам 
альтернативний спосіб пересуван-
ня, облаштувавши зручні велоси-
педні доріжки вздовж усіх голов-

них вулиць міст. Громадяни підтри-
мали європейські велостандарти. 
На цих доріжках не зустрінеш пі-
шохода — усі йдуть вздовж дороги 
для велосипедів. Паркомісця для 
двоколісних облаштовані на по-
чатку та в кінці кожної вулиці біля 
перехресть. 

Національний продукт 
— гордість болгар

Біля дерева, паркану, кіоску чи 
таксофону, в будь-якому мікрора-
йоні міста — кавовий автомат, де є 
навіть кисле молоко, яке болгари 
дуже полюбляють.

«Киселово мляко има гордостта 
на бьлгарския хората», що в пере-
кладі означає «кисле молоко є гор-
дістю болгарського народу». Ска-
жете: «Можна подумати — знайш-
ли чим пишатися!». Насправді, я 
теж так думала, доки не спробува-
ла цей корисний продукт щоден-
ного вжитку болгар. Кисле молоко 
їхнього виробництва не схоже на 
український звичайний кефір, — 
ні магазинний, ні домашній, і нага-
дує йогурт без цукру хорошої яко-
сті. Його болгари можуть вживати 
замість сніданку чи обіду, або ж за-
правляють ним салати і супи. 

Також болгари гордяться вино-
градниками та винами. До речі, ал-
коголь тут коштує набагато дешев-
ше за український, а його якість не 
порівняти з нашим. Часових обме-
жень у продажу спиртних напоїв 
не існує, проте захмелілих моло-
диків на вулицях не видно. 

Трояндова вода — ще одна гор-
дість сонячної країни. Троянди тут 
ростуть скрізь, їх ніхто не ламає, 
не зрізає, не викопує з корінням 
для себе. 

Про котиків та квіти 
Недарма говорять: «Якщо ти 

любиш котів, то в тобі тече бол-
гарська кров». Коти скрізь: у 
під’їздах, на парканах, під маши-
нами, за вітринами дорогих бу-
тиків та кафе. Болгари з розумін-
ням ставляться до тварин та го-
дують їх, часто на вулиці чи в ма-
газині можна побачити мисочки з 
їжею та водою для чотирилапих. 
Бачила, як працівник СТО садив 
вуличного кота на своє місце для 
відпочинку, а у приватному дворі 
із дорогими машинами на капо-
тах кожної простелені теплі пле-
ди для зручної ночівлі котів. 

Нашестя хвостатих місцеві по-
яснюють тим, що свого часу вла-
да провела стерилізацію вуличних 
собак, натомість про котів ніхто не 
подумав. Але люди не жаліються 
на вусанів.

Квітів у Болгарії також безліч: 
вздовж кожної вулиці, бульвару, 
біля дерева, заправки, у приват-
ному секторі. Кліматичні умови 
тут лояльні для довготривало-
го цвітіння, тому різнокольорові 
клумби всюди. Кактуси, пальми, 
дерева мандарин, хурми чи гра-
натів — звичні. 

 Сонячна Болгарія — 
звична для українських 
курортників країна, де 
можна відпочивати влітку 
на безмежних піщаних 
пляжах Чорного моря, 
а взимку — на лижних 
трасах із різними рівнями 
складності. 

• За кількістю об’єктів, які охороняються ЮНЕСКО, Болгарія займає третє місце в Європі, після Італії та 
Греції. У цю країну можна закохатися.

• Болгари люблять котів, вони усюди.• У містах гарні дороги та тротуари.
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 ЦІКАВО ЗНАТИ

Споживач

БАНАНОВИЙ РАЙ: 
ВІД ПЛАНТАЦІЇ ДО УКРАЇНИ

 Банани — звичні гості на нашому столі, взимку їх 
купують частіше, аніж яблука та груші. Цікаво, який шлях 
проходять ці заморські фрукти, щоб потрапити на полиці 
супермаркетів. Головний постачальник бананів в Україну —
Еквадор, бананові плантації займають тисячі гектарів на 
півдні країни, висаджених ще в середині минулого сторіччя, 
і на кожному гектарі  майже півтори тисячі рослин. 
Рослина  - схожа на  дерево висотою 3-4 м, що нагадує  
гігантську траву зі спірально розміщеним листям. 

Процес вирощування та збору

Більшість сучасних сортів ба-
нанів — це гібриди двох диких 
видів (Musa acuminata і Musa 
balbisiana), предків культурного 
виду — банана райського(Musa x 
paradisiaca), що має сотні сортів. 

Grand nain, або cavendish
Сорт найчастіше можна побачи-

ти в наших магазинах і це різновид, 
який продається найбільше в світі. 
Плоди досягають 30 см в довжину. 

Gros michel
Найрозповсюдженіший сорт 

до 50-х років XX ст. Назва пере-
кладається з французької як «тов-
стун Мішель». Був практично зни-
щений грибковою хворобою, і 
генетики всього світу працюють 
над виведенням менш вразливо-
го до хвороб його різновиду.

Dwarf cavendish
«Карликовий кавендіш» — дру-

гий за популярністю комерцій-
ний різновид, плоди досягають 
26 см в довжину. Назву отримав 
через невелику висоту деревця, 

рослина плодоносить навіть при 
висоті 50 см.  Культивується в Аф-
риці та на Канарах.

Lakatan bananas
Основна культура на Філіпінах. 

Плоди солодкі, до 18 см в довжи-
ну, з тоненькою шкіркою, при до-
зріванні стають світло помаран-
чевими. Містять велику кількість 
каротину. 

Segnorita bananas
Рідкісний філіпінський сорт. 

Плоди одні з найкоротших — до 
8,5 см в довжину. Шкірка  тонень-
ка та легко тріскається, а плоди 
легко відламуються від грона, 
через що цей сорт не витримує 
транспортування. 

Blue java
Холодностійкий сорт. Незрілі 

грона мають синюватий відтінок. 
Вырощується на Гаваях, в Цен-
тральній Америці та Західній Ін-
дії. Інша його назва — Ice-Cream: 
по консистенції  та смаку плоди 
нагадують ванільне морозиво.

Pisang awak
Плоди невеликі, до 10 см в дов-

жину. В Уганді з них варять пиво, 
а в Камбоджі вживають в їжу не 
тільки плоди, а й стебло та квіти 
в вареному вигляді.

Rhino horn

«Ріг носорога» — африкан-
ський сорт, котрий вирощують в 
горах. Зрілі плоди рожевого від-
тінку та зігнутої форми досягають 
60 см в довжину та вважаються 
одними з найбільших.  

Dwarf red
Він же Cuban Red  з червоно-фі-

олетовою шкіркою. Плоди від 12 
до 15 см в довжину, багаті на ка-
ротин та вітамін С. Смак кремо-
вий з ягідним відтінком. 

Порада. Якщо ви купили недозрілі банани, таку «камеру» 
можна влаштувати і вдома — достатньо покласти в пакет до 
зелених бананів або до інших фруктів, наприклад авокадо, 

інший спілий фрукт. 

Як тільки починає формувати-
ся суцвіття, до нього прив’язують 
стрічку певного кольору. У кетя-
гів-ровесників мітки одного кольо-
ру. У бананів немає сезону, плоди 
визрівають щотижня. Рослина ги-
не, давши одне гроно. Але до цього 
моменту довкола стебла з’являють-
ся інші паростки, що дадуть новий 
урожай. Період формування та ви-
зрівання одного грона займає біль-
ше року, тому за межами тропічних 
широт вирощувати банани прак-
тично неможливо або ж економіч-
но недоцільно. 

Банани зрізують ще зеленими – 
через 8-9 місяців після появи пер-
шого паростка. Щоб визріти, їм зна-
добиться ще 16 тижнів, але в спіло-
му вигляді банани нетранспорта-
бельні, вони згниють дорогою до 
споживача. 

Урожай на плантаціях збирають 
два рази в тиждень, але для робіт-
ників є робота щодня: рослини не-
обхідно оглядати на предмет па-
разитів чи грибків, контролювати 
автополив, виполювати бур’яни, 
а головне – вчасно помічати нові 
суцвіття. Тільки з’являється нова 
квітка, її закривають поліетиленом 
та зав’язують пластиковою стріч-
кою, що мушки та жуки не пошко-
дили зав’язь. Інколи в той же мішок 
кладуть головку часника для відля-
кування комах. 

Одне гроно бананів важить до 20 
кг. Раніше робітники мусили носи-
ти банани на собі кілометрами від 
місця збору до пункту приймання, 
а зараз є канатні дороги, які спро-
щують процес: над плантаціями на-
тягнуті металеві троси, куди банани 
вішають на спеціальні кріплення.

Сортування та пакування
Канатною дорогою грона бана-

нів приїжджають на сортувальну 
станцію, де їх оглядають, миють, 
готують до транспортування та па-
кують в великі коробки з папером 
всередині. Стандарти високі: най-
менше відхилення від норми – і ба-
нани ідуть у переробку на борош-
но, корм тваринам чи на смітник. 
При сортуванні робітники слідку-
ють, щоб у плодів не було ознак зрі-
лості, адже якщо хоча б один банан 
поспіє раніше інших, він змусить 
визріти всю коробку. Спілі плоди 
виділяють газ етилен, котрий слу-
жить сигналом для інших, що пора 
дозрівати. На цьому принципі по-

будована технологія газації бана-
нів: в Європу вони прибувають зе-
леними, а перед відвантаженням 
до роздрібних мереж їх кладуть до 
герметичних газових камер для об-
робки сумішшю азоту та етилену, 
т.зв. «газу дозрівання». Доба в каме-
рі, три-чотири доби після — і бана-
ни готові до вживання. 

При мийці банани декілька разів 
полощуть в великих басейнах з чи-
стою водою, потім ріжуть на звичні 
нам зв’язки з чотирьох-семи штук. 
Зрізи обробляють репелентом із 
фруктових кислот, після чого зв’яз-
ки маркують наклейкою експорте-
ра та укладають в коробки. 

!

Транспортування бананів 
відбувається в день збору. 
Завантаження займає від 
2 до 3 діб. Середній строк 
транспортування до України 
— близько місяця. Після 

надходження вантажу 
дистриб’ютор отримує та 
розвантажує його, оплачує, а 
після проходження митного 
оформлення перевозить 
банани на свої склади. Після 

газації бананів для їх дозрівання 
відбувається відвантаження 
бананів в магазини. Плоди 
знаходяться в торговому залі 
не більше 5 днів, після чого 
починають чорніти та псуватися. 

РІЗНОВИДИ: ПЛІД РОДУ MUSA

Кормові банани. Існують кормові сорти бананів, їх називають «плайнтайн». Такі банани, перш ніж 
вживати в їжу, потребують термічної обробки. Вони користуються популярністю у себе на батьківщині, у 
тропіках. Їх смажать, варять, запікають, печуть хліб, додають до м’ясних та рибних страв, супів тощо. Такі 
банани Україна не закуповує, їх не продають в супермаркетах та великих магазинах, але бажаючі спробувати 
можуть знайти їх в великих містах в спеціалізованих крамничках, що торгують африканськими продуктами. 
Туди банани невеликими партіями привозять африканці, які вчаться чи працюють в Україні.

Наклейка — боротьба з конкурентами. 
У минулому сторіччі за право постачати 
банани в європейські країни змагалось 
декілька крупних компаній. На прилавку 
банани всіх компаній  виглядали однаково, 
і співробітники однієї з них вигадали 
рекламний хід: для бананів можна зробити 
марки. Так в 1929 році з’явилась перша 
наклейка, що ліпилася на гіроскопічний клей. 

За матеріалами журналу «Вокруг света»
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 ПОРАДИ ФАХІВЦІВ

 ЦІКАВО ЗНАТИ

 ДОБРАНІЧ

РОЗЛАДИ СНУ — 
СЕРЙОЗНА ПРОБЛЕМА

— Ніч стає мукою і тоді, коли лю-
ди не враховують ритм, притаман-
ний їм від природи: «жайворонки» 
працюють в нічну зміну, а «сови» зму-
шені вставати на світанку. Крім того, 
існує тенденція — з віком у людини 
може змінюватися ритм. Наприклад, 
усе життя вона була «совою» і звикла 
до цього, а пізніше прокидається все 
раніше і раніше. Вона лякається, по-
чинає вживати снодійне, а варто ли-
ше зрозуміти: нічого страшного не 
відбулося, організм пристосовуєть-
ся до ритму сонця.

Ритми сну також можуть зміню-
ватися через стрес, депресії. Го-
дина Бика — так називали в дав-
нину найважчий для людини час 
незадовго до світанку (з 2 до 4 го-
дин ночі), коли, за повір’ями, па-

нують демони зла, а уві сні прихо-
дять кошмари. У тих, хто не спить 
у цей час, іноді трапляється те, що 
давні латиняни називали ignis ante 
lucem — люта туга перед світан-
ком. Людині здається, що в усьому 
світі вона єдина жива істота і так 
буде вічно. Тож, радять психоте-
рапевти, ніколи не залишайте сво-
їх близьких, у яких є психологічні 
проблеми, на самоті в цей час. За-
синати краще до 24:00. Пізніше — 
вже доведено — зробити це буде 
набагато складніше.

Фахівці переконують, що сон — 
не просто відпочинок, а серйозна 
робота організму. Позбавлення лю-
дини сну споконвіку вважалося най-
жорстокішими тортурами. Цей жор-
стокий метод використовували всі 

репресивні режими. Результати бу-
ли приголомшливими: довготрива-
ле безсоння закінчувалося не лише 
слуховими і зоровими галюцинація-
ми, а й порушеннями мислення.

Знаючи, як людина спить, лікар 
може з’ясувати, в якому стані йо-
го органи, і навіть визначити, чи є 
шанси позбутися деяких недуг, на-
приклад імпотенції.

— Існує тест, здатний дати шанс 
навіть тим, хто втратив останню 
надію, — каже уролог-сексопа-
толог, лікар вищої категорії Юрій 
Борисенко. — До найчутливішо-
го органу чоловіка підключається 
датчик спеціального приладу. Як-
що у фазі швидкого сну в людини 
спостерігається хоча б мінімальна 
ерекція, вона не безнадійна для лі-
кування, навіть якщо всі сексопа-
тологи світу це заперечують. 

 Розлади сну — одна з головних причин звернення 
пацієнтів до психотерапевтів. Як зробити, щоб послуги цих 
лікарів не знадобилися, розбиралися «Вісті»

Наталія ДОЛИНА

За даними Всесвітньої федерації з вивчення сну, безсоння як медична 
проблема завдає економіці збитків на понад 100 млрд доларів. Американ-
ські соціологи говорять, що 40% людей, які страждають від розладів сну, 
зазнають різкого зниження продуктивності; 30% працюючих вважають, 
що втратили довіру керівництва та колег; 20% — скаржаться на зменшен-
ня соціальних контактів; 15% людей страждають ще й через втрату друзів. 
В Україні такої статистики немає. Втім, вітчизняні фахівці зазначають, що 
аналогічні проблеми стосуються й українців.

— Сьогодні кількість людей, що страждають на безсоння, збільшується 
фантастично. За останні роки ця проблема посідає перше місце за звер-
неннями до лікарів, — розповідає лікар-психіатр  Андрій Мухоморов.

Хропіння може вбити
«Найсмачніша страва на бен-

кетуванні землян» — так Шекспір 
називав сон. Але щоб страва була 
смачною, її треба правильно при-
готувати. На жаль, більшість із нас 
не мають уявлення про секрети 
цієї божественної кухні. Якщо за-
питати людину, яка не дуже обі-
знана в медицині, які розлади сну 
їй відомі, вона здивується: «Без-
соння, що ж іще?» А тим часом у 
науці сомнології таких розладів 
налічується не менш як вісімдесят. 
Наприклад, синдром періодичних 
рухів кінцівок. Це коли ви засина-
єте, а ноги проти вашої волі на-
магаються кудись бігти. Або нар-
колепсія — напади непереборної 
денної сонливості і падіння м’язо-
вого тонусу. Найчастіше вона зу-
стрічається в дітей, яких вважа-
ють лінивими, а тим часом вони 
потребують спеціального лікуван-
ня. Якщо людина протягом ночі 
прокидається більш як два рази 
і потім довго не може заснути, — 
це серйозний симптом, на який 
потрібно звернути увагу. Хропін-
ня зазвичай вважається непри-
ємним, але невинним недоліком. 
Але не всі знають, що часто воно 
супроводжується таким загрозли-
вим ускладненням, як апное.

 — Під терміном «апное» розумі-
ють зупинки дихання, що періодич-

но виникають під час сну, — пояс-
нює Андрій Мухоморов. — Дихан-
ня зупиняється на час від кількох 
секунд до трьох хвилин. Іноді бу-
ває 400—500 таких зупинок за ніч. 
Як наслідок — відбувається важ-
ке мозкове голодування, збільшу-
ється ризик інфаркту або інсульту. 
Взагалі будь-яке порушення носо-
вого дихання призводить до кис-
невого голодування мозку. Про це 
варто знати батькам. Діти, які наси-
лу дихають носом, набагато повіль-
ніше розвиваються інтелектуаль-
но. Часто мами тривалий час капа-
ють дитині краплі замість того, щоб 
розв’язати цю проблему карди-
нально.  Людина, що страждає на 
апное, небезпечна для оточуючих, 
як бомба сповільненої дії, оскільки 
вдень вона сонлива і розсіяна. Існує 
версія, що в катастрофі космічно-
го корабля «Челленджер» є частка 
провини  диспетчера-апнойника. 
Нині у США на апное перевіряють 
представників таких спеціальнос-
тей, як диспетчер, водій, машиніст, 
льотчик.

Кілька років тому американці 
провели дослідження апное і жах-
нулися: щорічно від його наслідків 
помирає понад 40 тисяч людей. То-
ді Конгрес опублікував звернен-
ня «Прокинься, Америко!».Вона 
прокинулася і створила понад дві 
тисячі сомнологічних центрів. В 
Україні працює лише один.

Розлади сну дуже небезпечні, 
особливо якщо намагатися вилі-
кувати їх за допомогою снодійних. 
У більшості випадків ліки не лише 
не допомагають, а й погіршують 
стан організму. 

— Іноді дивуєшся, як люди (на-
віть ті, які опікуються власним здо-
ров’ям) бувають безтурботними, 
коли йдеться про сон, — каже Ан-
дрій Мухоморов. — Вони здатні 
ковтати будь-які пігулки, навіть 
без рецепта лікаря. Адже біль-
шість лікарських засобів, які в на-
роді вважають снодійними, таки-
ми не є. Наприклад, димедрол — 
антигістамінний протиалергіч-
ний препарат, який має побічний 
снодійний ефект. У мене були па-
цієнти, які, прийнявши таблетку 
димедролу, не могли заснути всю 
ніч через сильні судоми. До речі, 
димедрол досі використовується 
для лікування алергій, попри те, 
що це дуже токсичний препарат. 

Вживають його радше від злиднів 
та безвиході, ніж задля лікуваль-
ного ефекту. Крім димедролу, є ще 
багато препаратів, які люди вико-
ристовують як снодійні і навіть не 
підозрюють, якої шкоди собі зав-
дають.

Нині ми маємо приклад недо-
бросовісної реклами барбовалу 
і корвалолу. Наслухавшись вига-
док про безтурботний сон, люди 
починають мало не щодня вжи-
вати ці препарати у великій кіль-
кості, тим самим наближаючись 
до наркозалежності. Адже барбо-
вал і корвалол містять фенобарбі-
тал (група барбітуратів), який при 
постійному вживанні дає жорстку 
фізичну та психічну залежність. Як 
це відбувається? На першому ета-
пі людина, іноді непомітно для се-
бе, починає нарощувати кількість 
крапель. Пізніше, якщо вона спро-
бує відмовитися від цих препара-
тів або знизити дозу, в неї почина-

ється абстинентний синдром. Це 
стосується й інших препаратів. У 
мене була пацієнтка, яка вживала 
до 60 пігулок снодійних на день. 
Їхня дія вже стала парадоксаль-
ною. Перші 20 пігулок жінка ви-
пивала зранку, щоб «прокинути-
ся», ще 20 — протягом дня, щоб 
«політати», а решту — на ніч, щоб 
«заснути». Нам вдалося позбавити 
її від цієї залежності, але лікування 
було складним і довготривалим.

Загалом лікування розладів сну 
за допомогою снодійних — без-
перспективний і згубний шлях, 
вважають фахівці. В будь-якому 
пристойному снодійному написа-
но: якщо за 7—10 днів результату 
не досягнуто, потрібно звернути-
ся до лікаря, який має розібрати-
ся, чому виникло порушення сну. 
Ліквідувати треба причину, а не 
наслідок. Якщо причина полягає 
в довготривалому стресі або де-
пресії, слід корегувати стан люди-
ни за допомогою препаратів, які 
призначені саме для цього.

Польоти уві сні і наяву

Люта туга перед світанком

• Лягати спати краще тоді, коли 
справді цього хочеться. Увечері 
не варто зловживати кавою або 
спиртним: після короткочасного 
неглибокого сну людина швидко 
прокидається, втрачаючи здат-
ність заснути знову.

• Найкомфортніша температура 
для сну —  від 18 до 24 градусів. 
Не варто ввечері перевантажу-
вати організм важкою (особливо 
м’ясною) їжею. Краще обмежити-
ся склянкою кефіру, зеленого чаю, 
овочевим або фруктовим салатом.

• Не слід пити на ніч багато во-
ди, особливо газованої. А ось 
склянку теплого молока з медом 
дуже корисно (молоко містить 
амінокислоту, яка перетворю-
ється в організмі людини на гор-
мон, що сприяє засинанню). 

• Часто апное лікують за допомогою спеціальних приладів. Лю-
дина одягає маску, параметри якої підбираються індивідуально. 
Вологе повітря під тиском подається в носоглотку. Завдяки цьому 
нормалізується дихання, організм насичується киснем. Після кур-
су лікування людина дихає нормально і не хропить.

• Домашні улюбленці не страждають від безсоння.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Внутрішній шар черепашок 

деяких морських і прісноводних 
молюсків, що має мінливе за-
барвлення і використовується 
як цінний матеріал для виготов-
лення ґудзиків, прикрас і т. ін. 
6. Комахоїдна рослина родини 
росичкових. 11. Тканина, виро-
блена з шовку і золотої канителі. 
16. Видавання уривчастих гор-
лових звуків під час фізичного 
напруження, з болю тощо. 21. 
Смуга, яка окантовує що-небудь. 
26. Приміщення для публічного 
показу кінофільмів.

За вертикаллю:
2. Австралійський страус. 3. 

...-Цзи (китайський філософ, що 
вважається засновником даосиз-
му). 4. Машина технічного обслу-
говування. 5. Перегній, органічне 
добриво (заст.). 6. Мінський авто-
мобільний завод. 7. Руда фарба. 
8. Курортне селище на чорно-

морському узбережжі Кавказу в Лаза-
рівському районі міста Сочі, за 18 км 
від центру. 9. Кастрований бик, якого 
використовують як тяглову силу. 10. ... 
Евальд (естонський композитор). 12. 
«Вухогорлоніс». 13. ...-сяк. 14. ... з вог-
нем. 15. Академія технологічних наук. 
16. Київський військовий округ. 17. Змія 
родини гадюкових. 18. Представник 
народності іранської мовної групи, що 
живе в Азербайджані, Дагестані, Іра-
ні. 19. Звуконаслідування, що передає 
котяче нявкання. 20. Поселення на пів-
денному сході Куби, сучасна провінція 
Гранма, поблизу якого 10 жовтня 1868 
року Карлос Мануель де Сеспедес 
звернувся до народу з маніфестом «До 
співгромадян і до всіх націй», який за-
кликав до боротьби проти іспанських 
колонізаторів. 22. Київський політехніч-
ний інститут. 23. Неопізнаний літаючий 
об'єкт. 24. Ай, ого (поет.). 25. Свійська 
тварина родини котячих, що знищує 
мишей і щурів.

За горизонталлю:
1. Перламутр. 6. Мухоловка. 11. Златоглав. 16. Кректання. 21. Окантовка. 

26. Кінотеатр.

За вертикаллю:
2. Ему. 3. Лао. 4. Мто. 5. Тук. 6. Маз. 7. Хна. 8. Лоо. 9. Віл. 10. Аав. 12. Лор. 13. Так. 14. Гра. 

15. Атн. 16. Кво. 17. Ефа. 18. Тат. 19. Няв. 20. Яра. 22. Кпі. 23. Нло. 24. Оле. 25. Кіт.

Жінка прийшла за чоловіком 
в пивну. Він обурено: — Вреш-
ті-решт, це просто образливо. 
Чому ти завжди йдеш прямо 
сюди?! Чому ти ніколи не шу-
каєш мене, наприклад, в музеї?

• • •
Ворожка пильно подивила-

ся на свою клієнтку и сказала: 
— В ваше життя скоро увійде 
молодий брюнет… Його ва-
га між трьома і чотирма кіло-
грамами.

• • •
Чоловік: —  Мені здаєть-

ся, моя донька розум и кміт-
ливість успадкувала від мене. 
Жінка: — Я також так думаю, 
бо мої розум і кмітливість все 
ще при мені.

• • •
— Невже ти віриш своєму 

чоловікові, що він нібито хо-
дить на рибалку? Він же ні ра-
зу не приніс жодної рибки.

— Тому і вірю.
• • •

Помер старий офіціант. 
Вдова вдарилася в містику, 
зайнялася спіритизмом. Од-
ного разу спробувала викли-
кати дух чоловіка, але столик 
не ворушився.

— Едику, — заплакала жін-
ка, — чому ти не з’являєшся?

— Я цей столик не обслу-
говую — почувся в темряві 
слабкий голос.

• • •
На роботі пересварилися 

жінки. Начальник, втративши 
терпіння, кричить:

— Тихо! Нехай говорить та, 
котра старша за всіх. 

Всі негайно замовкли.
• • •

— Офіціант, чому пельмені хо-
лодні? — Так вони ж сибірські.

• • •
— Цікаво, що жінки находи-

ли в чоловіках раніше?
— Коли раніше?
— Коли ще не винайшли 

гроші!
 • • •

Молода жінка веде по шосе 
автомобіль з великою швид-
кістю. Подруга, що сидить по-
ряд з нею, говорить:

— Ти могла би їхати не 
так швидко? В мене все ме-
рехтить перед очима!

— А ти зроби так,  як  я.
— Як?
— Закрий очі.

• • •
Жінка грає на скрипці. Чо-

ловік: — Ну, добре, припини. 
Куплю вже тобі нову сукню.

• • •
Жінка — чоловікові:
— Уявляю, які страшні 

підозри зародилися в твоїй го-
лові, коли я зникла на два дні.

— Так. Я зразу подумав, що 
ти повернешся.

• • •
— Ти замінив рибкам воду 

в акваріумі?
— Ні, матусю, вони ще цієї 

не випили.
 • • •

Оскаженілий чоловік влітає 
додому:

— Марино, я знаю все!
— Зараз перевіримо,  спо-

кійно відповідає жінка. – Ну, 
скажи, скільки приток у Дунаю?

 РОЗУМНА ФРАЗА

Є такі люди, до яких 
просто хочеться 

підійти і поцікавитися, 
чи важко жити без 

мізків. 
Фаїна Раневська, 

актриса

ГОЛОВНА ЯЛИНКА БОРИСПОЛЯ 
БУДЕ ШТУЧНОЮ

Катерина ГЕРАСИМЕНКО

 За словами депутата, штучне де-
рево буде з ілюмінацією і коштува-
тиме 800 тис. грн, виробник дає га-
рантію на 10 років. Щоб перевіри-
ти оприлюднену у мережі інформа-
цію та дізнатися подробиці, «Вісті» 
звернулися до В’ячеслава Толка-
ча, начальника управління ЖКГ 
Бориспільської міської ради. Він 
підтвердив, що цього року містя-
ни дійсно матимуть змогу оцінити 
нову штучну ялинку, але вона ще 
не куплена, тому говорити про по-
дробиці щодо вартості, гарантій та 
окупності зарано. «Нещодавно ого-
лошено конкурс на придбання де-
рева, результати якого будуть ві-
домі лише через 15 днів. Ініціато-
ром ідеї виступив міський голова 
Анатолій Федорчук, бо вже кілька 
років поспіль до міськвиконкому 

надходили пропозиції від міських 
депутатів відмовитися від встанов-
лення збірної ялинки із живих де-
рев», — коментує Толкач. Також він 
застерігає, що обговорювати ялин-
кову тему поки зарано, бо досі не 
відомо, чи відбудеться конкурс та 
якими будуть його результати. Не 
повідомляється і де будуть збері-
гати нову ялинку.

На сесії міської ради 20 листопа-
да були внесені зміни до бюдже-
ту міста, якими передбачено виді-
лення 886 тисяч гривень на при-
дбання штучної ялинки зі святко-
вою ілюмінацією. 

Нагадаємо, купівля кількох десят-
ків хвойних дерев у лісовому госпо-
дарстві на монтаж із них головної 
ялинки Борисполя разом із онов-
ленням оздоблення щорічно обхо-
дилися місцевому бюджету, за сло-
вами Толкача, у суму від 120 тис. грн. 

 До Новорічно-Різдвяних свят на Європейській площі 
Борисполя вперше планується встановлення штучної 
ялинки — таку інформацію першим оприлюднив на своїй 
сторінці у Фейсбук депутат міської ради Юрій Адамовський.

• У 2017 році встановленням найдорожчої ялинки в Україні просла-
вився Ірпінь, який витратив на її придбання 199 тис. грн. Тож цього року 
Бориспіль має всі шанси побити рекорд. Передбачена сума на штучне 
дерево — майже 900 тис.грн.

СМАЖЕНЕ МОРОЗИВО
Інгрідієнти: морозиво за сма-

ком, кокосова стружка, крохмаль, 
яєчний білок.

Приготування: Для кляру збий-
те яєчний білок у піну. Спеціальною 
ложкою зробіть з морозива куль-
ки, заморозьте, вмочіть в крохмаль, 
потім в білок, після — в кокосову 
стружку. Можна додавати подрі-
блені кукурудзяні пластівці, печи-

во, горіхи. Покладіть кульки в мо-
розилку на 15-20 хв. Повторіть про-
цедуру двічі. Розігрійте в ємності 
олію, якої має бути багато. Смажте 
охолоджені кульки в киплячій олії 
протягом 30 с, викладіть на сер-
ветку, щоб стекла олія. Смакувати  
можна як в гарячому, так і в холод-
ному вигляді, попередньо відпра-
вивши в холодильник на 10-15 хв.

Ірпінь

Бориспіль
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ОВЕН. На вас очікує приплив 
енергії та життєрадісний настрій. І 
все ж будьте готові до несподіва-
нок та маленьких конфліктів.

ТЕЛЕЦЬ. Вдалий тиждень, якщо 
будете спокійні та впевнені. Поста-
райтесь не відхилятися від наміче-
ного курсу й перевірених методів. 

БЛИЗНЮКИ. Доведеться багато 
працювати, але результати будуть 
цікавими, і у вас все вийде майже 
ідеально. Емоційна напруга спаде. 

РАК. Уміння слухати й чути навко-
лишніх подарує успіх. Зосередже-
ність і уважність позитивно ві-
діб'ються на вашій кар'єрі та в сі-
мейному щасті.

ЛЕВ. Налаштуйтесь на рішучі дії, од-
нак даремний ризик здатен похова-
ти всі ваші починання. Пощастить 
на приємні й корисні знайомства. 

ДІВА. Зірки обіцяють впевненість 
у завтрашньому дні та необхідну 
допомогу з боку друзів і знайомих. 
Однак остерігайтеся конкурентів і 
великих витрат.

ТЕРЕЗИ. Ваш особистий успіх за-
лежатиме від вашої безкорисли-
вості у взаєминах з навколишніми. 
Продемонструйте свій інтелект. 

СКОРПІОН. Шукайте нові сфери та 
можливості для застосування сво-
їх талантів. Все у вас вийде, вдасть-
ся вирішити й фінансові проблеми.

СТРІЛЕЦЬ. Не забувайте про обе-
режність у думках і діях. Одним з на-
пружених моментів можуть виявити-
ся взаємини із друзями та коханими.

КОЗЕРІГ. Вдасться поєднати при-
ємне з корисним. Завдяки това-
риськості й дипломатичності змо-
жете налагодити потрібні зв'язки та 
знайомства.

ВОДОЛІЙ. На вас очікує успіх у нав-
чанні та кар'єрі. Щоб не упустити на-
стільки приємний і довгоочікуваний 
момент, не марнуйте час даремно.

РИБИ. Зможете розкрити свій твор-
чий потенціал і зміцнити матеріаль-
не становище. Щоправда, ймовірні 
деякі ускладнення в досягненні мети. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 26 ЛИСТОПАДА — 2 ГРУДНЯ

Терміново потрібен

Тел.: 093-356-34-10

ОПЕРАТОР 
ПІДЛОГОМИЙНОЇ 
МАШИНИ 

ОПЕРАТОР 
ПІДЛОГОМИЙНОЇ 
МАШИНИ 

ОПЕРАТОР 
ПІДЛОГОМИЙНОЇ 
МАШИНИ м. Бровари 

Розвозка, достойна оплата, зручний графік

067-233-42-42

ЧОРНОЗЕМ
ціна договірна

з доставкою


