
www.i-visti.com№47 (956), 30 листопада 2018 р. газета твого міста

• Подружжя Анатолія 
та Людмили Мантачів 
із села Андріївки, що на 
Бориспільщини, після 50 років 
щасливого шлюбу поновили 
свої обітниці вдруге. До речі, 
тенденція святкувати весілля 
із одним і тим же партнером 
кілька разів нині популярна 
серед зірок в усьому світі. 

• Місцеві «молодята» ступили 
на весільний рушник не 
за покликом моди, а щоб 
довести, що кохання не знає 
віку. Подія, випадково чи 
ні, співпала із відкриттям 
відремонтованої зали 
урочистих подій. 
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 ЗАДІЯНО МЕДИЦИНУ НЕВИЗНАЧЕНА СИТУАЦІЯ ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ

ВОЄННИЙ 
СТАН: 
ЩО ТРЕБА 
ЗНАТИ 
КОЖНОМУ?

Із 28 листопада 2018 ро-
ку в 10 областях України за-
проваджується режим во-
єнного стану - терміном на 
30 днів. У переліку - Одесь-
ка, Миколаївська, Херсон-
ська, Запорізька, Луган-
ська, Донецька, Сумська, 
Харківська, Чернігівська, 
Вінницька області. 

Президент включив до Ука-
зу лише кілька заходів з 24, пе-
редбачених у законі. Більшість 
— стосуються Збройних Сил, 
Нацгвардії, СБУ та МВС. Зокре-
ма, підсилюються заходи із кі-
бербезпеки, інформаційної 
безпеки, контррозвідуваль-
ного, антитерористичного та 
контрдиверсійного режимів. У 
режим готовності приводить-
ся протиповітряна оборона. 
Проводитимуться навчальні 
збори з резервістами опера-
тивного резерву. Прикордон-
служба посилить охорону дер-
жавного кордону та адмінмежі 
з Кримом.

Під час дії воєнного ста-
ну НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ конфіс-
кація авто, іншої власності, 
примусової трудової пови-
нності, поселення військових 
у квартирах українців. Розши-
рення списку обмежень мо-
же бути ВИКЛЮЧНО за умов 
наступу Росії. Президент під-
креслив — його принципова 
позиція зробити ВС мінімаль-
но помітним для цивільного 
населення. Петро Порошен-
ко також заявив, що підстави 
для запровадження ВС більш, 
ніж серйозні — загроза захо-
плення Маріуполя та Бердян-
ська і повномасштабний на-
ступ Росії. На відміну від 2014-
2015 рр. — тоді введення осо-
бливого режиму було немож-
ливим — стан економіки не 
дозволяв заблокувати інвес-
тиції і угоду з МВФ. Під загро-
зою зриву опинилися б і уго-
да про асоціацію з ЄС, і безвіз, 
і зона вільної торгівлі з ЄС.

Інформація Бориспільської 
райдержадміністрації 

Київської області

БОРИСПІЛЬ НЕ ОТРИМАВ 
ЖОДНИХ ІНСТРУКЦІЙ, 
ЯК ДІЯТИ У ПЕРІОД 
«ВОЄННОЇ ЗАГРОЗИ»

 «Панічна атака» в 
суспільстві через загрозу 
введення військового стану 
на всій території України 
та можливість обмеження 
прав та свобод громадян 
уже минула. Натомість 
постали багато запитань і 
невизначеність.

Оксана ПАВЛОВА

Вперше за історію 
незалежності 

Воєнний стан, оголошений ука-
зом президента Петра Порошен-
ка і підтриманий парламентом, за-
проваджується в 10 областях Украї-
ни та у внутрішніх водах Азово-Кер-
ченської акваторії терміном на 30 
днів. Київщина не ввійшла в десятку 
областей, які потрапили до списку. 
Але оскільки за словами Порошен-
ка країна знаходиться під загрозою 
повномасштабної війни з РФ, то як 
діяти владі і громаді на місцях?

Без роз’яснень
Чи надійшли конкретні ін-

струкції офіційному Борисполю, 

як жити по-новому у непростий 
період на випадок можливого 
вторгнення, чи надходили орга-
нам виконавчої влади, правоохо-
ронним структурам Бориспіль-
щини конкретні розпорядження 
та інструкції? Наприклад, подба-
ти про вільні житлові площі для 
можливих переселенців із зони 
бойових дій, передбачити ресур-
си для надання медичної та пси-
хологічної допомоги, привести 
до ладу місця укриття, подбати 
про наявність генераторів, засо-
бів сповіщення, посилити охоро-
ну стратегічно важливих об’єк-
тів на території Бориспільщини, і 
яких саме, та передбачити на все 
це кошти, тощо.  

Як повідомив перший заступ-
ник Бориспільського міського го-
лови Микола Корнійчук, ніяких 
офіційних розпоряджень ста-
ном на ранок 28 листопада місь-
ка влада не отримувала, не над-
ходило й будь-яких роз’яснень 
з приводу змін у зв’язку із воєн-
ною загрозою. «Ми очікували, що 
уже уже у вівторок, 27 листопада, 
відбудуться наради за ініціативи 
Київської ОДА для міських і се-
лищних голів області з приводу 
ситуації в країні й буде окресле-
но план дій, але цього не стало-
ся. Нічого конкретного сказати 
не можу», — повідомив «Вістям» 
керівник. Також він запевнив, що 
місто функціонує у звичному ре-

жимі, хоча керівники управлінь 
та підприємств відзначають під-
вищений рівень занепокоєння, 
тривоги у колективах через за-
гальну невизначеність. 

Заступник міського голови Ми-
кола Корнійчук повідомив, що 
тримає ситуацію на контролі та 
співпрацює із Головним управ-
лінням надзвичайних ситуацій в 
Київській області. Вже наступно-
го тижня має відбутися спільна 
нарада з обласним військовим 
комісаріатом задля обговорення 
подальших дій.

Роман Горбач, військовий ко-
місар Бориспільського об’єдна-
ного міськрайонного військово-
го комісаріату, зазначив «Вістям» 
28 листопада, що додаткової ін-
формації щодо мобілізаційних 
чи інших заходів, жодних до-
даткових розпоряджень на вій-
ськкомат не надходило. «Нічого 
нового сказати не можу, уся ін-
формація на офіційних сайтах та 
українських ЗМІ. Додаткових ін-
струкцій ми не отримували», — 
сказав комісар. 

Очікування
У мерії Борисполя прогнозують, 

що наступного тижня відбудеть-
ся спільна нарада з обласним вій-
ськовим комісаріатом задля обго-
ворення подальших дій у межах 
Київщини та конкретних районів.

НА КИЇВЩИНІ 
13 ЛІКАРЕНЬ 
ВНЕСЛИ ДО 
ВІЙСЬКОВОГО 
РЕЗЕРВУ

Міністерство охорони здо-
ров'я України оприлюднило 
список лікарень на Київщині, 
які увійшли до війського ре-
зерву. Таких лікарень 13, в то-
му числі і Бориспільська цен-
тральна районна лікарня.

У кожній області створено 
перелік закладів охорони здо-
ров’я, що за потреби готові на-
дати необхідну вторинну (спе-
ціалізовану) та третинну (висо-
коспеціалізовану) медичну до-
помогу захисникам. Це міські, 
районні, обласні лікарні, гос-
піталі, диспансери, а також ін-
ститути різного профілю Націо-
нальної академії медичних на-
ук. У цих закладах військовос-
лужбовці сил оборони зможуть 
пройти лікування і реабілітацію, 
а після отримання медичної до-
помоги — військово-лікарську 
експертизу.

Ці заклади охорони здоров’я, 
як і раніше, надаватимуть ме-
дичну допомогу жителям об-
ласті. Водночас, тут створено 
резерв профільних ліжок для 
прийому військових, запаси лі-
карських засобів, медичних ви-
робів, донорської крові та її 
препаратів. Одночасно кожен 
заклад охорони здоров’я може 
прийняти щонайменше 10-15 
військових.

За потреби заклади охоро-
ни здоров’я будуть підсилені 
фахівцями необхідної кваліфі-
кації, зокрема - з Національної 
академії медичних наук. Усі ме-
дики і фармацевти відповідних 
відділень закладів охорони здо-
ров’я будуть захищені: відповід-
но до закону, вони підлягають 
бронюванню.

У регіонах можуть створю-
ватись робочі групи, які зокре-
ма допомагатимуть організо-
вувати процес вчасної госпіта-
лізації і виписки військових та 
правоохоронців.

ДО ПЕРЕЛІКУ УВІЙШЛИ:
 

 • Бориспільська центральна 
районна лікарня 
(вул. Котляревського, 1).

 • Броварська центральна 
районна лікарня.

 • Фастівська центральна 
районна лікарня.

 • Васильківська центральна 
районна лікарня.

 • Білоцерківська міська 
лікарня №1.

 • Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського 
району, м. Боярка.

• На території Бориспільщини є низка стратегічних об'єктів, які нині потребують посиленої охорони. 
Один із них — міжнародний аеропорт «Бориспіль».
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ЛІКАРІ ДО 
МОБІЛІЗАЦІЇ 
ТА ГОСПІТАЛЬ 
У ЦРЛ

• В.о. міністра охорони 
здоров'я Уляна Супрун 
заявила, що доступ 
цивільного населення до 
медзакладів та правила 
отримання медичної 
допомоги в умовах воєнного 
стану залишаються 
незмінними.

Чи готові бориспільські 
медики, у разі військової 
необхідності, включитися 
в роботу мобілізаційних 
медбригад, «Вісті» 
запитали у головного 
лікаря Бориспільської ЦРЛ 
Олександра Щура.

Керівник медзакладу 
заявив, що лікарня працює 
у звичному режимі. «Усю 
необхідну допомогу 
пацієнтам надаватимемо, 
як і завжди. У разі 
бойових дій на базі нашої 
лікарні буде розгорнутий 
госпіталь», — пояснив 
головлікар. Щодо плану 
заходів на території 
лікарні на випадок 
воєнної загрози, то такого 
поки не надходило, але 
подібні вказівки були ще 
у революційному 2014 
році, тому медперсонал в 
курсі всього, що потрібно 
робити на випадок 
воєнного стану.

На запитання, чи забезпечена 
лікарня необхідним пакетом 
медикаментів для допомоги 
постраждалим, відповів, що 
базовий запас медпрепаратів 
періодично оновлюється, 
хоча від деталізації 
утримався. Також Олександр 
Павлович повідомив, що у 
ЦРЛ є список фахівців, які 
підлягають мобілізації. 

 СЛИЗЬКИЙ СЕЗОН ТОЧКА ЗОРУ

БОРИСПІЛЬ 
ГОТОВИЙ ДО 
НЕГОДИ: Є ТЕХНІКА 
І СОЛЯНА СУМІШ

Ірина КОСТЕНКО

Зима починає вступати в 
свої права. Міська влада за-
певняє, що готова до боротьби 
зі снігопадами та ожеледицею.

Перший заступник міського го-
лови Микола Корнійчук повідо-
мив «Вістям»: поки що габаритна 
снігоприбиральна техніка на до-
рогах міста не була задіяна, але 
знаходиться у «бойовій готовно-
сті». Мала снігоприбиральна тех-
ніка працювала на тротуарах — 
три одиниці тракторів зі щітками. 
Дві КДМ — комбіновані дорож-
ні машини — посипали дороги у 
будні та вихідні піщано-сольовою 
сумішшю. За словами керівника, 
заготовлено майже 1800 тонн та-
кої суміші, минулого тижня ви-
користали 130 тонн. «До кінця 
нинішнього року суміші виста-
чить. На зимовий сезон потрібно 
до 3 тис. тонн. На сесію міськра-
ди, яка запланована на 11 груд-
ня, готується рішення про виді-
лення коштів на поповнення за-
пасів суміші», — коментує спів-
розмовник. 

Також Микола Корнійчук роз-
повів, що придбано нову техні-
ку для автопарку КП «ВУКГ». «У 
2018 році купили два трактори, 
МТЗ: міні (із навісним обладнан-
ням) — він чистив від снігу площу 
перед міськвиконкомом,  інший 
— стандартних розмірів, із навіс-
ним обладнанням та щіткою. Дня-
ми завезуть трактор МТЗ, також 
є новий сміттєвоз на шасі МАЗ і 
в грудні отримаємо комбіновану 
дорожню машину на базі МАЗа. 
Тендер проведено, очікуємо по-
ставки», — розповів Корнійчук.

На запитання, наскільки мі-
сто готове до потужних снігопа-
дів, Микола Петрович відповів, 
що комунальники розраховують 
не тільки на власну снігоприби-
ральну техніку. «Заключено до-
говори додатково на користу-
вання трьома грейдерами. Один 
— приватного підприємства ТОВ 
«Євробуд-17» — знаходиться на 
зберіганні у «ВУКГ». Є договори з 
підприємцем Миколою Маслом, 
та підприємством СПМК-530 на 
використання їхніх грейдерів», 
— пояснив співрозмовник. 

Стало відомо, що у комунгоспі 
подумали про кадрове забезпе-
чення: є трактористи для роботи 
на снігоприбиральній техніці, а 
якщо ситуація на дорогах через 
погодні умовами буде напруже-
ною, водіям доведиться працю-
вати без вихідних. Тому у при-
міщенні «ВУКГ» обладнана кім-
ната відпочинку для зручності 
працівників, де можна поспати 
та відпочити.

СЕРГІЙ ТАРУТА: ЗАРПЛАТИ В УКРАЇНІ 
ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ РІВНЮ 
ДОХОДІВ  КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Василь АПОНЮК

— Сергію Олексійовичу, як ви 
оцінюєте ініціативи уряду щодо 
виведення зарплат з тіні і під-
вищення мінімальної зарплати?

— У цих ініціативах влади взага-
лі немає економічного сенсу і здо-
рового глузду. Влада просто ви-
рішила себе прорекламувати пе-
ред виборами. І робить це за ра-
хунок посилення тиску на бізнес. 
Адже для обґрунтованого підви-
щення зарплат потрібні об'єктив-
ні економічні передумови. А їх не-
має. Перш ніж вимагати від бізне-
су підняття зарплат, влада повинна 
знизити величезне навантаження 
на фонд оплати праці підприємств, 
дати підприємствам стимули до 
модернізації виробництва.

— Але ж офіційна статисти-
ка фіксує зростання економіки на 
рівні близько 3%. Цього замало?

— За таких темпів зростання 
Україна навряд чи коли-небудь на-
здожене сусідні країни Європи. За 
обсягом ВВП на одного працюю-
чого Східна Європа і країни Балтії 
випереджають Україну вже втри-
чі. За одну годину середньостатис-
тичний робітник у Литві, за розра-
хунками Світового банку, виро-
бляє майже в 4 рази більше націо-
нального продукту, ніж українець, 
а продуктивність праці словаків 
перевищує нашу в 5 разів, німців 
і французів — у 14 разів.

Підвищення зарплат в будь-якій 
країні має відповідати зростанню 
продуктивності праці в економіці. 
Тому зарплатні гасла влади — це 
обман. Реальні доходи більшості 
українців, як і раніше, залишають-
ся надзвичайно низькими. Україна 
перетворилася на найбіднішу кра-
їну в Європі.

— Що пропонує партія «Осно-
ва» в цій ситуації?

— Ми пропонуємо українсько-
му суспільству єдино можливий 
позитивний сценарій для Укра-
їни — економічне зростання 
не менше 10-15% на рік. Части-
на нашої команди брала участь 
в розробці стратегії розвитку 
України до 2030 року. І наші ви-
сновки про те, що Україну вря-
тує лише бурхливе економічне 
зростання, підтверджені розра-
хунками. «Основа» — партія лю-
дей справи, і тому ми вважаємо 
неприпустимою бідність люди-
ни праці. Ми повернемо повагу 
до праці — через гідні зарплати 
і високу якість життя трудівни-
ків. Повага до праці — одне з ос-
новних положень нашої програ-
ми «Принципи поваги».

— Яких доходів, на вашу дум-
ку, гідні українці?

— Зарплати в Україні повинні 
відповідати рівню доходів в краї-

нах Східної Європи. Зараз серед-
ні зарплати в Польщі, Словаччи-
ні та Угорщині складають 660-750 
євро на місяць. Тому в Україні на-
ші найближчі цільові показники — 
забезпечити протягом трьох років 
рівень зарплати в 20-25 тис. грн і 
пенсії — в 10-15 тис. грн.

Прикладів того, як в порівняно 
короткі терміни країни досягали 
реального зростання зарплат, в 
світовій економіці достатньо. На-
приклад, в низці країн Східної Єв-
ропи мінімальна зарплата за ос-
танні 10 років реально зросла в 
2-3 рази. Середньорічний приріст 
при цьому протягом 2008-2018 
рр. становив від 4% в Чехії і Поль-
щі до 9-12% в Болгарії і Румунії. 
Для такого швидкого зростання 
добробуту українських громадян 
необхідна реалізація нової еко-
номічної політики і повне переза-
вантаження влади в країні. Тільки 
в цьому випадку економіка кра-
їни зможе розвиватися темпами 
не менше 10-15% за рік.

Партія «Основа» ставить перед 
собою завдання забезпечити до 
2030 року ВВП країни на рівні 710-
750 млрд доларів, що дозволить 
Україні увійти в топ-30 найбільш 
розвинених економік світу.

— Які ще заходи дозволять 
повернути повагу до чесної пра-
ці в Україні?

— Необхідно знизити податко-
ве навантаження на працю в на-
шій країні з 41,5% до 25%, тобто 
єдиний соціальний внесок — до 
15% і податок на доходи фізосіб 
— до 10%. Крім того, ПДВ пови-
нен бути знижений з 20% до 15%, 
а податок на прибуток варто замі-

нити податком на виведений капі-
тал. Ми впевнені, що такі заходи 
позитивно вплинуть на розвиток 
виробництва в країні, пожвавлять 
економічне зростання і призве-
дуть до збільшення зарплат у лю-
дей праці.

— Яка кінцева мета вашої 
програми поваги?

— Реалізація в повному обся-
зі програми «Принципи поваги» 
дозволить забезпечити всебіч-
ний розвиток країни. Ми в партії 
«Основа» вважаємо, що головна 
цінність для країни і держави — 
це людина. Окрім планів щодо 
забезпечення гідних зарплат, ми 
беремо на себе також серйозні 
зобов'язання у соціальній сфері, 
щодо захисту прав і свобод гро-
мадян, щодо підтримки молодих 
сімей. Наша партія поверне по-
вагу кожному.

 Лідер партії «Основа» 
Сергій Тарута, відомий в 
усій Європі промисловець 
і антикризовий менеджер, 
заявляє про необхідність 
повернути повагу до 
людини праці в Україні.

ПІДВИЩЕННЯ 
ЗАРПЛАТ В 

БУДЬ-ЯКІЙ КРАЇНІ МАЄ 
ВІДПОВІДАТИ ЗРОСТАННЮ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 
В ЕКОНОМІЦІ. ТОМУ 
ЗАРПЛАТНІ ГАСЛА ВЛАДИ — 
ЦЕ ОБМАН. РЕАЛЬНІ ДОХОДИ 
БІЛЬШОСТІ УКРАЇНЦІВ, ЯК 
І РАНІШЕ, ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
НАДЗВИЧАЙНО НИЗЬКИМИ. 
УКРАЇНА ПЕРЕТВОРИЛАСЯ 
НА НАЙБІДНІШУ 
КРАЇНУ В ЄВРОПІ.

• Бориспільці скаржаться, на 
ожеледицю на тротуарах цен-
тральної частини міста.

• Лікарня працює у звич-
ному режимі. За рахунок яких 
площ буде розгорнуто госпі-
таль — не уточнюється.
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Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергія МАРЧЕНКО 

Будівля терапевтичного корпу-
су нагадує барак, приміщення по-
будоване в 50-х роках минулого 
століття і пристосоване під мед-
корпус. Сьогодні умови перебу-
вання там не відповідають сучас-
ним нормам. 

Немає умов і місця
Кількість населення міста і ра-

йону, яке обслуговує Бориспіль-
ська ЦРЛ, — 120 тисяч осіб. Тера-
певтичне відділення є базовим, 
але має лише 50 ліжок. Тут ліку-
ють всі терапевтичні захворюван-
ня: пульмонологія, ендокриноло-
гія, гастроентерологія, онколо-
гія. Трапляється, що онкологічний 
хворий, в якого знижено імуні-
тет, знаходиться поряд із людьми, 

яким проводиться діагностичне 
лікування на туберкульоз, бо хво-
рих неможливо розвести у різні 
палати — місця катастрофічно не 
вистачає», — розповідає Віталій 
Нечипоренко.

Без корпусу і 
зацікавлення

Проект нового корпусу, на який 
було витрачено 1 млн 400 тис. 
грн, розроблений два роки то-
му. «Я працюю тут 27 років і вла-
да постійно заявляє про будів-
ництво корпусу, але ніяких прак-
тичних кроків в цьому напрямку я 
не бачу. Преса звертає на це ува-
гу. Але відповіді від тих, хто пови-
нен відповідати, немає. Для чино-
вника сказати, що «будівництво 
терапевтичного корпусу вважаю 
недоцільним», ні разу не побував-
ши тут, — це неправильно. Навіть 
якщо він не захотів зустрічатися з 
працівниками, треба прийти і по-
дивитися, чи можуть люди лікува-
тися і працювати в таких умовах», 
— з болем говорить завідуючий 
терапією. 

Лікар вважає, що без зацікавле-
ності людей, які розпоряджаються 
бюджетними коштами, у терапії ні-
чого не зміниться. «Зацікавленість 
буде тоді, коли усі — і чиновники, 
і депутати — будуть лікуватися за 
місцем проживання, в нашій лікар-
ні», — вважає Віталій Нечипоренко.

Пацієнти терапевтичного відді-
лення ЦРЛ переважно є людьми 
похилого віку, малозабезпечени-
ми, що не мають можливості доз-

волити собі дороговартісне ліку-
вання. Депутати і можновладці по-
трапляють сюди вкрай рідко.

Мало кадрів
За словами Віталія Нечипоренка, 

Бориспільській ЦРЛ катастрофічно 
не вистачає медперсоналу — до 20 
% ставок вакантні. Не виняток і те-
рапевтичне відділення. З дев'яти 
ставок медсестер «закриті» чоти-
ри. Причина — перенавантажен-
ня і низька зарплата. 

«Заробітна плата лікарів і мед-
сестер практично однакова. За-
відуючий відділенням отримує 
на 300 грн більше. Ставка завід-
уючого відділенням — 4000 грн. 
Лікаря — 3600 грн. За день мед-
сестра обслуговує 50 ліжок — це 
наднорма. На все відділення — 
два лікаря, один з них завідую-
чий. За рік в нашому відділенні лі-
кується від 1600 до 1800 осіб. Те-
рапевтів викликають на консуль-
тації лікарі інших профілів, тож 
додайте сюди ще як мінімум 1, 5 
тис. пацієнтів на рік. За консуль-
тації не платять», — розповідає 
Віталій Нечипоренко.

Лікар бідкається, що молоді ме-
дики не йдуть працювати в ра-
йонну лікарню. У серпні цього ро-
ку прийшли два лікаря: грамотні, 
досвідчені, які стажувалися в єв-
ропейських клініках. У ЦРЛ працю-
вали в приймальному відділенні, 
але після місяця роботи, отримав-
ши зарплату 3600 грн, звільнили-
ся, поїхали за кордон. Державна 
медицина втрачає кваліфікованих 
лікарів — такі українські реалії.

БЕЗВИХІДЬ 
ТЕРАПЕВТИЧНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 

 За словами 
завідуючого терапевтичним 
відділенням Бориспільської 
ЦРЛ Віталія Нечипоренка, 
терапія в умовах воєнного 
стану не є головним 
лікувальним напрямком, 
їхнє відділення — для 
потреб мирного життя. 
«Вісті» подивилися, як 
працює відділення в 
непростий для країни час.

 СТАРА ПРОБЛЕМА  МАЙЖЕ ПРОЗРІННЯ

 КОРОТКО

 ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН

ТАРИФИ 
НА ТЕПЛО 
РОЗГЛЯНУТЬ 
10 ГРУДНЯ

Не вперше на засідання ви-
конавчого комітету виносило-
ся питання «Про встановлен-
ня товариству з обмеженою 
відповідальністю «УКРТЕ-
ПЛО КИЇВ» тарифу на теплову 
енергію для потреб бюджет-
них установ та інших спожи-
вачів (крім населення)». 

На території Борисполя пра-
цює три котельні цього підпри-
ємства, що обігрівають Бори-
спільську ЦРЛ, школу №3 та Бо-
риспільський центр туризму. 

Вартість тепла, яке постачає 
це підприємство, мала станови-
ти 1770,00 грн з ПДВ за 1 Гкал. 
Це на 13% менше, ніж тариф КП 
ТМ «Бориспільтепломережі».  

Членами виконавчого комі-
тету було озвучено низку пи-
тань до ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ». 
Зокрема, чи платять вони за 
оренду землі, чому не дбають 
про благоустрій, чи офіційно 
оформлені працівники на ко-
тельнях. І хоча всі погоджува-
лися, що економічне підґрунтя 
для підвищення тарифу є, пи-
тання не набрало достатньої 
кількості голосів. 

Тепер його повторно роз-
глядатимуть на виконкомі 10 
грудня. Перший заступник Бо-
риспільського міського голо-
ви Микола Корнійчук повідо-
мив, що на 10 грудня готуєть-
ся рішення і про нові тарифи 
для «Бориспільтепломережі», з 
рахуванням нової вартості га-
зу. Він зазначив, що на сьогод-
нішні є три договори на поста-
чання газу: для населення, для 
бюджетних установ і для інших 
споживачів. Газ цим категоріям 
іде за однією ціною, бо відбуло-
ся вирівнювання вартості бла-
китного палива. 

• Нагадаємо, із початку опа-
лювального сезону «Бори-
спільтепломережа» працює 
на торішніх тарифах, але з но-
вою вартістю газу. На одному 
із попередніх засідань викон-
кому були підвищені тарифи 
на тепло для бюджетних уста-
нов та інших споживачів з ура-
хуванням збільшення мінімаль-
ної заробітної плати та подо-
рожчання електрики і палив-
но-мастильних матеріалів. Газ 
у цьому підвищенні не врахова-
ний. Для населення підвищен-
ня тарифу виконком тоді не під-
тримав. Тепер у новій вартості 
тепла мають бути враховані і 
зарплата, і нова ціна електрое-
нергії та інші чинники, і дорож-
чий газ.

Нині підприємство працює 
на збиток.

• Микола Корнійчук наголо-
сив, що екологічних переваг 
при застосуванні альтернатив-
них видів палива немає. За по-
казниками екологічності аль-
тернативи газу нема. Напри-
клад, дрова від початку засто-
сування альтернативних видів 
палива подорожчали втричі. 

 ДО ТЕМИ

ГУБЕРНАТОРА 
РОЗЛЮТИЛИ 
ПОРВАНІ МАТРАЦИ 
У ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ 
ЛІКАРНІ

Губернатор Терещук незадо-
волений Переяславською лі-
карнею. Про це на своїй сторін-
ці у Фейсбук повідомив Юрій 
Бобровнік.

Новий голова Київської ОДА 
несподівано зайшов у Переяс-
лавську ЦРЛ, і був неприємно 
вражений. У терапевтичному від-
діленні люди сплять на порваних 
матрацах.

Губернатора Київської облас-
ті розлютили порвані матраци у 
Переяславській ЦРЛ.

На фото, зробленому депутатом 
районної ради Олександром Яку-
бою взимку 2017 року, матрац із 
хірургічного відділення. Депутати 
районної ради двічі виділяли гро-
ші на нові матраци до 100% по-
треби, але зараз немає  ні матра-
ців, ні грошей, ні колишьного го-
ловного лікаря Якименка. Сьогод-
ні червоніла його заступниця, яка 
невдовзі стане головним лікарем 
ЦРЛ, Лариса Кузьменчук.

ПРИПИСКА ДО 
ПРИЗОВНОЇ 
ДІЛЬНИЦІ СТАРТУЄ 
В СІЧНІ  

Ірина КОСТЕНКО

Виконавчим комітетом Бо-
риспільської міської ради від 
26 листопада прийнято рішен-
ня «Про організацію та прове-
дення приписки до призовної 
дільниці» тих громадян Украї-
ни, кому у 2019 році виповню-
ється 17 років. 

Приписна компанія у місті Бо-
рисполі триватиме з 9 січня по 
31 березня 2019 року. Йдеться 
про приписку громадян Укра-
їни чоловічої статі 2002 року 
народження, яким у 2019 ро-
ці виповнюється 17 років, до 
призовної дільниці Бориспіль-
ського об’єднаного міського 
військового комісаріату.

Цим же рішенням затверджено 
склад комісії, яка займатиметь-
ся цією роботою, та склад медич-
ного персоналу, який проводи-
тиме медичний огляд. Очолю-
ватиме роботу військовий комі-
сар Бориспільського об’єднаного 
міського військового комісаріату  
Роман Горбач.

• Зовні відділення нагадує барак.

• Комунікації у кімнаті для гігієни.

• У палатах обідрані стіни, зате тепло.

• Ліжка та меблі не мінялися багато років.
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 ПОВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС  КОРИСНО ЗНАТИ

ПРОБЛЕМНИЙ ЖК «УЮТКІНО» 
КОНТРОЛЮЮТЬ ІНВЕСТОРИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Ініціаторами проведення зустрі-
чі були інвестори — люди, котрі 
не один рік чекають на оплачені 
квадратні метри, щоб заселитися, 
проте кінцевої дати здачі комплек-
су в експлуатацію досі не знають. 
Головним питанням, яке турбува-
ло людей, стали подальші дії забу-
довника для запуску мереж. 

Зустріч за круглим столом від-
булася без емоцій, із відповідями 
на майже усі питання. Головував 
перший заступник міського голо-
ви Микола Корнійчук. «Я підтри-
мую інвесторів, тому і допомагаю 
забудовникам. Хочу, щоб люди 
швидше заселилися у свої квар-

тири, тому слід завершити справи 
із документацією», — пояснив «Ві-
стям» чиновник. 

Про газ
Ключовим є питання підключен-

ня газу до будинку. Інвестор пере-
конував присутніх, що документи 
готові та знаходяться в ПАТ «Київо-
блгаз», чекають на заключення до-
говору. Була озвучена ціна монта-
жу ШРП і обв’язки газової котельні 
— 103 тис.грн. Микола Корнійчук 
попросив керівника Бориспільської 
дільниці Броварської ФЕГГ ПАТ «Ки-
ївоблгаз» Ігора Зайончика взяти під 
контроль дане питання та надати 
відповідь щодо можливості підклю-
чення будинку до газопостачання. 

Електропостачання
Власники квартир у першому 

будинку ЖК досі платять за ви-
користане світло за тарифом для 
промислових підприємств. Забу-
довник пояснив цей факт ще не 
переданою «Київобленерго» ТП, 
мовляв, це можна зробити лише 
після зведення третього будинку. 
Микола Петрович категорично за-
перечив це та наполіг на тому, щоб 
підстанцію здали негайно.

Проблеми з водою
Обговорення питання про водо-

постачання до будинку розпоча-
лося із позитивних моментів. «На-
сосна станція вже є, лишилося по-
вірити будинковий лічильник», 
— пояснив забудовник. У ході роз-
мови стало відомо, що мережі з во-
допостачання досі не передані КП 
«Бориспільводоканал» та немає 
рішення сесії міськради про при-
йняття їх в комунальну власність. 
Тож необхідно звернутися письмо-
во до міського голови, аби той ви-
ніс дане питання на розгляд сесії. 

Були з БТІ
За словами забудовника, на ми-

нулому тижні представники Бори-
спільського бюро технічної інвента-
ризації зробили заміри будинку, ча-
стина площ вже проплачена. До кін-
ця року питання має бути закритим. 

За словами забудовника, поштова 
адреса в будинку є, щоправда, її ніхто 
не озвучив. Забудовник перекону-
вав, що робить все можливе, щоб за-
кінчити будівництво якомога скорі-
ше, зовнішні та внутрішні інженерні 
роботи завершено на 100%.  Наступ-
ного разу усі сторони домовилися 
зустрітися у середині грудня. 

 Чергова зустріч 
інвесторів та забудовників 
ЖК «Уюткіно», що 
на вул. Йови, 3 у 
Борисполі, відбулася 27 
листопада у приміщенні 
міськвиконкому. Говорили 
недовго, результатів 
небагато.

ЯК ОФОРМИТИ 
ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Кожен громадянин України, 
який працює офіційно, може 
повернути частину податку на 
доходи фізичних осіб у вигляді 
податкової знижки. Страхуван-
ня, іпотечний кредит, навчання, 
благодійність та інше — це під-
стави, за яких Фіскальна служба 
може повернути кошти.

Звітний рік підходить до завер-
шення, тому платникам податку 
необхідно поспішити отримати 
податкову знижку згідно підсумків 
звітного податкового року. Підста-
вою для її нарахування є подана 
громадянином річна декларація із 
зазначенням сплачених сум. Про 
цю сторону законодавства грома-
дяни знають небагато. 

Про витрати, які дозволено 
включати до податкової знижки за 
2018 рік, розповіла заступник на-
чальника Бориспільського управ-
ління ГУ ДФС у Київській області 
Лариса Фесун. 

«У Податковому кодексі зазначе-
но, що повернути можна відсотки 
від пожертвування чи благодійних 
внесків неприбутковим організаці-
ям. Але тут є умова — головне, щоб 
розмір внеску не перевищував 4% 
від суми загального оподатковува-
ного доходу за звітний рік, — гово-
рить Лариса Миколаївна. — Також 
можна повернути кошти, які спла-
чено у зв’язку із переобладнанням 
транспортного засобу, якщо ви є 
власником авто та прийняли рі-
шення переобладнати його двигун 
на використання біопалива (біоди-
зелю, біоетанолу, стиснутого або 
скрапленого газу чи на ін. види бі-
опалива). Головна вимога, щоб ав-
тівка була перереєстрована у від-

повідних органах», — детальніше 
пояснила співрозмовниця.

За словами Фесун, згідно ре-
зультатів минулого року ще одні-
єю доброю звісткою для платників 
податків стала можливість скори-
статися правом на отримання по-
даткової знижки, пов’язаної з нав-
чанням члена сім’ї першого сту-
пеня споріднення, незалежно від 
того, одержує чи ні цей родич за-
робітню плату. 

Як діяти. Для отримання зниж-
ки необхідно звернутись до кон-
тролюючого органу із паспортом, 
ідентифікаційним кодом та інши-
ми документами. Наприклад, для 
отримання податкової знижки 
на навчання слід додати довідку 
про зарплату з вказаною сумою 
нарахованої заробітної плати, су-
ми утриманого податку з доходів 
фізичних осіб та військового збо-
ру, документи, які підтвердять сту-
пінь споріднення (свідоцтво про 
народження, шлюб) та копію дого-
вору з навчальним закладом і ко-
пії квитанцій за навчання за звіт-
ний календарний рік. До цього 
переліку також слід додати рекві-
зити рахунку для перерахування 
відшкодування. 

Якщо за навчання студента 
сплачено 20 тис. грн, то держава 
поверне прибутковий податок в 
розмірі 3 тис. 600 грн (формула 
вирахування така — 20 000*18%). 
Для кожного випадку повернення 
податків вона своя.

Загальна сума податкової зниж-
ки, нарахована платнику податку в 
звітному податковому році, не мо-
же перевищувати суми річного за-
гального оподатковуваного дохо-
ду платника податку, нараховано-
го як заробітна плата. 

 • Якщо до завершення податкового року не подати декларацію — 
знижка анулюється. Податкову знижку можна буде отримати вже 
1 січня 2019 року. 

 • На майбутнє в Податковому кодексі передбачено повернення 
податку на лікування, але ця норма запрацює, коли в Україні 
буде введено обов’язкове медичне страхування. 

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ДОЗВОЛЕНІ ДО ВКЛЮЧЕННЯ 
ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ

 • Витрати на сплату податків на будівництво чи придбання 
доступного житла, яке є визначеним законом, у тому числі на 
погашення пільгового іпотечного житлового кредиту. Умова 
— дана нерухомість має бути основним місцем проживання 
отримувача знижки.

 • Кошти, сплачені на користь закладів освіти для компенсації 
вартості навчання. Умова — лише вітчизняні вищі або 
професійно-технічні навчальні заклади для здобуття середньої 
професійної або вищої освіти самого платника податку або 
члена його сім’ї першого роду споріднення (чоловік, дружина, 
діти, батьки).

 • Страхові платежі (внески, премії) за договорами 
довгострокового страхування життя або пенсійні внески в 
рамках недержавного пенсійного забезпечення. 

 • Витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій. 
Умова — враховується сума витрат, не більша ніж сума, що 
дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний 
податковий рік. 

 • Витрати на оплату державних послуг, які є пов’язаними із 
усиновленням дитини,враховуючи сплату державного мита. У 
цьому випадку жодних обмежень не встановлено. 

Taкi вимоги від імені посадових 
осіб органів прокуратури впро-
довж 2018 року не вперше у ша-
храйський спосіб пред’являють 
особи, які знаходяться на тимча-
сово непідконтрольній Україні те-

риторій Донецької чи Луганської 
областей, а також громадяни, які 
перебувають у місцях позбавлен-
ня волі, з метою власної наживи.

Керівництво місцевої про-
куратури застерігає: у жодному 

paзi не надсилати i не передава-
ти кошти шахраям та обов’язко-
во звертатися із заявами про ві-
домі факти таких дій у правоохо-
ронні органи.

Hapaзi місцевою прокуратурою 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесено  за фактом 
шахрайства та розпочато досудо-
ве розслідування».

Заступник керівника 
Бориспільської місцевої 

прокуратури, юрист 1 класу 
С. ДЯЧЕНКО

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА 
ЗАКЛИКАЄ ГРОМАДЯН ІНФОРМУВАТИ ПРО 
ФАКТИ ШАХРАЙСТВА У МЕСЕНДЖЕРАХ
«Бориспільська місцева прокуратура Київської області 
звертається до громадян із проханням повідомляти 
правоохоронні органи про отримання телефонних дзвінків 
та повідомлень, в тому числі отриманих у месенджерах Viber, 
WhatsApp, Telegram та iнших, нібито від імені керівництва та 
оперативних працівників місцевої прокуратури з вимогою 
або проханням до фізичних ociб та cyб’єктів підприємницької 
діяльності про надання чи позику коштів.

 НА ЧАСІ

• Будівництво давно завершене, але лишаються проблеми із комунікаціями.
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 ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ  ПОЗИЦІЯ

ПРАВОПОРЯДОК У БОРИСПОЛІ: 
НАЙЧАСТІШЕ КРАДУТЬ І П'ЮТЬ

Наталія ТОКАРЧУК 

«Дякую» від влади
Попри важливість теми людей у 

залі було небагато, а якщо не вра-
ховувати депутатів, поліцейських та 
працівників виконкому — то зов-
сім мало. Це відзначив і міський го-
лова Анатолій Федорчук, який, від-
криваючи захід, зауважив,  що, су-
дячи із кількості учасників слухань, 
злочинності в місті немає, як і нарі-
кань на неї.  Мер подякував  депу-
татському корпусу за розуміння в 
плані забезпечення порядку. Також 
наголосив, що на останній сесії бу-
ло виділено 1 млн 400 тис. грн для 
того,  щоб встановити 15 відеока-
мер спостереження по периметру 
виїзних шляхів, що дасть розкрива-
ти злочини у найкоротший термін.  
Головна теза виступу — влада ро-
бить все можливе, щоб кожен меш-
канець почувався безпечно. 

Повний порядок
Начальник Бориспільської по-

ліції Олександр Шляховський, ви-
ступаючи, зазначив, що цього ро-
ку поліцією спільно із міською 
владою вперше прийнята про-
грама, яка дозволяє повноцінно 
працювати  та дбати про порядок. 
За його словами,  в Борисполі не-
має жодного нерозкритого вбив-
ства, організована робота з попе-
редження і розкриття крадіжок, з 
2018 року немає жодного нероз-
критого розбійного нападу.  «Най-
більша кількість злочинів у Бори-
сполі — крадіжки. Їх розкриття — 
це завдання поліції, але порядок 
ми можемо навести, діючи разом: 
громадяни і поліція.  Якщо грома-
дяни не будуть байдужими та вчас-
но надаватимуть інформацію про 
вчинені злочини, про те, що вони 
бачать на вулиці, під своїм будин-
ком, поліція зможе краще викону-
вати свою роботу», — зауважив 
начальник поліції.

 

Громада 
з претензіями

Виступи мешканців міста були 
менш оптимістичними: люди скар-
жилися на бездіяльність з боку 
представників міліції, збільшення 
кількості крадіжок, говорили про 

пияцтво на вулиці та дитячих май-
данчиках, на яке не реагують по-
ліцейські, та втрату довіри до них.

Представниця міського ОСББ, 
що приєдналося до програми «Су-
сідська варта», розповіла, що вста-
новлені відеокамери та додатко-
ве освітлення не лише не знизили 
кількості злочинів на їх території, а 
навпаки, посприяли їх збільшенню. 
Крім того, надані поліції відеомате-
ріали не використовуються остан-
німи для розкриття злочинів, а зло-
чинця-крадія, затриманого власно-
руч мешканцями будинку, наступ-
ного ж дня відпустили на свободу. 

 Представниця будинкового ко-
мітету на вул. Нова 2, буд. 4 розпо-
віла жахливу історію про 70-річну 
жінку, що живе в їхньому будинку. 
Вона жорстоко поводиться з тва-
ринами, що живуть у неї у квар-
тирі, а потім викидає трупи котів 
та собак на смітник або закопує 
під вікнами. Жителі неодноразо-
во писали скарги в організацію з 
захисту тварин та зверталися до 
дільничного, але стикнулися з йо-
го байдужістю та не отримали жод-
ної допомоги. 

Чоловік-пенсіонер поскаржився 
на випадок шахрайства, від якого 
постраждав сусід: йому зателефо-
нували з невідомого номера, ска-
завши, що родичу терміново необ-
хідна допомога, і дідусь віддав зло-
вмисникам, що приїхали, велику су-
му грошей. Коли зрозумів, що став 
жертвою шахрайства, заявив у по-
ліцію, та попросив знайти зловмис-
ника за номером телефону, на що 
отримав рекомендацію самостійно 
звернутися в «Укртелеком», хоча по-
ліцейський мав знати, що компанія 

відповідає на такі запити, лише як-
що вони надійшли від поліції.

Голова будинкового комітету на  
вул. Київський Шлях, 21 Анатолій 
Пасічний, навпаки, став на захист 
поліції, сказавши, що мешканці по-
зитивно сприймають їхню роботу, 
та навів випадок, коли мешканці бу-
динку затримали злодія, зателефо-
нували в поліцію, і ті приїхали через 
5 хв. Він зауважив, що поліцейські — 
дзеркальне відображення суспіль-
ства, і вони такі ж, як і всі навколо, зі 
своїми перевагами та недоліками, та 
заслуговують на повагу. 

Є підтримка
Підсумовуючи зустріч, із про-

мовою виступив Богдан Меташоп, 
міський активіст та представник ГФ 
«Сектор Безпеки». Він зазначив, що 
одна з головних проблем, з якою 
вони стикаються, патрулюючи мі-
сто — вживання алкогольних напо-
їв в громадських місцях, та, як на-
слідок — порушення громадсько-
го порядку. Хоч у 2015-му році їхня 
ГО домоглася заборони на про-
даж спиртних напоїв у місті в ніч-
ний час, проблема нікуди не зни-
кла. «Люди, які вживають алкголь 
та смітять на лавочках біля будин-
ків — їхні мешканці, вони не при-
йшли з чужих дворів. Непоодинокі 
випадки, коли в парках на дитмай-
данчиках палять цигарки та вжива-
ють алкогольні напої молоді мами, 
що гуляють із дітьми. Яка ж поліція 
нам допоможе? Привезіть навіть 
поліцейських із Америки — вони 
нічого не зможуть вдіяти. Пробле-
ма полягає в свідомості  громадян,  
а її важко змінити», — зауважив він. 

 22 листопада у актовій 
залі Бориспільської 
міської ради відбулись 
громадські слухання щодо 
стану правопорядку та 
злочинності у місті. 

про скоєння злочину надійшло до Бориспільського відділу 
поліції за 10 місяців 2018 року

26000
ЗАЯВ ТА 

ПОВІДОМЛЕНЬ

Скоєно злочинів (за 10 місяців 2018 року):

Владислав ДЗІВІДЗІНСЬКИЙ, 
політолог

23 листопада в Києві відбув-
ся черговий Всеукраїнський 
форум «Нова соціальна доктри-
на: Нові можливості для кож-
ного», ініційований лідером 
партії «Батьківщина» Юлією 
Тимошенко. 

Проект «Екосистема життя лю-
дини», презентований в рамках 
форуму, є четвертою складовою 
Нового курсу України і являє со-
бою покроковий план дій у на-
прямку реформування систем 
науки і освіти, охорони здоров’я, 
пенсійного забезпечення, еколо-
гічного захисту і особистої безпе-
ки громадян.

Під час виступу Юлія Тимошенко 
на конкретних цифрах, прикладах 
та кейсах вкотре продемонстру-
вала, яким чином може трансфор-
муватися система після зміни вла-
ди. Зокрема, замість складної у вті-
ленні та незрозумілої для більшості 
громадян медичної реформи, яку 
сьогодні намагається впроваджу-
вати уряд, з’явиться обов’язкове 
медичне страхування. Такий підхід 
дозволить людям пенсійного віку, 
людям з інвалідністю, малозабезпе-
ченим верствам населення отриму-
вати навіть дороговартісне лікуван-
ня безкоштовно. Всі страхові вне-
ски за них сплачуватиме держава. 

Якісні зміни стосуються і пен-
сійного забезпечення українців. 
Юлія Тимошенко у своїй промові 
запевнила всіх у тому, що чинну 
солідарну пенсійну систему буде 
замінено на персоніфіковану. Це 
означає, що для кожного україн-
ця буде створено свій приватний 
банківський гарантований дер-
жавою рахунок. Буде пораховано 
усі внески, частково індексовані 
та осучаснені, і буде прорахова-
но депозитну ставку, яка мала бу-
ти сплачена за весь період збері-
гання грошей у банку.

Одним із ключових напрям-
ків соціальної сфери лідер партії 
«Батьківщина» бачить у здійсненні 
комплексної молодіжної політики. 
Зокрема, вона наголошує на важ-
ливості інвестування у людський 
капітал, що означає впровадження 
адекватних норм витрат на освіту 
кожної дитини та на оплату праці 
освітян, відродження системи про-
фесійно-технічної освіти, осучас-
нення стипендій, модернізації уч-
бових закладів. Такі трансформації 
є вкрай необхідними, адже на сьо-
годнішній день в Україні на серед-
ню освіту на одного учня витрача-
ють 1260 дол. на рік, що є в 4,2 ра-
зи менше ніж, наприклад, у Лит-
ві. Крім того, сучасна українська 
освіта має стати доступною на всіх 

її рівнях для кожного, незважаю-
чи на матеріальні статки та соці-
альний статус. Це означає побудо-
ву системи з абсолютно рівними 
можливостями, як це відбуваєть-
ся у всіх розвинених демократич-
них країнах. Даний підхід дозво-
лить талановитій молоді вільно 
реалізовувати себе у рідній країні. 
Крім того, після перемоги на пре-
зидентських виборах, Юлія Тимо-
шенко запровадить програму мі-
крокредитування бізнесу для того, 
щоб врешті-решт вирішити про-
блему з безробіттям серед моло-
дих людей. Вони зможуть отрима-
ти мікрокредити без застави під 
3% річних під готовий бізнес-план.

Однією із пропозицій лідера 
партії «Батьківщина» є і впрова-
дження доступної і прозорої жит-
лової програми для молоді. Адже 
на сьогодні приблизно 80% укра-
їнської молоді не мають власного 
житла для того, щоб гідно жити та 
створювати сім’ї. 

Жахливим фактом сьогодення є 
те, що на сьогодні в Україні рівень 
смертності майже вдвічі перева-
жає народжуваність. Одним із фак-
торів такої невтішної тенденції є, 
безумовно, те матеріальне стано-
вище молодих сімей, яке не дозво-
лить їм утримувати та виховувати 
власних дітей.

Саме тому Юлія Тимошенко на-
голошує на збільшенні соціаль-
них виплат. Відтак після зміни вла-
ди виплата при народженні пер-
шої дитини становитиме 50 тис. 
грн, другої – 100 тис. грн, а після 
народження третьої і більше – су-
ма сягатиме 150 тис. грн.

Слід зауважити, що Юлія Тим-
ошенко доволі відкрито прово-
дить свою виборчу кампанію, 
має комплексну програму щодо 
якісної трансформації країни. 
Саме цим і зумовлене її незмін-
не лідерство у президентських 
рейтингах протягом всіх остан-
ніх соціологічних опитувань.

ТИМОШЕНКО МАЄ 
КОМПЛЕКСНУ 
ПРОГРАМУ ЗМІН 
КРАЇНИ

480 особливо тяжких
565 тяжких
5 тілесних ушкоджень 
2 розбійних напади 

7 грабежів
643 крадіжки
59 фактів шахрайства
42 дорожні пригоди

 У ЦИФРАХ

• Громадяни нарікали, що надані поліції відеоматеріали не вико-
ристовуються останніми для розкриття злочинів.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*
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www.i-visti.com№47 (956), 30 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, 3 ГРУДНЯ

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, 11.15, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.05 "Міняю жінку"
14.40 "Сімейні мелодрами"
15.40 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", 6 серiя
23.30, 0.50 Драма "Втеча з 

Шоушенка"

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

3.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

лікар" (12+)
16.00 Історія одного злочину -4 

(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ангеліна" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф "1+1" (12+)
4.40 Реальна містика

5.50 М/ф
6.15, 0 22.10 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 0 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 0 8.10 "Ранок з Інтером"
9.20, 0 18.00, 19.00, 2.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
11.15, 0 12.25 Т/с "Плата за 

порятунок" (12+)
15.50 "Чекай мене. Україна"
20.00, 0 5.15 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Загублене місто Z" 

(16+)
3.15 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Риф 3D: Приплив"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Країна У
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, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф "Каратель" (16+)
16.40 Х/ф "Міцний горішок: 

Хороший день, щоб 
померти" (16+)

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.45 Свобода слова
0.55 Х/ф "Ворог мій" (16+)

5.45 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50 "Невідома версія. Вірні друзі"
9.30 "Спогади"
10.05 "Володимир Івасюк. Ідеальне 

вбивство"
11.05 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Цвітіння кульбаби"
13.20 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
15.30 Х/ф "Вантаж без маркування"
17.15 Х/ф "П'ять хвилин страху"
19.00 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Між високих хлібів"
0.30 "Позаочі"

7.00 "Наполеон"
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, 2.20 

"Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 Х/ф "Необдуманий крок"
18.30, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25, 6.15 "Мультляндія"
22.30, 1.50 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"

3.00 Зона ночі
5.10 Абзац
6.49, 8.39 Kids Time
6.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.40 М/ф "Барток Неперевершений"
10.00 М/ф "Кіт у чоботях"
11.40 Х/ф "Земля тролів"
13.50 Х/ф "Угода з дияволом" (16+)
15.50 Х/ф "Учень чарівника"
17.50, 2.00 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.05 Страсті за ревізором
0.10 Пост шоу. Таємний агент

5.00, 4.45 "Top Shop"
5.20 Х/ф "Сорок перший"
7.00 Х/ф "Важка вода"
8.40, 18.20 "Свідок. Агенти"
9.20 Х/ф "Зникнення свідка"
11.00 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.25 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.30 "Легенди 

карного розшуку"
19.30 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.45 Т/с "Бюро легенд" (16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.10, 18.10 "Спецкор"
8.50 "ДжеДАІ"
9.25 Т/с "Опер за викликом-2"
13.30 Х/ф "Наутилус: Повелитель 

океану"
15.00 Х/с "Вуличний боєць"
18.30 17 тур ЧУ з футболу 

"Динамо" -"Чорноморець"
20.30 Т/с "Ментівські війни. Харків"
21.40, 23.25 Т/с "Кістки-2"
22.30 Т/с "Кістки-3"
1.05 Х/ф "Придорожній заклад-2: 

Останній виклик"
2.50 "Облом.UA."
5.20 "Цілком таємно"

6.40, 15.25 Все буде добре!
8.45, 19.00, 23.40 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.45 Зважені та щасливі (12+)
12.50 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
0.40 Т/с "Коли ми вдома"

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Світ дикої природи"
15.20 Чудова гра
15.55 "Цікаво.com"
16.25 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу
18.00 Інформаційна година
19.00 Разом
19.30 Д/ф "Життя з левами"
20.05 Т/с" Монро" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська зміна
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.50, 2.30 Складна розмова
23.20 Перша шпальта
0.00 Телепродаж Тюсо
1.25 Розсекречена історія
3.35 Тема дня

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 4 ГРУДНЯ

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"
14.40 "Сімейні мелодрами"
15.40 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"
1.40 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, 

3.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

лікар" (12+)
16.00 Історія одного злочину -4 

(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ангеліна" 3, 4 с. (12+)
23.20 Без паніки
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

6.00 М/ф
6.15, 0 22.10 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 0 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 0 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20 Х/ф "Інтуїція"
12.35 Х/ф "Ти не ти" (16+)
14.50, 0 15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 0 19.00, 2.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 0 5.15 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Уцілілий" (16+)
2.55 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Долина папороті: 

Тропічний ліс"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Країна У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Антизомбі
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Перший удар" (16+)
14.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Костянтин" (18+)
2.05 Т/с "Прокурори"
2.50 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Ділові люди"
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
9.30 "Вахтанг Кікабідзе: таємниці 

тбіліського хулігана"
10.30 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Тримайся, козаче!"
12.35 Х/ф "Іаков" (12+)
15.50 Х/ф "Золоте теля"
19.00, 1.50 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Снігова королева"
0.30 "Позаочі"
1.20 "Академія сміху"

7.00, 21.25, 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, 2.20 

"Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 Х/ф "Полум’я"
18.30, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.30, 1.50 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"

3.10 Служба розшуку дітей

3.15, 2.30 Зона ночі

5.00 Абзац

6.49, 7.59 Kids Time

6.50 М/с "Том і Джеррі шоу"

8.00, 1.30 Київ вдень та вночі (16+)

9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)

10.00 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)

17.05, 19.00 Варьяти (12+)

21.00 Пацанки. Нове життя (16+)

23.30 Х/ф "Дзвінки" (16+)

5.45 Х/ф "Гуру"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Сумка інкасатора"
10.40, 19.30 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.30 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Бюро легенд" (16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.25, 1.00 Т/с "Мушкетери"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.00, 17.15 "Загублений світ"

12.00 Відеобімба

13.10 Х/ф "Кікбоксер"

15.05 Х/ф "Придорожній заклад"

18.50 "ДжеДАІ"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 3.00 Т/с "Кістки-3"

23.20, 2.05 Т/с "Кістки-2"

3.40 "Облом.UA."

7.10, 15.25 Все буде добре!
9.10, 19.00, 0.00 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
10.15, 20.00, 22.35 МастерШеф 

(12+)
13.05 Битва екстрасенсів (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"
6.30, 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 UA: Фольк
18.00 Інформаційна година
19.00 Спільно
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 Прем"єра. "Погляд зсередини"
22.55, 1.25 Розсекречена історія
0.00 Телепродаж Тюсо
2.30 Складна розмова
3.35 Тема дня
4.00 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
4.25 Koktebel Jazz Festival
5.45 "Незвичайні культури"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 3 — 9 ГРУДНЯ

 СУМУЄМО
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СЕРЕДА, 5 ГРУДНЯ

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"

13.15 "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, 22.55 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
0.05, 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, 

3.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

лікар" (12+)
16.00 Історія одного злочину -4 

(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ангеліна" 5, 6 с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин
4.15 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

6.00 М/ф
6.15, 0 22.10 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 0 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 0 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.30, 0 12.25 Х/ф "Закохайся в 

мене, якщо наважишся" 
(16+)

13.00 Х/ф "Це не я, це - він!"
14.50, 0 15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 0 19.00, 1.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 0 5.15 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Братик і сестричка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Країна У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.55, 13.20 Х/ф "Ворог мій" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.45 "На трьох" (16+)
23.45 Х/ф "Секретні матеріали: 

Боротьба за майбутнє" 
(16+)

2.00 Т/с "Прокурори"

5.45 Х/ф "Карусель"
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50, 11.30 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.30 "Володимир Басов. Бігун на 

довгі дистанції"
12.25 Х/ф "Гуси-лебеді летять"
14.00 Х/ф "Пророк Ієремія"
15.50 Х/ф "Небезпечно для життя"
17.30 Х/ф "Раз на раз не випадає"
19.00, 1.35 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Зимова вишня"
0.35 "Позаочі"
1.15 "Академія сміху"

7.00, 21.25, 6.15 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Школа права"
9.15, 15.00, 20.20, 0.00, 2.20 

"Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 Х/ф "Вогняна квітка"
18.30, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.30, 1.50 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"

3.00, 2.45 Зона ночі

4.45 Абзац

6.39, 7.59 Kids Time

6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"

8.00, 1.40 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+)

23.30 Х/ф "Омен" (16+)

2.40 Служба розшуку дітей

5.20 Х/ф "Наприкінці ночі" 1 с.
6.35 Х/ф "Вбивство у зимовій Ялті" 

(16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Корупція"
10.35, 19.30 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.15 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.30 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Бюро легенд" (16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 12.50 "Помста природи"

8.25, 1.00 Т/с "Мушкетери"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

15.25 Х/ф "Захисник"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 0.05, 2.05 Т/с "Кістки-3"

23.20 Т/с "Кістки-2"

4.20 "Облом.UA."

6.55, 15.25 Все буде добре!
8.55, 19.00, 23.55 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
10.00, 20.00, 22.35 МастерШеф 

(12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
1.00 Т/с "Коли ми вдома"

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.10 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.10 РадіоДень
13.35 "Світ дикої природи"
14.30 52 вікенди
15.15, 1.25 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Індивідуальна гонка 
20 км, чоловіки

17.10, 5.30 "Незвичайні культури"
18.00 Інформаційна година
19.00 Шахтарська зміна
19.30 Д/ф "Життя з левами"
20.05 Т/с" Монро" (12+)
21.25, 3.30 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 "Погляд зсередини"
22.55 Схеми. Корупція в деталях
23.25 Букоголіки
0.00 Телепродаж Тюсо
3.45 Тема дня

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 3 — 9 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 6 ГРУДНЯ

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, 11.25, 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", 147 

серiя
20.35 "Чистоnews 2018", 54 с.
20.45 Мелодрама "Жити заради 

кохання"
21.45 "Гроші 2018"
22.30 "Право на владу 2018"

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

3.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

лікар" (12+)
16.00 Історія одного злочину -4 

(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ангеліна" 7, 8 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

6.00 М/ф
6.15, 0 22.10 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 0 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 0 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15 Х/ф "Велика маленька Я"
12.30 Х/ф "Бум"
14.50, 0 15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 0 19.00, 2.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 0 5.20 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Романс про закоханих"
3.05 "Орел і Решка. Шопінг"
4.50 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Хоробрий кравчик"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 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!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф "Секретні 

матеріали: Боротьба за 
майбутнє" (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20, 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+)
23.50 Х/ф "Секретні матеріали: 

Хочу вірити" (16+)

5.45 Х/ф "Багато шуму з нічого"
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50, 11.00 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.05 "Богдан Ступка. Забудьте 

слово "смерть"
11.50 Х/ф "Веселі Жабокричі"
13.05 Х/ф "Пророк Ієремія"
14.55 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
17.20 Х/ф "Зимова вишня"
19.00, 1.55 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Небезпечно для життя"
0.35 "Позаочі"

7.00, 21.25, 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, 2.20 

"Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 Х/ф "Рабиня"
18.30, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30, 1.50 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.25 Зона ночі

4.45 Абзац 1

6.39, 7.59 Kids Time

6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"

8.00, 1.20 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+)

23.30 Х/ф "Корабель-привид" (18+)

2.20 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Наприкінці ночі" 2 с.
7.00 Х/ф "Совість"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Страх висоти"
10.40, 19.30 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.30 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.30 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Бюро легенд" (16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
3.55 "Правда життя. Професії"
4.55 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.25, 1.00 Т/с "Мушкетери-2"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

12.50, 4.20 "Облом.UA."

15.25 Х/ф "Імперія акул"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20, 2.05 Т/с "Кістки-3"

6.50 Все буде добре!
8.55, 18.55, 0.00 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.55 МастерШеф (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Все буде добре! (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
20.00, 22.45 Зважені та щасливі 

(12+)
1.00 Т/с "Коли ми вдома"

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.10 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, 1.25 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Індивідуальна гонка 
15 км, жінки

17.10, 5.30 "Незвичайні культури"
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/ф "Життя з левами"
20.05 Т/с" Монро" (12+)
21.25, 3.30 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 "Погляд зсередини"
22.55 Сильна доля
0.00 Телепродаж Тюсо
3.45 Тема дня
4.10 #МузLove з Любою 

Морозовою
4.40 Koktebel Jazz Festival

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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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, 11.25, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.15 "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"
20.25 "Ліга сміху 2018"
22.25 "# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова 2018"
23.10 "Розсміши коміка"
1.10 "Вечірній київ"
5.10 "Чистоnews 2018"

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

3.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика
13.25 Т/с "Любов під мікроскопом" 

1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Любов під мікроскопом" 

(12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
22.00 Т/с "Ноти кохання" 1 с. (12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Ноти любові" 2, 3 с. (12+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Ноти любові" (12+)
4.20 Зоряний шлях

6.00 М/ф
6.15, 0 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 0 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 0 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20 Х/ф "Як одружитися і 

залишитися холостяком" 
(16+)

12.30 Х/ф "Бум 2"
14.50, 0 15.50, 16.45, 1.35 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
3.50 Д/п "Клара Лучко. Три зустрічі"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.25 Х/ф "Бібі та Тіна: Зачаровані"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00 Одного разу під Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.10 Віталька
17.00 Х/ф "Фантастична четвірка"
19.00 4 весілля
21.00 Х/ф "Фантастична четвірка 2. 

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

22.45 Х/ф "Готель "Гранд Будапешт" 
(16+)

0.30 Теорія зради
1.30 17+
2.20 Панянка-селянка
5.50 Корисні підказки

4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Багач-бідняк
12.05, 13.20 Х/ф "Секретні 

матеріали: Хочу вірити" 
(16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу (12+)
22.50 Спецпроект "Королева 

гумору"
0.00 "На трьох" (16+)

5.45 Х/ф "Ідеальний чоловік"
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50, 11.20 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.30 "Клара Лучко. Три зустрічі"
12.10 Х/ф "Богдан-Зіновій 

Хмельницький"
14.15 Х/ф "Апачі"
16.05 Х/ф "Раз на раз не випадає"
17.30 Х/ф "Добре сидимо"
19.00, 2.25 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Перше побачення"
0.45 Х/ф "Невідправлений лист"
4.05 Кіноляпи

7.00 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 1.50, 3.25 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.10 "Школа права"
9.15, 15.00, 20.20, 22.45, 23.20 

"Ситуація"
9.25, 3.45 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 Х/ф "Повороти долі"
18.30, 23.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25, 2.10 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Життєві історії"

3.00 Зона ночі

3.05 Служба розшуку дітей

3.10 Абзац

4.49, 5.39 Kids Time

4.50 М/с "Том і Джеррі шоу"

5.40, 2.10 Київ вдень та вночі (16+)

6.40 Ревізор

9.30 Страсті за ревізором

11.30, 21.40 Пацанки. Нове життя 

(16+)

16.20, 19.00 Топ-модель (16+)

0.10 Екси (16+)

5.55 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Преферанс по п'ятницях"
10.45, 19.30 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 21.30 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Бюро легенд" (16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
4.20 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.25, 1.40 Т/с "Мушкетери-2"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50 "Загублений світ"

12.50 Відеобімба

15.30 Х/ф "40 днів та ночей"

17.15 "Цілком таємно 2017"

19.25 Х/ф "Людина президента"

21.20 Х/ф "Людина президента-2"

23.10 "Змішані єдиноборства. UFC 

№206"

2.45 "Облом.UA."

4.10 "Цілком таємно"

5.55 Т/с "Коли ми вдома"
7.25 Хата на тата (12+)
13.00 Т/с "Одружити неможна 

помилувати" (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 (16+)
22.45 Ультиматум (16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.55 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Світ дикої природи"
15.15, 1.25 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Спринт, 10 км, 
чоловіки

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 Лайфхак українською
23.20 "Гордість світу"
0.00 Телепродаж Тюсо
3.45 Тема дня
4.15 52 вікенди
4.40 UA: Фольк

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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СУБОТА, 8 ГРУДНЯ

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.40 "Їмо за 100"

11.20, 23.30 "Світське життя 2018"

12.25 Мелодрама "Інший"

16.30 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

21.30 "Вечірній квартал 2018"

0.35 "Ліга сміху 2018"

4.50 "Секретні матеріали"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.20 Зоряний шлях

8.50 Т/с "Ангеліна" 1, 6 с. (12+)

15.20 Т/с "Ангеліна" 7, 8 с. (12+)

17.00 Т/с "Відкрите вікно" 1, 2 с. 

(12+)

20.00 Т/с "Відкрите вікно" (12+)

22.00 Т/с "Анютино щастя"

1.50 Телемагазин

2.20 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

3.45 Реальна містика

5.45 М/ф
6.40 "Чекай мене. Україна"
8.30 "Слово Предстоятеля"
8.40 Х/ф "Висота"
10.30 Х/ф "Якщо йдеш, то йди"
12.10 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
14.10 Х/ф "Жандарм із Сан-Тропе"
16.10 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
18.10 Х/ф "Жандарм одружується"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Сорочинський ярмарок"
22.20 Х/ф "Арфа для коханої" (16+)
0.10 Х/ф "Навіщо ти пішов" (16+)
2.05 Д/п "Леонід Куравльов. Живе 

такий хлопець"
2.45 Ток-шоу "Стосується кожного"

6.00 ТЕТ Мультиранок
12.10 Х/ф "Хоробрий кравчик"
13.20 Х/ф "Герцог"
15.00, 2.50 Панянка-селянка
17.00 Х/ф "Готель "Гранд Будапешт" 

(16+)
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
5.50 Корисні підказки

5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.25 Факти
5.45 Більше ніж правда
7.35 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу (12+)
10.45 Особливості національної 

роботи-2
10.50 Особливості національної 

роботи-4
12.45 Факти. День
13.00, 1.20 "На трьох" (16+)
15.20, 19.10 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф "Джек Річер-2: Ніколи не 

повертайся" (16+)
22.40 Х/ф "Джек Річер" (16+)

5.45 Х/ф "Гуси-лебеді летять"
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.00 Х/ф "Попелюшка "80"
13.25 Х/ф "Зворотної дороги 

немає"
17.20 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
21.00 Х/ф "Дорога в пекло"
0.10 Т/с "Тегеран-43"
2.55 "Позаочі"
3.45 Кіноляпи
4.30 Саундтреки
5.10 Кінотрейлери

7.05 "Мультляндія"
8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00, 1.10 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Біометрика"
17.00 "Дика прогулянка"
17.30, 1.35 "Служба порятунку"
18.00 Х/ф "Англієць в Індії"
20.30, 2.20 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 2.00, 5.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

21.25 Х/ф "Мистецтво мандрів"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.35, 5.50 "КИЇВ LIVE. Підсумки"

3.10, 2.10 Зона ночі
3.49, 4.24 Kids Time
3.50 М/с "Лунтик і його друзі"
4.25 Пацанки. Нове життя
10.15 Заробітчани
12.10 Варьяти (12+)
14.15 Хто зверху? (12+)
16.15 М/ф "Шрек 3"
18.05 Х/ф "Голодні ігри" (16+)
21.00 Х/ф "Голодні ігри. У вогні" 

(16+)
0.00 Х/ф "Будинок воскових фігур" 

(18+)

5.15, 4.45 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Чорний трикутник"
10.10 Х/ф "Морський характер"
12.05 Т/с "Коломбо" (16+)
15.40 "Речовий доказ"
16.55 "Легенди карного розшуку"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Одиночне плавання"
21.20 Х/ф "Оселя зла - 3: 

вимирання" (16+)
23.15 Х/ф "Екстрасенс - 2: 

лабіринти розуму" (16+)
1.10 "Таємниці кримінального світу"
2.45 "Випадковий свідок"
3.15 "Правда життя. Професії"
4.15 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.05, 1.45 "102. Поліція"

9.00 Прем' єра! ДжеДАІ 2018 г.

10.00 "Загублений світ"

14.10 Х/ф "Людина президента"

16.05 Х/ф "Людина президента-2"

17.55 Х/ф "Харлей Девідсон і 

ковбой Мальборо"

19.50 Х/ф "Самоволка"

21.55 Х/ф "Я прийшов з миром"

23.45 Х/ф "Кілер мимоволі"

2.40 "Облом.UA."

3.35 "Цілком таємно"

5.15 "Змішані єдиноборства. UFC 

№231"

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

історія"
7.55 Караоке на Майдані
9.00 Все буде смачно!
10.00 Битва екстрасенсів (16+)
12.05 Т/с "Було у батька два сини"
16.05 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
0.00 Цієї миті рік потому (16+)
2.05 Ультиматум (16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.00 

Новини
9.30, 11.15, 3.25 Скелетон. Кубок 

світу
10.55 Лайфхак українською
12.15, 16.30 Телепродаж
12.35, 22.30 "Неповторна природа"
13.20 Х/ф "Ісус. Бог і Людина"
15.10, 1.35 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Спринт, 7, 5 км, жінки
16.50 По обіді шоу
17.50 Спільно
18.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
23.00 Світло
0.00 Телепродаж Тюсо
5.30 "Незвичайні культури"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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НЕДІЛЯ, 9 ГРУДНЯ

6.00 ТСН
6.45 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55 "Світ навиворіт 10: бразилія"
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 "Світ 

навиворіт - 2: Індія"
15.10 Комедія "Обережно! Предки 

в хаті"
17.25 Комедія "Великий"
19.30, 4.45 "ТСН-тиждень"
21.00 Мелодрама "Артистка"
0.40 "Вечірній київ"

6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Відкрите вікно" (12+)
13.00 Т/с "Ноти кохання" (12+)
17.00 Т/с "Людина без серця" 1, 2 

с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Людина без серця"
23.00 Х/ф "Роза прощальних вітрів" 

(16+)
1.00, 2.30 Історія одного злочину 

-4 (16+)
2.00 Телемагазин
5.30 Реальна містика

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

сезон 2"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
14.00 Х/ф "Сорочинський ярмарок"
15.50 Т/с "Таїсія" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Великее весілля" (16+)
22.15 Х/ф "Лекція для 

домогосподарок"
0.20 "Речдок"

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.40 М/ф "Пустотливе вороня"
13.00 4 весілля
17.15 Х/ф "Фантастична четвірка 2. 

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

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 Панянка-селянка
3.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
4.55 Факти
5.20 Інсайдер
7.00 Антизомбі
9.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.00, 13.00 Х/ф "Час відплати" 

(16+)
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Джек Річер" (16+)
16.15 Х/ф "Джек Річер-2: Ніколи не 

повертайся" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Команда "А" (16+)
23.05 Х/ф "Після заходу сонця" 

(16+)
1.00 Х/ф "Швидкісний вогонь" 

(16+)
3.30 "На трьох" (16+)

5.45 Х/ф "Веселі Жабокричі"
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.40, 8.40 Мультфільми
7.50 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.35 Х/ф "Смертельна помилка"
12.30 Х/ф "Апачі"
14.20 Х/ф "Без року тиждень"
15.35 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
17.20 Т/с "Пуаро Агати Кристі"
21.00 Т/с "Закляття Доліни Змій"
23.00 Т/с "Скриньау Марії Медичі"
0.45 Х/ф "Загадка Ендхауза"
2.30 "Позаочі"
3.10 Кіноляпи
4.10 Саундтреки

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"
15.10 "Українська душа Михайла 

Поплавського"
15.40 "Дика прогулянка"
16.05 "Концерт Іво Бобула "Про 

любов…"
18.55 Х/ф "Міллі"
21.00, 0.40, 5.25 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 5.55 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Хлопці та Гійом, до 

столу!"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Якісне життя"

5.20 Стендап-шоу
6.19, 7.29 Kids Time
6.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.30 Х/ф "Діти шпигунів"
9.20 Х/ф "Діти шпигунів: Кінець 

гри"
11.00 М/ф "Шрек 3"
12.50 Х/ф "Голодні ігри" (16+)
15.45 Х/ф "Голодні ігри. У вогні" 

(16+)
18.30 Х/ф "Голодні ігри. 

Переспівниця. Частина 1" 
(16+)

21.00 Х/ф "Голодні ігри. 
Переспівниця. Частина 2" 
(16+)

23.50 Х/ф "Запит в друзі" (18+)

5.45 Х/ф "Вечір напередодні Івана 
Купала"

7.00 Т/с "Коломбо" (16+)
10.35 Х/ф "Доля людини"
12.25 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
14.15 Х/ф "Океан"
17.10 Х/ф "Оселя зла - 3: 

вимирання" (16+)
19.00 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
20.45 Х/ф "Осінній марафон"
22.40 Х/ф "Найкраща пропозиція"
1.10 Х/ф "Екстрасенс - 2: лабіринти 

розуму" (16+)
2.55 "Речовий доказ"

6.00, 0.00 "Змішані єдиноборства. 

UFC №231"

8.00 М/ф

10.00 "Помста природи"

10.55 "Загублений світ"

11.50 "Шалені перегони"

12.50 Х/ф "40 днів та ночей"

14.25 Х/ф "Санктум"

16.30 Х/ф "Володар морів: На краю 

світу"

19.10 Х/ф "Слідопит"

21.10 Х/ф "Морська пригода"

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

2.30 "Облом.UA."

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

історія"
9.10 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майдані
11.15 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"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини
9.35 Казки, перевірені часом. 

"Розбійники мимоволі"
10.45 "Світ дикої природи"
11.20 Енеїда
12.20 Лайфхак українською
12.40, 22.05 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Персьют, 12.5 км, 
чоловіки

13.35, 16.35 Телепродаж
14.00 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.05 Шахтарська зміна
15.40, 23.00 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Персьют, 10 км, жінки
16.50 UA: Фольк
17.50 Прем"єра. "Мегаполіси"
18.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Д/ф "Найекстремальніший"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
0.00 Телепродаж Тюсо
1.40 "Незвичайні культури"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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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. 
Мотоцикл «Мінськ», 1982 р., з документами, на 

ходу, повністю справний, гарний зовнішній вигляд, 
5000 грн. Тел.: 0 95 1157440.

Куплю
Бориспіль

Автозапчастини на ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ, карданні вали. 
Тел.: 0 95 5162957, 0 98 8417205.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
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.

Привокзальна вул., 1/9 25/14/6, житловий стан, по-
руч школа, дит.садок, магазини, 435000 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, 580000 грн. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бабкіна вул., 5/9, 60/32/9, ремонт, 957000 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., р-н «ЕКО», 50/28/10, ремонт, меблі, 
новий кондиціонер, посудомийна машина, вбудо-
вана кухня, б/з, сигналізація, 950000 грн. Тел.: 0 67 
8677535, 0 63 4782130. 

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. 

Френкеля вул., 2/5, 45/25/6, житловий стан, поруч 
школа, дит.садок, магазини, 638000 грн, торг. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 3/9, 60/45/9, хороший стан, 1015000 

грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

Головатого вул., 3/10, 75/45/12, після будівельни-
ків, індивідуальне опалення, 928000 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. 

Робоча вул., 2/9, 68/45/9, ремонт, лоджия, 1218000 
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, 638000 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., 2 поверхи, біла цегла, 1993 р., 100 
кв.м, 3 кімнати, с/в в будинку, м/п вікна, інтернет, 
централізована вода, газ, світло, каналізація, 22 
сотки, погріб, сарай, 1015000 грн, торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Сеньківка с., 60 кв.м, 3 кімнати, кухня, коридор, 
сарай, погріб, 25 соток, 406000, 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.

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

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН — 15 КВ.М
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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.

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.

Голосіївська вул., 10 соток, під будівництво, 
232000 грн, є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила.

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

Дружби Народів вул., 10 соток під будівництво, 
174000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. 

Коперативна вул., 10 соток, під будівництво, 
асфальтованний під’їзд, 377000 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила.

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 до-
кументів. 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 в Борисполі, допомога в оформ-
ленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. 

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 14.12.2018 року о 16-00 буде проводити роботи із 
закріплення межовими знаками меж земельної ділянки, що відводиться у влас-

ність Вус Оксані Володимирівні, та розташована по 
вул. 8-го Березня в с. Дударків, Бориспільський район, Київська область.

Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а саме: 
Сухенка Сергія Олександровича, Білик Наталію Анатоліївну, або їх спадко-

ємців чи правонаступників, а також представника Дударківської сільської ради, 
бути присутніми для погодження акту прийомки-передачі межових знаків на 

зберігання та акту встановлення на місцевості та погодження зовнішньої межі 
земельної ділянки.
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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-к.кв., у м. Бориспіль, з меблями, технікою, 6000 
грн (+застава) та комунальні (також 50% комісії). 
Тел.: 0 67 4969067.

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

будинок, 3 кімнати, зі зручностями, меблі, камін, 
бойлер, 5000 грн+комунальні — взимку, 6000 грн 
— влітку. Тел.: 0 67 4969067, Жанна. 

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. 

квартиру у господаря. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила.

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.

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

Прибиральниця в приватну школу с. Вишеньки, 
Бориспільського р-ну. Г/р по 8 год, пн-пт. Розвоз-
ка від ст.м. Харківська. З/п 8000 грн. Тел.: 0 67 
2396322, Віктор Олександрович.

РЕСТОРАН «КОЛИБА» (35 КМ) ЗАПРОШУЄ РЕСТОРАН «КОЛИБА» (35 КМ) ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ ОФІЦІАНТІВ, БАРМЕНА, ПОВАРА. НА РОБОТУ ОФІЦІАНТІВ, БАРМЕНА, ПОВАРА. 
ВИСОКА З/П, АВАНС, ЗРУЧНИЙ ГРАФІК РО-ВИСОКА З/П, АВАНС, ЗРУЧНИЙ ГРАФІК РО-
БОТИ. ТЕЛ.: 0 99 4318520.БОТИ. ТЕЛ.: 0 99 4318520.

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

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.

Оголошення та реклама

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

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 
роботу адміністратора та покоївку. Офіційне 
працевлаштування, надається житло. 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 моделей на безкоштовне обслу-
говування в учбовий центр «Вероніка». Тел.: 0 
98 5235600.

Запрошуємо на постійну роботу продавця у про-
дуктовий магазин, позмінно, з/п висока. Тел.: 0 97 
4453306.

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.

Кухар (з вмінням пекти) у приватну школу с. Ви-
шеньки, Бориспільського р-ну. Г/р по 8 год, пн-пт. 
Розвіз від ст.м. Харківська. З/п 10000 грн. Тел.: 0 98 
2735119, Олена Іванівна.

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.

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 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 працівники: продавець, кухар, 
кондитер. Тел.: 0 67 2340932.

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

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.

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

Бармен-офіціант
Кухар-універсал
Покоївка
Мийник посуду в ресторан
Швейцар-охоронець в ресторан
Швейцар в готель
Технік водо-електро-
тепло господарства
Механік транспортних засобів
Начальник СТО
Забезпечуємо харчуванням, при потребі житлом

З/п та г/р при співбесіді

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 14.12.2018 року о 15-00 буде проводити роботи із 
закріплення межовими знаками меж земельної ділянки, що відводиться у 

власність Вус Оксані Володимирівні, та розташована по вул. 8-го Березня в 
с. Дударків, Бориспільський район, Київська область.

Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а саме: Тищенко 
В.М., Бухал В., Корж Ніну Євгенівну, Бухал Віру Євгенівну, або їх спадкоємців чи 
правонаступників, а також представника Дударківської сільської ради, бути при-
сутніми для погодження акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання 

та акту встановлення на місцевості та погодження зовнішньої межі 
земельної ділянки.
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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

Терміново на роботу потрібні

ОХОРОНЕЦЬ 
КУХАР 
ОПАЛЮВАЧ 099-544-47-97

063-636-36-08

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

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

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

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

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

Тел.: 067-209-55-51, Олексій
067-402-41-49, Олег

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

Г/р 8.30-16.30, офіційне працевлаштування 
Робота у с. Щасливе, Бориспільський р-н.

Для мешканців м. Київ від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт 
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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

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запрошує 
на роботу бармена-офіціанта, кухаря-універса-
ла, покоївок, мийника посуду в ресторан, швей-
цара-охоронця в ресторан, швейцара в готель, 
техніка водо-електро-тепло господарства, ме-
ханіка транспортних засобів, начальника СТО, 
з/п та г/р при співбесіді. Тел.: 0 50 3521592. 

У приватний дитячий садок «Дзига» (м. Бори-
спіль) потрібні помічник вихователя, медична 
сестра, кухар, з/п 6000 грн. Тел.: 0 66 8654613, 
0 68 9433044.

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.

Електрозварювальник на напівавтомат. З/п 
від 16 000 грн. Іногороднім надаємо гуртожи-
ток. Робота в м. Київ. Тел.: 0 67 4933829. 

Монтажники фасадних систем, м/п та алюмінієвих 
вікон запрошуються на роботу на підприємство в 
м. Києві. Тел.: 0 66 6703056, Чурилов Олександр 
Віталійович.

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.

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. 

Шведська стінка, 2,10 м, якісна, мат+турнік+до-
шка Євмінова, недорого, 1000 грн. Тел.: 0 67 
8677535, 0 63 4782130.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Пральна машина «Індезіт», робочий стан, недоро-

го, 2000 грн, торг. Тел.: 0 67 8677535, 0 63 4782130.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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.

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.

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.

Втрачений атестат про повну загальну середню 
освіту, серія КХ №26857521, виданий на ім’я Би-
строї Вікторії Федорівни Бориспільською багатопро-
фільною гімназією «Перспектива» 26.06.2005 р., 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на земельну ділянку, 
серія КВ №078839, виданий на ім’я Ус Віктора Пе-
тровича Бориспільською районною державною ад-
міністрацією 06.04.2004 р., вважати недійсним.

Втрачений диплом бакалавра, серія КВ 
№30840074, виданий на ім’я Ковальського Сер-
гія Володимировича Національним авіаційним 
університетом (НАУ) 26 березня 2007 р., вважати 
недійсним.

Втрачений сертифікат на земельну ділянку, серія 
КВ №0071456, виданий на ім’я Яцика Григорія Ми-
хайловича Бориспільською районною державною 
адміністрацією 15.06.1997 р., вважати недійсним.

Ручна швейна машинка, робоча — 600 грн, торг; 
мангал саморобний, 700 грн. Тел.: 0 97 3286785, 0 
50 8142268. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
Корова, 5,5 місяців тільності, на третій окот, ціна 

договірна. Тел.: 0 98 0079352.
Кошенята висловухі, недорого. Тел.: 0 66 2984994.

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
Софа, крісло, дитяче ліжко, телевізор «Panasonik, 

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

Втрачені документи правовласника зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 
3220881301:01:013:0236, зареєстровані на Ша-
повала Михайла Михайловича, с. Вишеньки, вул. 
Ковпака,5, видані Управлінням земельних ресур-
сів Бориспільського району 23.02.2008 р., вважати 
недійсними.

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

У зв’язку із викраденням Державний акт на 
право власності на земельну ділянку серії ЯЖ 
№231981 виданий Управлінням земельних ре-
сурсів у Бориспільському районі 17 грудня 2008 
року, зареєстрований в Книзі записів реєстрації 
державних актів на право власності на землю та 
на право постійного користування землею, догово-
рів оренди землі за №010832300556, виданий на 
ім’я Кратка Дмитра Михайловича на право влас-
ності земельною ділянкою площею 0,1000 га, що 
розташована за адресою: Київська область, Бори-
спільський район, село Іванків, кадастровий номер: 
3220884001:01:003:0042, вважати недійсним.

У зв’язку із викраденням Довіреність від 25 жовт-
ня 2013 року, що посвідчена приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу Зуєвою 
Н.В., реєстровий номер 267, яка видана Кратком 
Дмитром Михайловичем на ім’я Кратка Михайла 
Дмитровича, для представництва інтересів Кратка 
Д.М. у підприємствах, установах, організація та пе-
ред фізичними особами, в тому числі з правом роз-
порядження земельною ділянкою площею 0,1000 
га, що розташована за адресою: Київська обл., 
Бориспільський район, село Іванків, кадастровий 
номер: 3220884001:01:003:0042 та побудованим на 
ній житловим будинком (незавершеним об’єктом 
будівництва), вважати недійсною.

Якісний та запашний мед з власної пасіки, 

зібраний 2018 року. Різнотрав’я 100 грн/л і 

липа 150 грн/л. Можлива доставка. Тел. 0 93 

0453399,0 50 6915984.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
ДВІРНИКДВІРНИК
ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ

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

067-242-61-77
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ
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 КОМПАНИЯ

ЖК «СОНЯЧНИЙ»: 
БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕПЛАНУВАННЯ 
КОЖНОЇ КВАРТИРИЯна ВЕРХІВСЬКА

Усе для комфортного 
проживання

Багатоповерхівки у ЖК «Соняч-
ному» — це монолітно-каркасні 
будинки з керамзито-бетонними 
стінами. 

Під час їх будівництва застосову-
валася прогресивна технологія, яка 
забезпечує високу міцність кон-
струкції. Для зовнішніх стін перед-
бачено шумоізоляцію і теплоізоля-
цію мінеральною ватою, завтовшки 
12 см. Квартири утеплені: і стеля, і 
стіни, і навіть нижня огорожа бал-
кону, хоча балкони і відкриті. Стяж-
ка із утепленням: у цементний роз-
чин додавалися пінополістирольні 
кульки, які додають енергозберіга-
ючих властивостей. 

Великі вікна, майже до стелі, 
забезпечують якісне освітлення 
приміщень. Склопакети подвій-
ні, з енергозберігаючим склом, 
виготовлені із високоякісного 
профілю REHAU. 

Максимальна потужність елек-
тропостачання, передбачена на 
кожну квартиру — 5 кіловат, а на 
комерційні площі — 12 кіловат. 
Проводка мідна. У кожній кварти-
рі зроблена на 99%, покупцю за-
лишається довести «точку» під ко-
ндиціонер. Окремі кабелі підведе-
ні до всіх вентиляційних каналів, 
щоб на кухні та у ванній встанови-
ти вентилятори. Виведена провод-
ка для розеток під холодильник, 
під електроплиту та бойлер, зро-
блена уся розводка для освітлен-
ня, є пожежна сигналізація. У кож-
ній квартирі передбачено блок, 
куди заводяться додаткові кому-
нікації — інтернет і телебачення, 
що зекономить власнику житла не 
менше 1000 $.

Простір для фантазії 
Будинок монолітно-каркасний. 

Це означає, що усе навантаження 
конструкції на колони, які є осно-
вою монолітного каркасу, а вну-
трішні міжкімнатні стіни не є несу-
чими, зроблені із цегли чи газобе-
тонних блоків, тож їх переміщення 
не впливає на конструктивну міц-
ність багатоповерхівки. Тому у кож-
ній квартирі можна зробити будь-
яке перепланування, зважаючи,  
що відповідно до нинішнього за-
конодавства, якщо не зачіпаються 
несучі конструкції, реєструвати пе-
репланування квартири не потріб-
но. Із однокімнатної квартири мож-
на зробити двокімнатну або студію, 
а з двокімнатної — трикімнатну. 

На кожному поверсі вісім квар-
тир — чотири варіанти, різних за 
площею та кількістю кімнат. Три ти-
пи однокімнатних квартир і один 
варіант двокімнатної. Їх розташу-
вання і планування симетричні. 
Але у ЖК «Сонячний» у межах ок-
ремої квартири можна стандарт-
не планування перетворити на 
ексклюзивне.

 Екскурсія квартирами 
бориспільського житлового 
комплексу «Сонячний», 
що на вул. Привокзальній,  
розкриває широкі 
перспективи оригінального 
облаштування кожного 
помешкання, як того 
забажає власник. 

ДЕЯКІ ВАРІАНТИ ОБЛАШТУВАННЯ КВАРТИР У «СОНЯЧНОМУ», ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
ЗРОБИТИ НОВУ ОСЕЛЮ ОРИГІНАЛЬНОЮ І КОМФОРТНОЮ ДЛЯ ЇЇ ВЛАСНИКА. 

Найменша квартира — 38,1 кв. 
м. (на схемі планування — 1А та 1Е)

Невелика за площею, коштує 
найдешевше, має оптимальне пла-
нування, компактна.  Санвузол 4,1 
кв. м, де можна зручно розмісти-
ти унітаз і ванну чи душову кабіну. 
Передпокій має площу 7,9 кв. м. З 
боку від вхідних дверей є ніша, що 
може стати зоною для зберігання 
речей. Навпроти, з боку широкого 
коридора, є можливість облашту-
вати місце для верхнього одягу та 
взуття. У квартирі у перегородках 
немає колон, тому її можна навіть 
перетворити на студію. 

Кухня — 9,2 кв. м. Достатньо 
місця для кухонної техніки та 
меблів та гостинної зони. Але є 
люди, які з кухні зробили спаль-
ню, а залу перетворили на кух-
ню-вітальну. 

Лоджія є у кожній квартирі. У 
цьому варіанті вона стала про-
довженням житлової зони. 

Маленькі квартири є найбільш 
затребуваними.

Квартира середніх розмірів 
— 43,6 кв. м. (1Б та 1Д)
Квартира своєрідна, плануван-

ня незвичайне. Особливість у то-

му, що вона виходить балконом 
і вікнами на дві сторони і кут ог-
ляду — 2700. Зала має два вікна. 
Площа для тих, кому подобаєть-
ся світло і простір, без нагромад-
ження речей.

Кухня квадратна, з вигород-
женою зоною вентиляційних ка-
налів. Це дозволяє «погратися» 
із варіантами розташування ме-
блів. У квартирі великий санвузол 
— 6 кв. м. Із боку кухні у санвузлі 
є ніша для пральної машинки та 
бойлера над нею. А протилежну 
стіну, при бажанні, можна пере-
нести, щоб зменшити санвузол і 
збільшити передпокій, щоб вста-
новити шафу-купе. Вихід на бал-

кон передбачено із зали. І моно-
літний каркас дозволяє об’єднати 
балкон із залою. 

Найбільша «однушка» 
— 48,5 кв. м. (1В та 1Г) 
Має велику залу 15,7 кв. м., 11,5 

кв. м. передпокій і простора кух-
ня — 14,6 кв. м. Із кухні — вихід 
на балкон.

Площа передпокою дозволяє 
відгородити ще одну невелику 
кімнату, ще лишиться місце для 
шафи-купе. Зважаючи на те, що 
стіна між залою і передпокоєм не 
є несучою, то залу можна змен-
шити, а нову кімнатку зробити 
трохи більшою. 

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНІ

ДВОКІМНАТНА КВАРТИРА 

— 60,3 кв. м. (2А, 2Б)
Одна кімната має площу 15,3 

кв. м., а зал — 17 кв. м. Кухня — 
10,1 кв. м, але вона функціональ-
на. Санвузол двокімнатної квар-
тири роздільний: 3,8 кв. м. ванна 
і 1,3 кв. м. туалет. Ванна має з боку 
кухні нішу для пральної машинки 
і бойлера. При бажанні туалет з 
ванною можна об’єднати і змен-
шити площу санвузла.

Балконів у квартирі два — у 
спальні і у залі. Зала має цікаву 
особливість — внутрішня стіна 
з обох боків обрамлена верти-
кальними колонами монолітно-
го каркасу, створюючи неглибо-
ку нішу між колонами, що додає 
додаткового простору для фан-
тазії у дизайнерському оформ-
ленні оселі. Передпокій, площею 
9,5 кв. м, дозволяє встановити 
шафи-купе.

Транспортні переваги
Конструктивні новаторства та 

посилена звукоізоляція будин-
ку дозволяє не помічати, що по-
ряд проходять залізничні колії. У 
цьому легко пересвідчитися. Ад-
же будинки вже зведені, і покупці 
можуть зайти у будь-яку кварти-
ру, дочекатися проходження поїз-
да і переконатися, що це не ство-
рює жодного дискомфорту навіть 
тоді, коли ще не проведено опо-
ряджувальні роботи, які створю-
ють додаткове шумопоглинання. 

Близькість до залізничного вок-
залу стане додатковою перевагою 
для мешканців ЖК «Сонячний» і ді-
ставатися до Києва залізничним 
транспортом стане зручніше. 

На всі запити 
і побажання є 
пропозиції

Перевага комплексу «Соняч-
ний» — кожна наступна багато-
поверхівка повернута на 1800 
відносно попередньої. Тож вік-
на однакових квартир у різних 
будинках виходять на різні сто-
рони. У одній багатоповерхівці 
вони «дивляться» на захід, у дру-
гій — північ, у третій — на схід, у 
четвертій — на південь. Тож за-
довольнити примхи щодо кіль-
кості сонячного світла у новій 
квартирі для кожного покупця 
не буде проблемою. 

Поспішайте придбати квартири вигідно
Важливо, що квартири, які пропонує ЖК «Сонячний», не вірту-

альні, які будуть колись, а реальні, їх можна подивитися і оцінити. 
Можна обрати поверх, вид із вікна, перевірити якість робіт, озна-
йомитись із конструктивними особливостями та перспективами 
облаштування обраного помешкання.

Ціна квадратного метра у новобудовах — від 11500 тис. грн. 
Слід поспішити, поки діють акційні ціни. Чи збережуться такі ви-
гідні пропозиції у 2019 році, поки невідомо. 

Здійснити «фотоекскурсію» ЖК «Сонячний» 
можна за посиланням:

http://www.bmk-triada.kiev.ua/photogallery/ 

Телефони відділу продажу квартир:
(044) 223 55 44
(068) 515 23 65
(099) 427 85 78
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ОЛЕКСАНДРА, вчителька

— Так, звичайно, бо це дуже 
важливо для мене, і я готова від-
мовитися від хутра, я прихильник 
екологічних проектів. Настільки, 
щоб підтримувати антихутряний 
рух, то ні, а щоб відмовитися носи-
ти хутро самій, то так.

ІРИНА, няня

— Звичайно, бо тварин шкода. 
По-перше, синтетичне хутро навіть 
краще, бо його міль не їсть, а по-дру-
ге, із нього можна робити різні цікаві 
форми, я б із задоволенням носила 
красиву шубу зі штучного хутра. Зна-
ти б, де купити якісну.

КАРІНА, 
торговий представник

— Так, бо я люблю тварин. Хочу, 
щоб їх не вбивали, не була ферм, 
де їх би вирощували задля хутра.. 
Я навіть не хочу, щоб в цирку ви-
користовували для шоу тварин, і 
дельфінарії б заборонила. 

МИКИТА, студент

— Я натурального хутра не но-
шу, тому не замислювався над 
цим. А взагалі мені шкода людей, 
які погано ставляться до приро-
ди, тварин. Штучне хутро — це ці-
кава альтернатива натуральному, 
чому б ні.

АННА, менеджер

— Так, напевно, бо на дорогі шу-
би вбивають беззахисних тварин, 
це нецивілізований підхід до жи-
вих істот. Ферми, де вищують но-
рок задля цінного хутра, шкодять 
екології і всже заборонені у бага-
тьох країнах світу. 

«Вісті» запитали у бориспільців, чи готові вони підтримати  
світову тенденції проти використання натурального хутра в одязі 
й перейти на використання штучного.

Ярослава КАВЕЦЬКА, фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

БЕЗ ШУБИ, БО ТВАРИНОК ШКОДА

 ПЕРЕРІЗАЛИ СТРІЧКУ  ДОБРА ІНІЦІАТИВА

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Першими в оновленій залі «побра-
лося» поважне подружжя Мотри-
чів — за плечима наречених 50 ро-
ків спільного щасливого життя. Так 
урочисто зала одружень прочини-
ла двері у перший день Великого 
посту. Завершився затяжний ремонт 
у приміщенні відділ реєстрації актів 
цивільного стану Бориспільського 

міськрайонного управління юстиції, 
що на вул. Київський Шлях, 45. Рані-
ше називали причини затримки - не-
дофінансування,  затримка доставки 
будівельних матеріалів або техніки. 
Молодят в цей період одружували 
в міському Будинку культури, що на 
вулиці С. Оврашка. 

Натяжна дворівнева стеля, де-
коровані стіни, сучасні двері та 
ламінат прикрасили залу одру-
жень. Зроблено ремонт і у фойє 
приміщення. Оновлення здійсни-
ли за рахунок коштів із міського 
та районного бюджетів, ціну пи-
тання під час урочистої частини 
ніхто не озвучив. Роботи викону-
валися спеціалістами міського КП 
«ЖЕК-1». На офіційне відкриття бу-
ла керівники міськвиконкому, ке-
рівництво Бориспільської район-
ної ради, представники Головного 
територіального управління юсти-
ції з питань державної реєстрації 
актів цивільного стану у Київській 

області та начальники Переяслав-
ського та Васильківського РАЦС.

Начальник Бориспільського РА-
ЦС Валентина Прохорова подяку-
вала працівникам КП «ЖЕК-1» за 
результат роботи. Заступник місь-
кого голови Микола Корнійчук, 
вручив подяки від міського голо-
ви інженеру КП «ЖЕК-1» Олексію 
Коробці та електрику Валентину 
Мазуру. 

Буде ЦНАП. Микола Петрович по-
ділився з присутніми планами місь-
кої влади щодо будівництва нового 
РАЦС у центрі міста. За його словами, 
ескізний проект такого приміщення 
вже розроблено. Його планують зве-
сти у три поверхи, на одному із яких 
буде розміщено палац одружень, та-
кож буде картинна галерея та адміні-
стративні приміщення. Корнійчук зі-
знався, що нова будівля планується 
на місці старої пожежної частини на 
вулиці Бежівка. 

ВІДРЕМОНТОВАНИЙ РАЦС 
ЗАПРОШУЄ МОЛОДЯТ 

 28  листопада відбулося 
офіційне відкриття  РАЦСу 
в Борисполі за участі  
чиновників та незвичної 
пари «молодят». На 
урочистостях говорили про 
перспективи будівництва 
нового палацу одружень.

Першою парою, яка ступила  на 
рушник в оновленому Бориспіль-
ському РАЦСі - наречені із 50-річ-
ним стажем сімейного життя. 28 
листопада привітати молодят із 
«золотим» весіллям прийшло чи-
мало рідних та близьких.

72-річний Анатолій Петрович 
та 70-річна Людмила Дмитрівна 
Мантач із села Андріївка,  що на 
Бориспільщині, живуть у законно-
му шлюбі 50 щасливих років. Ка-
жуть, що з роками їхня взаємна 
любов посилилася, загартувалася 
та вийшла на новий рівень, де го-
ловне — повага і розуміння. «Го-
ловним секретом тривалого і ща-
сливого шлюбу є  любов один до 
одного. За ці роки було все, проте 
ми вистояли пліч-о-пліч, сьогод-
ні вже маємо шістьох внуків та од-
ного правнука. Бажаємо усім про-
жити в мирі та злагоді довге спіль-
не подружнє життя», — розчуле-
но прокоментувала «Вістям» подію 
наречена. 

Тримаючись за руки, зі сльоза-
ми на очах,  немов вперше пара 
молодят заново стала на весіль-
ний рушник, розстелений їхніми 
дорослими дітьми. Проте цього 
разу не мірялися в першості, бо 
переконані, що з роками кохання 

перемогло. Після святкової цере-
монії «молодята» пригубили шам-
панського поцілувалися під крики 
присутніх «Гірко!».

Подружжя Мантач планує від-
святкувати ще й діамантове весіл-
ля, чого ми їм також щиро бажаємо. 

 ДЕТАЛЬНО

ПЕРШИМ БУЛО «ЗОЛОТЕ» ВЕСІЛЛЯ

ПОДАРУЙТЕ ГОЛОС ЛЮДЯМ, 
ЩО НЕ МОЖУТЬ ЧИТАТИ

Дар’я ГОНЧАРУК, вихованка 
гуртка «Журналісти-краєзнавці» 
при Бориспільскому центрі туриз-
му і краєзнавства.

Чи не замислювалися ви над 
тим, як незрячі люди читають 
книжки? 23 листопада у цен-
тральній міській бібліотеці пре-
зентували Всеукраїнську волон-
терську акцію «Озвучимо книж-
ки для незрячих». 

Одна із перших записала аудіо-
книгу Ольга Кацан. Вона працю-
вала в парі зі звукорежисером 
Валентином Шуткевичем на базі 
міської студії звукозапису «Boryspil 
Records», що в міському будин-
ку культури.  Виставивши фо-
то процесу записування книги у 
Facebook, отримали коментарі-ба-
жанння від друзів записати аудіок-
нигу. Тоді виникла ідея зібрати всіх 
охочих в одному місці, аби більше 
розповісти про акцію й поділити-
ся досвідом. 

До проекту, ініційованого мину-
лого року «Видавництвом Анетти 
Антоненко», приєдналися «Фоліо», 
«Нора-Друк», «Ніка-Центр». Ці ви-
давництва надають безкоштов-
ні права на створення аудіовер-
сій книжок. А люди з приємними 
тембрами голосу і бажанням до-
помогти стають партнерами ак-
ції й озвучують книги. Із пошуком 
студій звукозапису в благодійно-
му фонді «Фундація літературних 
ініціатив», який проводить акцію, 
можуть допомогти. 

«Моя колега записує книгу на 
диктофон в мобільному, щоправ-
да загортає його в тканину, щоб 
ізолювати звук, потому передасть 
записи, аби їх почистили і змонту-
вали», — розповідає Ольга. 

Вона розповіла, як працювати з 
текстом і провела імпровізований 
майстер-клас, показавши вправи 
для дихання і розминки губ.

До речі, нещодавно акцію пре-
зентували під час прес-конферен-
ції в УНІАН. Сучасний письменник 
Любко Дереш, один зі спікерів за-
ходу, зазначив: «Я відчуваю нову 
хвилю бажання підтримати про-
ект і залучити своїх колег: і пись-
менників, і читачів, які би мог-
ли начитувати ці книги, для то-
го, щоб бажання Юрія Вишнякова 
(директора центральної спеціалі-
зованої бібліотеки для сліпих ім. 
М. Островського) знайомитися з 
літературними новинками, бути 
більш включеними у те, що від-
бувається в культурному просто-
рі зараз, могло втілитися». Як роз-
повіла Анетта Антоненко, ініціа-
торка проекту, волонтерська база 
нині чимала (близько 200 осіб). У 
планах популяризувати проект не 
тільки серед міст, а й серед місте-
чок і сіл, де люди не мають досту-
пу до інформації. 

Довідково. Ідея створення  акції 
з озвучки книг для незрячих людей 
з’явилася у «Видавництва Анетти 
Антоненко» після виходу перекла-
ду роману «Жуль» (автор Дідьє ван 
Ковеларт) про пса-поводира і його 
незрячу господарку. У 2017-му бу-
ло проведено прес-конференції в 
24 регіонах України з проханням 
долучитися до акції. Охочих вия-
вилося багато і замість 24 книг під 
час першого етапу записали 48. Ни-
ні триває другий етап. Завдяки під-
тримці Українського Культурного 
Фонду волонтери, які не володіють 
власним обладнанням, матимуть 
нагоду скористатися орендовани-
ми звукозаписувальними студіями. 

• Їм за 70. Але їхні почуття залишилися молодими.
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 ВІДВЕРТА РОЗМОВА

Люди

ЄВГЕНІЙ 
БОЖЕНКО: 

«Я ПРОПОНУВАВ ПЕРЕПИСАТИ НА ДІТЕЙ ДВОКІМНАТНУ 
КВАРТИРУ І ВИЗНАЧИТИ ФІКСОВАНУ СУМУ АЛІМЕНТІВ»

ДЕПУТАТИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У БІЛЬШОСТІ НЕ ЛЮБЛЯТЬ ТИШІ ЯК В СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ, ТАК І ПОЗА НЕЮ. НАЙБІЛЬШ ГУЧНИМ 
І ВІДВЕРТИМ СКАНДАЛОМ ВІДЗНАЧИВСЯ ЄВГЕНІЙ БОЖЕНКО – ДЕТАЛІ ПРО ЙОГО ГУЧНЕ РОЗЛУЧЕННЯ, НЕДОМОВЛЕНІСТЬ СТОРІН ПРО 
ВИПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДВОХ ДІТЕЙ ОБГОВОРЮЄТЬСЯ УЖЕ КІЛЬКА РОКІВ У СОЦМЕРЕЖАХ ОБОМА СТОРОНАМИ ЕКС-ПОДРУЖЖЯ. ПІСЛЯ 
ІНТЕРВ’Ю «ВІСТЯМ» НАТАЛІЇ БОЖЕНКО – НИНІ СІМЕЙНОГО РАДНИКА ПРИ МІНЮСТІ — ПРО ЇЇ ВІДСТОЮВАННЯ ДИТЯЧИХ ПРАВ НА АЛІМЕНТИ 
ТА НЕУВАГУ БАТЬКА ДО ЇХНІХ СПІЛЬНИХ ДІТЕЙ, ЄВГЕНІЙ ПОПРОСИВ НАДАТИ СВОЇ АРГУМЕНТИ У ВІДПОВІДЬ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ. 

Ольга ІВАНОВА

«Вісті» підтримують готовність по-
літиків до публічної відкритості. На-
ша розмова із депутатом про осо-
бисте: чи вважає він себе хорошим 
батьком, чому його колишня ствер-
джує, що він заборгував понад 500 
тис. грн аліментів, чи приховує до-
ходи та наскільки готовий зупини-
ти багаторічний взаємний негатив і 
піти «на мирову» із Наталією заради 
благополуччя власних дітей. Заува-
жимо — газета не підтримує жодну 
із сторін конфлікту і дотримується 
нейтралітету, не шукає правих і вин-
них, лише дає змогу висловитися. 

— У розвиненому світі політи-
ки дбають про репутацію в осо-
бистому та громадському жит-
ті, бо від цього залежить довіра 
виборців до їхньої персони. Укра-
їнські діячі виходять «сухими» 
навіть із брудної води. Ваші не-
порозуміння ніяк не впливають 
на ваш авторитет?

— Усе, що говорить моя колиш-
ня дружина — маніпуляція. (де-
монструє скріншоти із телефонної 
книжки дітей, де він і його бать-
ки, сестра підписані типу «відьма», 
«козел»… і т. д). Ті люди, які ме-
не добре знають, не зважають на 
«версії» колишньої дружини.

— Як дітям-школярам поясню-
єте ворожнечу між вами? Вони 
усе розуміють і страждають у 
цій ситуації.

— Розуміють, але ще не можуть 
дати адекватну оцінку тому, що від-
бувається. Я намагаюся не загос-
трювати на цьому їхню увагу.

Я не чинив перешкод, коли дру-
жина пішла від мене. На сторінці 
Наталії Боженко в ФБ можна бага-
то чого прочитати на цю тему. Тоді 
саме починалися вибори. Із подачі 
Ярослава Годунка (кум родини — 
ред.) колишня вступила до Ради-
кальної партії, розповсюджувала 
неправдиві чутки про мене, розк-
леювати по місту антилистівки. (по-
казує збережені варіанти — ред.).

— Наталія подала у антико-
рупційне відомство інформацію 
із деталізацією, що ви приховує-
те доходи…

— А ще в СБУ, у ГПУ, до податко-
вої та на всі підприємства, до яких я 
мав відношення, підприємства моїх 
родичів, навіть на контрагентів, які 
зі мною працювали у 2015 і 2018-
му — усі отримали по кілька каме-
ральних перевірок. До нас приїзди-
ли фіскали, із Департаменту захисту 
економіки нацполіції. Але інформа-
ція щодо підприємств відкрита, ми 
платимо ПДВ, податок на прибуток, 
немає кредитів, «мінімалка» у нас — 
вища офіційної у два рази. У скарзі 
фігурують цифри, які є у податкових 
звітах — це комерційна інформація. 
Хто її зливає? Це підстава для кримі-
нальної справи.

— Ви власник компанії-провай-
дера ТОВ «Моноліт.Нет»?

— Ні. Коли почалася ця нісеніт-
ниця з виконавчою службою, я фір-
му передав матері за рахунок бор-

гів, бо вона свого часу допомагала 
відкривати фірму. 

— Дружина стверджує, що 
екс-свекруха не мала відношен-
ня до вашого спільного бізнесу.

— Бренд «Моноліт.Нет» почав 
працювати у 2003 році, а я одру-
жився у 2006-му. 

— А «Інтро.Нет»?
— Фірма створена на осно-

ві СПД «Боженко», що діяв із 2004 
року, а із 2011 року провайдером 
на СПД займатися було невигідно, 
тому була створена юрособа, куди 
переведені клієнти і продовжува-
лася робота та сплачувалися по-
датки. Я власник і комерційний ди-
ректор ТОВ «Інтро.Нет». 

— Яка у вас зарплата?
— Зараз близько 12 тис. грн.
— Яку суму аліментів плати-

те на сьогодні?
— Після вирахування всіх по-

датків — 50% від зарплати на двох 
дітей. Хоча за рішенням суду бу-
ло лише 30%. Я побажав платити 
більше. Близько 4 з лишком тисяч 
гривень щомісячно, є виконавчий 
лист, який прийшов на фірму. Усі 
свої доходи та заощадження я чес-
но відобразив у декларації.

— Там нормальна сума. 
— Частина грошей, що вказана 

— це боргові зобов’язання, їх у ме-
не немає, ще не віддали позичаль-
ники. Я чесно декларував і через 
це постраждав. Із точки зору вико-
навчої служби — раз у тебе гроші 
є, значить, ти їх заробив, хоча це 
протирічить законодавству. Поче-
кайте, я вказав їх у розділі «заоща-
дження». Вони кажуть: «Чому ти у 
минулій декларації не вказав?». Так 
розділу такого не було! У мене 25 
тис. доларів готівкою, із них плачу 
за адвоката. Повернути позики ма-
ють 27 тис. доларів. 

— У вас висить борг за алімен-
ти 550 тис. грн.

— Коротко. За півтора місяці до 
описаних подій у справі по вико-
навчому провадженні є довідка, 
що у мене боргів за попередній 
період немає. І через півтора міся-
ці з’являється цей борг — півміль-
йона гривень. Звідкіля він взявся. 
Виконавець зробив це під тиском 
кон’юнктурника Петренка — міні-
стра юстиції, якому потрібна була 
видна жертва, щоб показати бо-
ротьбу із аліментниками. Я одним 
із першим потрапив під гарячу ру-
ку. Наталія Валеріївна наскаржила-
ся і виконавці вирішили мене при-
тиснути, щоб відсторонитися від її 
скарг. Вони взяли із моєї декларації 
суму заощаджень і зробили із них 
аліменти. Також коли рахували, то 
із декларації брали оборот по СПД 
і врахували як дохід — це 300 тис. 
грн. Тобто розрахунок неправиль-
ний. Вони не взяли до уваги кви-
танціі по сплаті аліментів за вказа-
ний період, які я їм приносив — це 
45 тис грн за спірний період. 

— Борг вважаєте неправиль-
ним і платити не збираєтеся?

— Так. Усі постанови і розрахунки 
проведені за 7 днів, включаючи пе-
редачу справи з Борисполя до Ки-
єва, та спробу залякати моїх бать-
ків вилученням майна. Я пішов до 
суду. Із 10 справ 5 виграв в першій 
інстанції, один — в апеляції. Вико-
навча служба у цій ситуації не хоче 
давати задню. У розмовах наодин-
ці із виконавцями, вони зізнавали-
ся, що нічого не можуть вдіяти, бо 
є наказ зверху. Тому процес затя-
гується, справи переносяться уже 
рік. Йдеться про три суми. Перша 
— 550 тис. грн. Далі область вказа-
ла 568 тис. грн, третя сума — з по-
рушенням процедури, без враху-
вання попередніх періодів. Без вра-
хування спірного моменту у мене 
переплата по аліментах. Я на шан-
таж не піддаюся. Колишня багатьом 

моїм знайомим говорила, що буде 
мстити усе життя. Вона знайшла під-
тримку в особі міністра юстиції Пе-
тренка та однієї з його заступниць, 
яка теж пережила неприємне роз-
лучення. Проти мене відкрита кри-
мінальна справа за злісну несплату 
аліментів. Була спроба відправити 
мене на примусові роботи, але не 
вийшло. Адвокати працюють. Бу-
де зустрічна заява на виконавців. 
І, до речі, хочу зазначити, що немає 
ніякої постанови Вищого суду про 
визнання мене винним в несплаті 
аліментів, як це було вказано у ін-
терв'ю з колишньою дружиною.

— Яке ваше особисте став-
лення до ситуації?

— Спочатку — невеличка депре-
сія. Коли виконавці почали цю «мо-
лотилку» із порушенням процедур 
— після винесення постанови, во-
ни повинні попередити і протягом 
10 днів — термін на оскарження, 
потім — діяти. У мене арештова-
ні корпоративні права на «Інтро.
Нет», рахунки, банківські картки 
заблоковані. Мої батьки перейма-
ються усім цим, ми до розлучення 
жили у них, виплачували кредит за 
квартиру, де зараз проживає Ната-
лія із дітьми. Я живу на вул. Момота 
у батьківський квартирі.

— Як вважаєте, конфлікт 
можна зупинити, домовитися?

— Я не нападаю. Я — захищаюся. 
Із колишньою ми не спілкуємося, 
лише через СМС, коли забрати ді-
тей. Щодо купівлі квартири у шлю-
бі — процес довгий, підстава для 
судових тяжб, бо житло, де зараз 
живуть діти із матір’ю, куплене до 
шлюбу й записане на мене. Я про-
понував переписати на обох дітей 
двокімнатну квартиру — 50% на 
50% дочці і сину, і визначити фік-
совану суму аліментів у розумних 
межах. Я заявляв про це виконав-
цям і намагався говорити з нею, 
але марно. До речі, за комунальні 
послуги вона не платить, кварти-
ру можуть арештувати. Це питання 
слід регулювати в суді. Якщо житло 
буде переписане на дітей, я плати-
тиму половину за комунальні. Я го-
товий до «мирової», але пані не хо-
че, прикривається дітьми, хоча як 
на мене, 80 % часу вони перебува-
ють із її батьками, поки колишня 
«бореться» за їхні права.

— Як поясните дії колишньої?
— Помста за невдале сімейне 

життя. І жадібність. Вимоги скіль-
ки хоче аліментів, не каже. У даний 
момент вона має 4 тис. грн., не ра-
хуючи подарунків дітям: телефо-
ни, велосипеди, іграшки, одяг. Ко-
ли розлучалися у 2016 році, я їй за-
пропонував (є переписка): визна-
чити суму аліментів та оплачувати 
чеки витрат на дітей, вона не пого-
дилася. Чому? Не знаю. То вже пи-
тання до спеціалістів.

— Може, це така любов?
— Багато хто так вважає. Тоді за-

питання: чому вона від мене пішла 
до іншого? Який, до речі, згодом 
втік, не витримав «щастя». Місто 
маленьке, усі все знають. 

— Екс-дружина домагається, 
щоб суд визначив вам об’єм бать-
ківських обов’язків для дітей. 

— Так, її вимоги передбача-
ють сумісне проживання: вчити 
уроки, водити на гуртки. Я ніко-
ли не відмовлявся від допомо-
ги. Але співвідносити наші пла-
ни неможливо, бо з її боку немає 
бажання узгоджувати обов’язки. 
Казала: три дні діти на тобі, три 
— на мені, роби, що хочеш. Був 
факт фізичного насилля дружини 
над нянею Вікторією, яка допома-
гала мені, вона звернулася до по-
ліції. Було відкрито кримінальне 
провадження, справа слухається 
в Бориспільському суді. 

— Наталія говорить, що ви 
покриваєте друга-аліментника 
Сергія Свідро.

— Наші колишні дружать про-
ти нас. Так, я прихистив Свідро, 
він працює у мене в «Інтро.Нет» 
водієм, бо йому потрібно плати-
ти аліменти. Він не є власником 
ресторанів, як це стверджуєть-
ся. Також він не фотограф. Зараз 
триває процес встановлення йо-
го батьківства.

— Вас підтримують колеги? 
Наприклад, секретар Ярослав 
Годунок, ваш кум?

— Я покаявся в церкві за тако-
го кума. Він відстоює інтереси мо-
єї колишньої, плюс у нас політичні 
протиріччя і він усіма способами 
намагається мене вколоти, щось 
придумати, обдурити. Таку людину 
я не бачу на посаді секретаря. Ба-
гато хто із депутатів так думає. Пи-
тання про його відсторонення бу-
де порушуватися на кожній сесії, я 
йому спокою не дам. Він — люди-
на, яка має проблеми у своїй сім’ї, 
але вказує іншим, як себе вести. 

— Ви готові до нових сто-
сунків? Здатні повірити жінці в 
принципі? Мати ще дітей?

— Ні і ні! Щодо дітей, то треба 
цих підняти, я готовий їх вихову-
вати, якщо їхній матері це важко, 
а вона нехай з ними зустрічаєть-
ся, коли захоче. Я не відчуваю до 
неї ненависті. 

— Що б ви сказали тим людям, 
які опинилися у подібній ситуації?

— Вважаю, міністр юстиції Пе-
тренко заради політичного капіта-
лу «осідлав» гостро соціальну те-
му аліментів, що є неправильним. 
У країні демографічна криза і піс-
ля таких голосних справ, як у мене, 
Сергія Свідро, Антіна Мухарського 
— аліментників, які «прогриміли» 
на всю країну, багато молодих лю-
дей задумаються, вступати в шлюб 
чи ні. Тут навіть шлюбний контракт 
не врятує. Я — постраждала сторо-
на. Пораджу підходити вдумливо 
до цього питання, зберігати усі че-
ки. Хоча ми з Наталією одружилися 
у зрілому віці — нам було по 29 ро-
ків, цьому передувала тривала ро-
мантична історія. Зараз уся любов 
вигоріла, її сприймаю як сторон-
ню людину, яка отруює моє життя 
та життя моїх дітей. Людям прав-
да уже не цікава, головне — шоу.
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 ВАРТО ЗНАТИ!

 КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

 ЩОБ НЕ ОШУКАЛИ!  НОВИЙ ПІДХІД

ШАХРАЙСТВО В МЕРЕЖІ: 
НЕ ПОТРАПТЕ НА ГАЧОК!

 Оголошення містило фото при-
вабливого житла, інформацію про 
місцезнаходження і підкупало до-
ступною ціною, всього 3000 грн за 
двокімнатну квартиру при серед-
ніх цінах за аналогічне житло 6000 
— 8500 грн. Помешкання начебто 
здавалося терміново, тому госпо-
дар просив заплатити на карту зав-
даток, 1000 грн. Показати житло не 
міг, бо знаходився в іншому місті. 
Після отримання грошей зникав, 
телефон вимикав. На його «вудку»  

купилося декілька довірливих бо-
риспільців, що перерахували йо-
му кошти. Дивує факт: в оголошенні 
вказано, що квартира знаходиться 
в багатоквартирному будинку на-
впроти бориспільського Макдо-
нальдс, де взагалі немає  таких бу-
динків. Коли випадок набув розго-
лосу, оголошення зникло, а корис-
тувачі сайту кажуть, що квартира з 
тими ж фото пропонується до здачі 
в Черкаській області. Таких випад-
ків багато.

Наталія ТОКАРЧУК

 Нещодавно в Борисполі стався випадок, який 
активно обговорювали в місцевих групах в соцмережах. 
Зловмисник розмістив на ОЛХ оголошення про здачу 
квартири в Борисполі, якої насправді не існує.

 «Вісті» поспілкувалися зі співробітниками поліцейського від-
ділку Борисполя, які підтвердили, що, крім афер з квартирами, ста-
ють все більш розповсюджені й інші випадки шахрайства, з якими 
може зіткнутися кожен. Бажаючих легкої наживи у мережі більшає, 
кажуть поліцейські. Наведемо найбільш популярні методи впливу.

Дешева «рибка». Аферисти створюють сторінку в соцмережі 
та оголошують про продаж товару за акційною ціною, що наба-
гато нижча реальної. Кількість товару обмежена, тому треба по-

спішати. Просять 100 % оплати за товар, обіцяють, що куплене надійде 
через тиждень. Взявши гроші, зникають безслідно, закривши сторінку. 
«Просунуті» злочинці можуть створити інтернет-магазин, подібний до 
популярного, часто навіть назва може бути аналогічною. Активізуються 
зловмисники перед святами, коли триває купівельний бум. 

За такою ж схемою продаються в мережі і чудодійні засоби для схуд-
нення, потенції, проти облисіння, глухоти тощо.

Гра на жадібності чи наївності жертви. На електронну по-
шту приходить повідомлення про крупний виграш чи спадок 
від невідомого родича (часто прізвище вказано вірно, адже 

знайти профіль людини в соцмережах та дізнатися про неї не склад-
но). Жертва відкриває листа чи доданий до нього файл, заносячи вірус 
на свій комп’ютер, який зловмисники обіцяють нейтралізувати після 
оплати певної суми. Може бути і інший варіант — у листі вказано кон-
такти адвоката та його банківський рахунок, на який треба перераху-
вати певну суму для оформлення спадку. Ще різновид схеми: смс на 
мобільний про виграш в лотерею чи в іншому розіграші. Після дзвін-
ка на вказаний номер гроші з мобільного рахунку жертви списуються.

Романтика під прицілом. Жертвами стають як молоді дівча-
та, так і пані поважного віку, адже схеми обману адаптовані. 
Зловмисники через якийсь час знайомства просять надісла-

ти інтимні фото чи роздягтися на камеру при розмові он-лайн. Ці фото 
чи відео згодом стають приводом для шантажу, і жертва платить гро-
ші, аби про це не дізналися близькі чи друзі.

Шахрай-коханець.  На сайті знайомств жінці пише чоловік-
іноземець, який називається вдівцем  та військовослужбовецем 
у відставці. Пара переписується щодня, відносини стають ро-

мантичними та довірливими, чоловік пропонує одруження та переїзд. І 
тут — жертва на гачку,  варіантів розвитку подій — безліч. Чоловік може 
«захворіти» і йому знадобляться гроші. У нього може «захворіти» дитина, 
яку він виховує сам-один, він може потрапити у халепу…  Ключове сло-
во — гроші. І жінки платять, очікуючи, коли заморський принц приїде, 
не підозрюючи про те, що за фото поважного генерала ховається шах-
рай, який так заробляє на життя. Буває, що жертви спілкуються із «ко-
ханим» он-лайн, але відео переважно без звуку, бо це не реальна роз-
мова, а перегляд завчасно підготованого зловмисником відео запису.

Нажитися на банківських картках. На телефонний номер 
приходить повідомлення начебто від банку про те, що картку 
буде заблоковано. Щоб запобігти цьому, необхідно зателефо-

нувати на вказаний номер, і, як при розмові з оператором реально-
го банку, вказати рахунок, кодове слово чи пароль.  Банки не втомлю-
ються нагадувати та попереджати про недопустимість розголошення 
цих даних, але наївних та громадян ще багато, і після такої розмови з  
«банком» з їхнього рахунку списуються кошти.

Часто плутають поняття шахрайства, скоєного через мережу інтер-
нет, з інтернет-злочинністю, або т. зв. «кібер-злочинністю». Хоч в обох 
випадках злочини скоюються через мережу, між ними є відмінність. 

Кіберзлочини (або інформаційні злочини) — це злочини, скоєні 
за статтями Кримінального Кодексу України, що входять до Розділу 16 
«Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку»: 

• Ст. 361 — Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчис-
лювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютер-
них мереж чи мереж електрозв'язку.

• Ст. 362 — Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в 
електроннообчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизова-
них системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої 
інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Шахрайство. Кримінальний кодекс дає чітке поняття цьому слову — 
це каране діяння, пов’язане з заволодінням чужим майном або придбан-
ня права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (стаття 190 
Кримінального кодексу України). Особливістю цієї статті є те, що потер-
піла особа добровільно, за власною волею, передає майно, чи право на 
нього іншій особі, яка вводить в оману. Цим шахрайство відрізняється від 
інших кримінальний діянь, таких як викрадення чи вимагання. 
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ЕЛЕКТРОННІ 
РЕЦЕПТИ ТА 
РЕІМБУРСАЦІЯ 
ЛІКІВ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Із 2019 року в рамках ме-
дичної реформи буде введе-
но електронний рецепт, від-
так аптеки почнуть співп-
рацювати із Національною 
службою здоров’я Украї-
ни. Програма «Доступні лі-
ки» скасується, натомість 
з’явиться державне відшко-
дування вартості ліків. Ме-
дики закликають не відкла-
дати підписання декларацій 
із обраними лікарями. 

«Уже в наступному році 
держава поступово відійде 
від раніше введеної програ-
ми «Доступні ліки», вони під-
лягатимуть реімбурсації», — 
повідомила Олена Хомич, ди-
ректор КП «Бориспільська ап-
тека №24».

Реімбурсація — це нове 
для українців слово, що озна-
чає «державне відшкодування 
вартості ліків».  

За словами Олени Олексіїв-
ни, вже із 18.03.2019 р. в Укра-
їні буде введено електронний 
рецепт, паперові рецепти ді-
ятимуть до 31.03.2019 року. 
Після таких нововведень пе-
релік ліків буде розширено. 
Відтак, окрім ліків від гіперто-
нічної хвороби, бронхіальної 
астми, діабету ІІ типу та сер-
цево-судинних захворювань 
з’являться рецепти держав-
ного відшкодування вартості 
ліків, таких як знеболювальні 
для онкохворих, антибіотики 
широкого спектру дії та ліки 
від обструктивних бронхітів. 

До кінця 2019 року електрон-
ні рецепти надаватимуться в 
усіх медичних закладах країни. 
Аптеки, де можна буде отрима-
ти ліки за таким рецептом, ма-
тимуть відповідну відмітку про 
співпрацю із Національною 
службою здоров’я. 

За словами завдувачки, от-
римати такий рецепт можна 
буде лише від лікаря, з яким 
підписано декларацію. На мо-
більний телефон пацієнта над-
ходитиме смс-повідомлення 
із кодом виписаних ліків. Код 
треба назвати в аптеці, тоді 
фармацевт введе його в про-
граму E-Hels та видасть ліки. 
Люди з хронічними захворю-
ваннями не матимуть потре-
би ходити до лікаря за понов-
ленням рецепту — медик на-
правлятиме смс-повідомлен-
ня із кодом ліків на телефон. 

Якщо ви стали жертвою шахраїв (в мережі Інтернет, телефонній 
мережі тощо), необхідно прийти до Бориспільського відділу поліції 
за адресою вул. Камінського,  та написати заяву. Якщо ж ви маєте ін-
формацію про скоєний кіберзлочин, звертайтесь до Відділу проти-
дії кіберзлочинам в Київській області: м. Київ, вул. Бориспільська, 19.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Необмежена влада; сва-

воля. 5. Той, хто кого-небудь 
спокушає або спокусив. 9. 
Двигун літака, вертольота. 14. 
Металева засувка для зами-
кання стулок вікон, дверей і 
т. ін. 19. Моряк, який служить 
у підводних частинах військо-
во-морського флоту. 22. Під-
літок, юнак, який внаслідок 
акселерації є вищим на зріст, 
фізично більше розвинутим, 
ніж його ровесники попе-
редніх поколінь.

За вертикаллю:
1. Ріка в Росії та Україні, 

ліва притока Дніпра. 2. Густа, 
в'язка або тверда речови-
на чорного кольору, яка за-
лишається після перегонки 
деревного, торф'яного або 
кам'яновугільного дьогтю та 

дистиляції жирних кислот різних 
виробництв. 3. Тонкі дошки. 4. Рід 
нижчих грибів родини мукорових. 
6. «Чорнії брови, карії ...». 7. Удар-
но-спусковий механізм. 8. В релігії 
давніх єгиптян — богиня неба, дру-
жина бога землі Геба. 10. Всесвітня 
продовольча програма ООН. 11. 
Академія технологічних наук. 12. 
Рос. авто. 13. Ай, ого (поет.). 14. Го-
ловний убір. 15. Річка в Південній 
Азії, яка витікає з Тибету й впадає 
в Індійський океан. 16. Генетично 
модифікований організм. 17. Пріс-
новодна риба родини коропових із 
товстим слизьким тілом. 18. Відтво-
рена письмово або в друкованому 
вигляді авторська праця, документ, 
пам'ятка тощо. 20. ...-таки. 21. Місто 
та муніципалітет у Франції, у регіоні 
Центр, департамент Ер і Луар.

За горизонталлю:
1. Деспотизм. 5. Спокусник. 9. Авіамотор. 14. Шпінгалет. 19. Підводник. 22. 

Акселерат.

За вертикаллю:
1. Десна. 2. Пек. 3. Тес. 4. Мукор. 6. Очі. 7. Усм. 8. Нут. 10. Впп. 11. Атн. 12. Ока. 13. 

Оле. 14. Шапка. 15. Інд. 16. Гмо. 17. Лин. 18. Текст. 20. Все. 21. Дре.

— Де ви би порадили нам 
розташувати намети? — пита-
ють туристи місцевого жителя.

— Внизу, на лугу. Там вже 
стоїть з десяток наметів.

— А якісь розваги в вашій 
місцевості є?

— Раз в тиждень я випускаю 
на луг свого бичка.

• • •
Син питає батька:
— Батьк у,  х то  такий 

масажист?
— Це чоловік, котрий отри-

мує від жінки кошти за те, за 
що інші отримують по морді.

• • •
— Ви заміжня? — питає суд-

дя жінку свідка. 
— Мій чоловік помер п'ят-

надцять років тому.
— Але ж у вас п'ятеро ма-

леньких дітей!
— Але помер чоловік, а не я!

• • •
— На минулому тижні дав 

оголошення в газету, що шу-
каю собі жінку. І ось отримав 
цілий мішок листів.

— І що в них?
— В основному одна пропо-

зиція: «Бери мою!»
• • •

На прийомі у психіатра:
— Лікарю, цілими днями я 

говорю що-небудь своєму чо-
ловікові. А він у відповідь — ні 
слова. Думаю, у нього серйоз-
не захворювання.

— Це не захворювання. Це 
— талант.

• • •
— Пацієнт, ось ваш зуб!
— Спасибі, доктор.  А ось 

ваша ручка від крісла.
• • •

Чоловік читає повідомлення 
від жінки: «Пішла, куди послав. 
Поводжуся,як назвав. І чому я 
раніше тебе не слухала?»

• • •
— Ну, і як у вас з близнюками?
— Втомилися дуже, не виси-

паємося, часу на себе бракує.
— А як Оленка?
— Оленка — це я. Петро ви-

глядає ще гірше.
• • •

Механізатор Микола за-
страхував свою оселю на су-
му 1 000 000 гривень і питає у 
страхового агента:

—  А скільки мені дадуть, як-
що моя оселя згорить сьогод-
ні вночі?

—  Років зо п’ять.
• • •

Їде п’яниця в автобусі. Стоїть 
і говорить:

— Товариші, а погодка-то, а?
Всі мовчать. Він знову:
— А весна-то, весна…
Знову тиша. Він знову:
—  А сонечко як світить! 
Знову ніхто не відповідає. 

Тоді п’яниця:
—  Ну, якщо нікого немає, 

тоді я помочуся.
• • •

У квартирі роздається дзвінок.
—  Тут мешкає піонер 

Петрик?
—  Так. Це я.
—  Так це ти вчора на річці 

врятував мого хлопчика?
—  Так.
— А де його кепочка?

 РОЗУМНА ФРАЗА

«ТРІЩИНА» У «ДРУЖБІ НАРОДІВ»

Підготувала Ольга ІВАНОВА

Цей проект реалізували кілька 
громадських організацій. За інфор-
мацією однієї з активісток Олек-
сандри Матвійчук, тріщину нама-
лювали в День пам'яті жертв Голо-
домору, що символічно.

Координаторки проекту «Ме-
дійної ініціативи за права людини» 
зазначають, що акція має на меті 
привернути увагу до доль україн-
ців, ув`язнених із політичних мо-
тивів у Росії та анексованому нею 
Криму, та висловити солідарність 
із людьми, що живуть на тимчасо-
во окупованій території.

«Після припинення голодуван-
ня Олегом Сенцовим та Володи-
миром Балухом тема незакон-
но ув’язнених громадян України 
одразу зникла із заголовків світо-
вої преси, з порядку денного ви-
соких зустрічей. Аби про них не за-
були, важливо докладати ще біль-

ше зусиль. Міжнародній спільноті 
та Україні не має здаватися, ніби 
«тепер все ок». Вимога, з якою по-
чинав голодування Олег Сенцов, 
залишається невиконаною — усі 
заручники Кремля за ґратами, 
процеси проти них тривають, до-
судове слідство у сфабрикованих 
справах продовжується», — мо-
виться у зверненні координаторів.

Відомо, що скульптурна гру-
па, що включає у себе арку 
Дружби народів, з’явилася у 
Києві 1982 року. За задумом авто-

рів, вона символізує єднання наро-
дів СРСР. Активісти наголошують, 
що не ставлять під сумнів культур-
ну та історичну цінність пам'ятки 
та відкидають будь-які можливі 
спекуляції з цього приводу.

 Українські митці та 
правозахисники відкрили у 
Києві інсталяцію «Тріщина 
дружби» на арці Дружби 
народів.

КВАСОЛЯ, ТУШКОВАНА З ОВОЧАМИ
Інгредієнти: 500 г великої білої 

квасолі; 4 великих помідори;1 мор-
квина;1 цибулина; 4-6 зубчиків часни-
ку; 1 пучок зелені селери та петрушки; 
оливкова олія; сіль, мелений чорний 
перець.

Приготування: Попередньо за-
мочену квасолю довести до кипіння 
і відкинути на друшляк.

Моркву і цибулю нарізати малень-
кими кубиками. Часник посікти разом 
із зеленню. Дрібно нарізати помідори.

Обсмажити моркву і цибулю в олії до 
м’якості, додати зелень і часник, готува-
ти 3-4 хв. Додати квасолю, нарізані по-
мідори і воду, щоб вона ледь закрила 
квасолю. Посолити, поперчити. Дове-
сти до кипіння і готувати під кришкою 
до м’якості квасолі приблизно 1,5 год.

ВІДВІДУВАЧІВ 
БУДЕ ЗУСТРІЧАТИ  
ЖИРАФА

Біля входу в Київський зоо-
парк встановлять 15-метрову 
скульптуру жирафи.

Скульптура жирафи завбіль-
шки з п’ятиповерховий будинок 
з’явиться на перетині проспекту 
Перемоги та вулиці Зоологічної, 
повідомляє газета «Дарницькі 
вісті». Встановлення скульпту-
ри планують почати вже напри-
кінці цього року. Жирафу роз-
малюють яскравими кольорами 
за мотивами робіт французької 
художниці українського похо-
дження Соні Делоне. Вона ста-
ла першою жінкою, персональ-
на виставка якої відкрилася 
в Луврі.

Війна буде 
повторюватися до тих 
пір, поки питання про 
неї буде вирішуватися 
не тими, хто помирає 

на полі бою. 

Анрі Барбюс 

• Такий вигляд має відома скульптурна група.
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ОВЕН. Ви зараз това-
риські й легкі на під-
йом.  Не зацик люй-

тесь на дрібницях і надуманих 
проблемах, а зосередьтеся на 
головному. 

ТЕЛЕЦЬ. Деякі ваші мрії 
та плани виявляться до-
сить дивними. Частина 

домовленостей може бути пору-
шена незвичними обставинами. 

БЛИЗНЮКИ. Зараз 
варто стримувати емо-
ції, і не тільки на людях. 

Будьте чесні з новими ділови-
ми партнерами, не обіцяйте їм 
золоті гори. 

РАК. Непростий тиж-
день, доведеться від-
стоювати свої інтереси. 

Постарайтеся контролювати си-
туацію й діяти розумно, довіряй-
те інтуїції. 

ЛЕВ. На вас очікують но-
ві життєві перспективи, 
однак поки що нічого но-

вого не починайте. Вихідні при-
святіть дому та близьким людям.

ДІВА. Роботи буде ба-
гато, причому найріз-
номанітнішої, тому од-

не з важливих завдань — вибра-
ти першочергові справи й те, що 
можна відкласти. 

ТЕРЕЗИ. Не жалійте се-
бе та не шкодуйте про 
втрачені можливості. 

Можливо, зміняться ваші погля-
ди на певні життєві цінності. І це 
дуже добре.

СКОРПІОН. Почнуть 
«вилазити» приховані 
проблеми, час терміно-

во їх вирішувати. А в цілому все 
добре, ви на правильному шляху. 

С Т Р І Л Е Ц Ь. Досить 
сприятливий період, 
але суперники та кон-

куренти не дрімають. Не де-
монструйте всім і кожному свої 
слабкі місця. 

КОЗЕРІГ. Імовірні не-
порозуміння через по-
рушені зобов'язання 

партнерів. Не варто панікувати 
чи роздмухувати конфлікти, все 
вдасться налагодити.

ВОДОЛІЙ. Цього тижня 
доведеться вникати в без-
ліч різноманітних питань і 

ухвалювати відповідальні рішення 
в різних сферах. Не лінуйтеся!

РИБИ. Час зробити сер-
йозний крок, від якого 
залежатимуть ваші май-

бутні успіхи. Але необхідно все 
продумати й не спокушатися на 
яскраві фантики. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 3 — 9 ГРУДНЯ

067-233-42-42

ЧОРНОЗЕМ
ціна договірна

з доставкою
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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