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ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»
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м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

ЗАМІСТЬ ХАТИ 
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ЯЛИНКУ — 
В КОЖЕН ДВІР

В ПОШУКАХ ІДЕАЛЬНОЇ 
СТЮАРДЕСИ
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ВИСОКОГО 
ПОЛЬОТУ
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ПЛАНИ «РОШЕН»ПЛАНИ «РОШЕН»
• Директор комплексу Костянтин Півень про 
борошно, млин, унікальну продукцію і набір 
працівників. 

• Бісквітний комплекс активно будується у місті Бориспіль. 
На часі наміри компанії щодо викупу орендованої землі, 
де розташовані об'єкти майбутньої фабрики.

ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС
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 ЗАРАДИ ЕСТЕТИКИ

 ЯК НАСПРАВДІ

ЗАМІСТЬ «ТАРАСОВОЇ ХАТИ» 
МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора 

Людмила Пасенко, заступник 
міського голови, запевнила, що ні-
якого будівництва на цій ділянці на-
разі не буде: «Доки не завершимо 
зведення школи на вул. Робітнича 
— Банкова, нових соцоб’єктів буду-
ватися за нашої ініціативи не буде».

Також чиновниця сказала, що 
влада планує привести до ладу 
застаріле морально і матеріаль-
но теперішнє приміщення Центру 
туризму. Скоріш за все, зовніш-
ні роботи із реконструкції будівлі 
будуть втілені наступного року із 
настанням тепла.

Є проекти
Стало відомо, що до міської ради 

подані ескізні пропозиції будівниц-

тва на цій території. Так Дмитро Го-
панчук, заступник міського голови 
із питань архітектури та будівниц-
тва, надав два проекти від голови ГО 
«Зодчий» Бориса Шапіро та його ар-
хітектурного бюро.

• Перший варіант. Ескіз було на-
дано навесні 2017 року. Він перед-
бачає облаштування території без 
добудов та зміни рельєфу. У пла-
нах розчищення та розширення іс-
нуючого озера для занять водним 
спортом вихованців Центру туриз-
му із облаштованою поруч прис-
танню для човнів, а також озеле-
нення території за планом фахів-
ців майстерні «Пепса». Передба-
чалося знести аварійну будівлю, 
залишивши від неї фундамент для 
основи під вуличну сцену, поруч 
облаштувати зелену глядацьку га-
лявину, встановити альтанку чи дві 
та організувати мотузковий парк. 

• Друга пропозиція. У листо-
паді цього року розроблено про-
ект Мистецько-освітнього центру, 
більш масштабний. Згідно із ним, 
на території Центру туризму має 
з’явитися нова сучасна споруда, 
загальною площею до 1400 кв.м. 
Будівля має бути двоповерховою: 
на першому поверсі місце для ху-
дожніх експозицій, медіазала на 
40 місць, кімнати для зберігання 
експонатів, оригінальний пандус 
та хол-атріум (різновид інтер’єру 
в приміщенні). Стало модним об-
лаштовувати такі інтер’єри у гро-
мадських будівлях. Пандус веде 
на другий поверх і є виставковим 
простором. 

На другому поверсі — студії жи-
вопису, малюнку, гончарства тощо. 
На даху будівлі має бути відкрита 
рекреаційна зона.

Окремо передбачено зробити 
амфітеатр на 120-150 місць зі сце-
ною та елементами ландшафтного 
дизайну із альпійською гіркою.

Благоустрій території та місця 
для занять спортом — залишили 
як і в першому варіанті.

Голова громадського об'єднан-
ня говорить, що подав проекти на 
розгляд міського голови та отри-
мав схвалення. Надалі ці концепти 
мають пройти відповідні депутат-
ські комісії, необхідні погодження 
та експертизи. Фінансування бу-
дівництва залежатиме від еконо-
мічної ситуації у місті.

• Хто проти? Ярослав Годунок 
в опозиції до будівництва. Секре-
тар міськради висловлюється про 
можливі махінації щодо такого бу-
дівництва. «Ця територія призна-
чена для розвитку дітей, відпо-
чинку на природі в межах міста. Я 
слідкуватиму за тим, що там відбу-
ватиметься», — обіцяє депутат і за-
певняє, що конкурсу на проекти чи 
забудову території не було, тому 
пропозиції можуть ще довго лежа-
ти у кабінетних шухлядах у міській 
раді й не потрібно панікувати.

Обмеження на 
території

Уже сьогодні є обмеження у ви-
користанні згаданої території. Це 

стверджує Володимир Чекулай, за-
сновник художньої майстерні «Пе-
пса», що діє із 1991 року. 

«Мене обмежують у доступі до 
мого власного майна: спочатку зем-
лю довкола забрали, за яку я сплачу-
вав податок, тепер не можу під’їхати 
на машині до своєї будівлі. Тому, що 
тут буде завтра, страшно уявити», — 
каже Володимир Григорович.

Корінний бориспілець та при-
хильник місцевих майстрів, чоло-
вік мріє, що на цій території творчі 
люди Борисполя матимуть можли-
вість облаштовувати виставки, ор-
ганізовувати концерти, творчі ве-
чори. Він проти втілення там будь-
яких бізнесових проектів. 

Потрібні обговорення
Відомо, що у плані зонування 

Борисполя згадана територія за-
значається як зона транспортної 
інфраструктури (ТР-1а) та зона 
садибної забудови (Ж-1). Що там 
має будуватися, у містян влада 
поки думки не питала і не звіту-
вала про найближчі наміри. А хо-
тілося б бачити комплексний під-
хід до території з ландшафтним 
дизайном. Лишається сподіва-
тися на порядність самоврядов-
ців. Щоб не вийшов такий казус, 
як із маркетом АТБ, що відкрився 
у центрі міста. Тоді окремі чино-
вники (не будемо називати пріз-
вища) запевняли, що будується 
офісний центр із точками непро-
мислової торгівлі (бутиками), а у 
підсумку маємо те, що маємо. 

Майже пам’ятка 
Будівля колишньої серед-

ньої школи №2, де Центр ту-
ризму та краєзнавства Бо-
риспільської міської ради, 
є історичною, стверджують 
місцеві музейники. 

Зведена на початку ХХ сто-
ліття за кошти громади. Спо-
чатку тут було земське учи-
лище, потім початкове, а вже 
у 1918 році — отримало титул 
гімназії імені П. Чубинського. 
Тут навчалися відомі україн-
ські діячі: Герой Радянсько-
го Союзу Василь Шкіль, по-
ет Микола Сайко, а вчителю-
вав письменник Сергій Пили-
пенко. 

Ця будівля єдина у Бори-
сполі, що збереглася з почат-
ку минулого століття до на-
ших часів. Після проголо-
шення незалежності України 
у приміщенні школи розта-
шовувався міжшкільний на-
вчальний комбінат, потім ве-
чірня школа, яку в липні цього 
року закрили. Сьогодні при-
міщення закріплено за місь-
ким Центром туризму і краєз-
навства, на умовах оренди тут 
діє чимало дитячих гуртків.

ДО ТЕМИ

 Бориспільці заговорили 
про будівництво на вул. Київ-
ський Шлях, 108 — терито-
рія теперішнього Центру ту-
ризму та майстерні «Пепса». 
Причина — зруйнували старе 
приміщення «Тарасової хати» 
через аварійний стан. Тож що 
і коли буде на привабливому 
шматку землі у 1,8 га у цен-
тральній частині Борисполя? 
З’ясовували «Вісті».

• Стару будівлю вже зруйнували. • «Один з проектів, поданий до міської ради», — поділився Д.Гопанчук

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Споруда Бориспільської РДА  
віднедавна гармонійно впису-
ється у ландшафт центральної 
площі міста.

«Триває капітальний ремонт фа-
саду адмінбудинку. Жодне оновлен-
ня не проводилося після введен-
ня в експлуатацію приміщення — 
з 70-х років минулого століття. Уже 
місцями повідпадала облицюваль-

на плитка, визирала гола цегла. Бу-
дівля тепла, тому утеплення не про-
водиться, — розповів «Вістям» за-
ступник голови Бориспільської 
райради Іван Недогибченко. — Іні-
ціатива оздобити фасад вишивкою 
належить керівництву райради. Бу-
ли й інші пропозиції: розмістити 
портрети гетьманів України або Ле-
сі Українки, Т. Шевченка, малюнки 
на історичну тематику… Але це не 
музей, а державна установа, яка має 
бути витримана у строгому стилі», 
— коментує керівник.

За словами співрозмовни-
ка,  виконавець робіт — КП «Бла-
гоустрій». Орієнтовна вартість ви-
трат — 1 млн 200 тис. грн; кошти 
виділено із районного бюджету.

Оздоблення фасаду планують 
завершити цього року. Якщо ж по-
годні умови стануть на перешкоді, 
то  капремонт фінішує уже в 2018 р. 
Тепер обидві адмінбудівлі — місь-
ка і районна — будуть у вишиван-
ках, в одному стилі. Може, це стане 
першим кроком до зближення і чи-
новників обох адміністрацій.

ВДЯГЛИ У ВИШИВАНКУ ЗА МІЛЬЙОН

• Новий екстер'єр адмінбудівлі Бориспільської РДА.



3№47 (906), 8 грудня р.
www.i-visti.com «Вісті»Тиждень

 ГАРНА ІНІЦІАТИВА

 З НАГОДИ СВЯТА

 КАДРОВІ РОТАЦІЇ

Ігор, вчитель:

— Жінка обов’язково приготує  
олів’є, ще якісь салати, буде кон-
сервація — тож можна святкувати. 
Дружині потрібно презентувати 
щось цінне , бо вона заслуговує на 
щось значиме, а що саме подарую 
— секрет. Витрати на свято будуть 
у розмірі учительської зарплати.

Владислав, школяр:

— На столі у нашій родині тради-
ційні салати, тушкована картопля, 
м'ясо, риба та компот. Близьким я по-
дарую щось символічне — шкарпет-
ки та солодкі подарунки. Витратити 
хочу якомога менше, заощаджень не 
маю. Для мене головне не атрибути 
свята, а настрій, атмосфера.

Лілія, вчитель:

— Є сімейні традиційні страви, 
без яких не обходиться жоден Но-
вий рік, наприклад, без запеченої 
курки. Теж традиційно склалось так, 
що дітям ми даруємо щось із одя-
гу. Витрати не планувала, намагати-
муся вкластися у сімейний бюджет, 
але на дітях економити не буду.

Марина, фармацевт:

— На Новорічному столі у мене 
будуть рибні страви, тому що буде 
Різдвяний піст. Подарунків, на жаль, 
не буде, можливо,  якась дрібниці 
найближчим людям. Буду намагати-
ся вкластися у тисячу гривень. Таке 
життя українців, що треба економи-
ти, розкошувати немає за що. 

Надія, пенсіонер:

— На Новорічному столі у мене 
буде оселедець під шубою, мож-
ливо,  вареники, нарізка, карто-
пля тушкована. Витрати не планую 
взагалі. Молодшій внучці подарую 
чобітки і солодкий подарунок, а 
старшій внучці – щось не дороге, 
але корисне. 

З ОЛІВ'Є НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ — Що буде на новорічному столі, скільки 
витратите на свято, які подарунки приготуєте? 
— запитали у містян.Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

Тетянка ХОДЧЕНКО

5 грудня у світі відзначають 
День волонтера. З нагоди цього 
дня у Бориспільському місько-
му будинку культури зібралося 
чимало небайдужих, щоб при-
вітати земляків-волонтерів.

У залі БК зібралися прихильни-
ки доброї справи разом із керів-
ництвом міста, а юні вихованці 
БДЮТ порадували привітаннями 
та концертом. 

 Приємно було бачити молодих 
волонтерів, які, розуміючи сер-
йозність ситуації у країні, викону-
ють одну із найвідповідальніших 
справ нашого сьогодення — до-
помога тим, хто її потребує.

Почесні грамоти виконкому 
міської ради та грошові вина-
городи, які вручали заступники 
міського голови Микола Корній-
чук, Людмила Пасенко та секре-
тар ради Ярослав Годунок, от-

римали люди, які зробили ваго-
мий внесок у розвиток волонтер-
ського руху Бориспільщини, для 
зміцнення обороноздатності та 
безпеки держави. Відзначили 25 
осіб, серед яких Тетяну Гойду, На-
дію Литвиненко, Віру Лисицю, Ла-
рису Сороку, Юрія Владика тощо.

За небайдужість, активну гро-
мадську позицію, особистий вне-
сок у розвиток волонтерського 
руху, допомогу підрозділам ЗСУ та 
добровольчим формуванням на-
городи та подяки від виконавчого 
комітету міської ради отримали 29 
осіб. Хоча присутні визнавали, що 
зараз волонтери менше допома-
гають військовим, ніж раніше, ви-
рішують їхні проблеми локально.

«Я вірю у те, що волонтери не-
вдовзі займатимуться іншою 
справою, наприклад, проводити-
муть екскурсії містом,» — зі сцени 
сказала Людмила Пасенко.

Можливо, ці слова будуть втіле-
ні, якщо закінчиться війна.

ВІТАЛИ «ВОЇНІВ ДОБРА»

Тетяна ХОДЧЕНКО

Комунальний заклад Бори-
спільської міської ради Центр 
соціально-психологічної реа-
білітації дітей «Наш дім» отри-
мав нового керівника, а точні-
ше керівницю. Нею стала відо-
ма волонтерка, активістка Надія 
Литвиненко. 

30 листопада розпорядженням 
міського голови Надію Григорівну 

призначили директором устано-
ви на умовах договору строком на 
один рік. 

«Наш дім» зібрав хороший колек-
тив, тому впевнена, що разом змо-
жемо зробити чимало для наших 
діток. Я не боюся відповідальності, 
знаю, впораюся заради тих, кому 
моя допомога потрібна», — ділить-
ся з «Вістями» Надія Григорівна. 

На сьогодні в установі прохо-
дить реабілітацію та лікування 35 
дітей. Центр існує із 2006 року. 

НОВИЙ ДИРЕКТОР «НАШОГО ДОМУ»

Павлина ОСТРОЗОРА, 
фото автора 

Сім ялинок приїхали в Бори-
спіль з Баришівського району. 
Розсадили їх гуртом мешканці за 
ініціативи депутата округу Ігоря 
Шалімова біля будинків у райо-

ні вул. Авіаторів, Френкеля, Київ-
ського Шляху та під приміщенням 
ДНЗ «Світлячок».

«У дитинстві, коли ми тут жи-
ли, молодь зустрічала Новий рік 
майже всім мікрорайоном, — 
розповідає депутат міської ради 
Ігор Шалімов. — До 12.00 свят-
кували в родинному колі, а по-
тім виходили у двір. Кожен брав 
смачненьке. Прикрашали вулич-
ні ялинки, чим могли: вішали не 
тільки старі іграшки, а й чоботи, 
усі жартували, веселилися. Це 
об’єднувало людей. Сьогодні та-
кі традиції призабулися, але спіл-
кування необхідне. Ці скромні 
ялинки, думаю, згуртують. Вирі-
шили посадити по хвойному де-
реву у кожному дворі біля бага-
топоверхівок на окрузі. Гарний 
приклад — садити дерева». 

Також Ігор Володимирович по-
обіцяв зробити конкурс на най-

краще оздоблену ялинку. «Пе-
реможцям подаруємо ремонт у 
під’їзді» (сміється). 

«Збулася мрія!» — каже приби-
ральниця будинку, що на Френке-
ля, 1, Леся Кравченко. Жінка пра-
цює тут більше 30 років і знає ці-
ну ялинкам, які купують на кіль-
ка днів до свята. «Головне, щоб у 
бориспільців совісті вистачило не 
поцупити чи «обпатрати» дерев-
ця. Он два хвойні ростуть біль-
ше 50 років, їм молодих деревець 
для компанії якраз і не вистача-
ло», — каже жінка.

Суботній захід вдався. Люди 
задоволені й радіють, що впо-
ралися до снігу. Обіцяли дбати, 
щоб деревця прижилися. Коли 
ні, запевняють, акцію повторять, 
а навесні хочуть розширити іні-
ціативу. Тож нехай ростуть со-
бі ялиночки. А з ними — дружні 
громади.

ЯЛИНКУ — В КОЖЕН ДВІР
 З лопатками і «Чу-

па-чупсом» за щокою 
Захар і Саша 2 грудня 
поспішали допомагати до-
рослим, незважаючи на хо-
лод і дощ.  У  дворі їхнього 
будинку неочікувана подія 
— усі саджають ялинки, 
тобто організоване свято, 
що об’єднує. 

• Активний вихідний. Саджали хвойні усі гуртом. Чудовий приклад для дітей.
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 ЦИВІЛЬНА АВІАЦІЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО

«Вісті»  дізнавалися, чому ґвин-
токрил мало не щодня пролітає 
над житловими масивами Бори-
споля. Чи не є такі польоти не-
безпечними? Кореспондент звер-
нулася до керівництва військової 
частини Повітряних сил Збройних 
сил України, що в районі Соцмі-
стечка, в м.Бориспіль. 

З’ясувалося, військові верто-
льоти виконують інтенсивні по-
льоти в районі аеродрому «Бо-
риспіль» за графіком. За словами 
Марини Добровольської, прес-

офіцера Бригади транспортної 
авіації, схеми  повітряних маршру-
тів, що розроблені та затверджені 
Державіаслужбою України та по-
годжені із Командуванням Пові-
тряних  сил Збройних сил України 
ще у 2005 році, досі лишаються ді-
ючими.

Є основний документ — «Ін-
струкція з виконання польотів (ви-
користання повітряного просто-
ру) в районі аеродрому «Бори-
спіль», який максимально врахо-
вує всі норми безпеки повітряного 
руху, в тому числі над населеними 
пунктами. У випадку Борисполя, то 
повний контроль над рухом авіа-
ції належить керівництву польо-
тів цивільного сектору аеропор-
ту, отже, будь-яке ухилення від ста-
лих маршрутів може відбуватися 
під наглядом та за вказівкою дис-
петчера аеропорту. Дійсно, іноді 
маршрут польоту може бути відко-
риговано, але на це є вагомі підста-
ви, наприклад, виконання санітар-
них рейсів (перевезення поране-

них), коли час на порятунок життя 
рахується хвилинами. Кажуть, та-
ка ситуація була нещодавно. До то-
го ж, у межах Борисполя злітають 
не лише вертольоти Повітряних 
сил ЗСУ, але й цивільні борти ДАП 
«Україна», що призначені для пе-
ревезення керівного складу кра-
їни, та інших авіаційних підрозді-
лів. Також необхідно враховувати, 
що голосова та візуальна відстань 
до вертольота від землі, особливо 
вночі та за несприятливих погод-
них умов, може не співпадати з ре-
альним місцезнаходженням борта. 

 «Що стосується вертольотів 
нашої бригади, то фахівці постій-
но відпрацьовують вправи, спря-
мовані на вдосконалення льот-
ної майстерності, адже за бойових 
умов — це запорука порятунку 
життя», — говорить пані Марина.

За її словами, існує безліч вправ 
на певні дистанції, вони розро-
блені згідно з курсом бойової під-
готовки та можливостей літальних 
апаратів. «Наприклад, коли екіпа-

жу поставлене завдання виконати 
вправу  на гранично малій висо-
ті, то він ніяк не зможе відхилити-
ся від заданої висоти чи довжини 
маршруту, або меж визначеної пі-
лотажної зони», — пояснює М. До-
бровольська.

Такі навчальні польоти прохо-
дять не менше ніж раз на тиждень 
у денний і нічний час. Залежно від 
пори року, наприклад взимку, нічні 
години польотів можуть обмежу-
ватися до 21.00, адже темніє рано 
і екіпаж встигає налітати необхід-
ну кількість годин. Влітку ж ситуа-
ція інша, тому можна спостерігати 
навчальні польоти опівночі. 

Також пані Марина запевнила, 
що увесь військовий авіатранспорт 
пройшов модернізацію, капіталь-
ний або відновлювальний ремонт 
та повністю відповідає вимогам тех-
ніки безпеки. А за безпеку польо-
тів під час виконання вправ відпо-
відальність несе чимало людей, по-
чинаючи із командира екіпажу та 
інженера підрозділу.

ЧИ БЕЗПЕЧНИЙ ГВИНТОКРИЛ?
 Чимало містян, що 

мешкають у приватному 
секторі, не один раз стави-
ли питання: чому над на-
шими домівками так низь-
ко літає вертоліт?

ДО РЕЧІ 

Аеропорт «Бориспіль» ще 
у 1959 році починав своє 
існування із військового 
аеродрому. 

«Історія співжиття міста із 
військовими авіаторами має 
глибоке коріння, і воно ніко-
ли не викликало нарікань з бо-
ку бориспільців», — зазначає 
М. Добровольська.

Лишається із розумінням ста-
витись до військовослужбовців 
та графіку їхніх навчань. А міня-
ти застарілі повітряні траси на 
нові, згідно із межами Бори-
споля, найближчим часом ні-
хто не буде. 

 КОМФОРТНЕ МІСТО

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

У Борисполі на провулку Баб-
кіна розпочалося облаштування 
скверу. Ініціатором став Дмитро 
Гопанчук, депутат Бориспіль-
ської міськради, заступник місь-
кого голови з питань архітекту-
ри та будівництва. Замовником 
є головне управління ЖКГ Бори-
спільської міської ради, роботи 
проводить бориспільське ТОВ 
«Кантер Плюс».

Ділянка площею 0,68 га знахо-
диться у заглибленні між будинка-
ми. Раніше, кажуть місцеві, терито-
рія заростала хащами, поміж де-
рев влаштовувалися безпритульні. 
В іншій частині діти організували 
поле для футболу, а жителі прилег-
лих багатоповерхівок тут вигулю-
вали собак. На зиму в цій ямі зби-
ралася вода, і усі охочі в мороз ка-

талися на імпровізованому льодо-
вому катку. 

Сьогодні тут кладуть доріжки, 
встановлюють бордюри, поспилю-
вали аварійні дерева, навіть при-
брали незаконно встановлений 
гараж, в якому, до речі, ночували 
безхатченки. 

Кошти на сквер чиновник ви-
ділив із депутатських грошей, 
які призначені для потреб окру-
гу. За попередніми підрахунка-
ми, на перший етап розбудови 
скверу потрібно 1,4 млн грн. Це 
облаштування доріжок, встанов-
лення ліхтарів та окремих еле-
ментів декору. Пізніше тут з’яв-
ляться лавочки, а в центрі бу-
де арт-об’єкт із каменю. Перший 
етап планують завершити до Но-
вого року.

Другий передбачає встановлен-
ня містка через існуючий невели-
кий рів та обладнання спортзони.

ЕКСКУРСІЯ 
МАЙБУТНІМ СКВЕРОМ

• Так буде. Обіцяють арт-об'єкт у центрі скверу.

• Так є. Роботи триватимуть до Нового року — це перший етап.

 НОВИНИ КОРОТКО

РОЗБІРКИ З 
КОМУНАЛЬНИКАМИ

Ольга ВАСИЛЕНКО

На понеділковій нараді у місь-
кого голови згадали про першу 
ожеледицю у Борисполі, що на-
лякала місто минулого тижня. 

Ініціатором став секретар місь-
кради Ярослав Годунок, який ви-
словився про погану роботу ко-
мунальників у ніч із 28 на 29 ли-
стопада. Тоді у місті був льодовий 
колапс, а в цей час у кабінетах 
міськради запевняли про вчасно 
посипані піщано-сольовою сумі-
шшю дороги та тротуари. 

«Вимагаю зняти із усіх причет-
них до організації роботи кому-
нальників премії!» — наполягав 
секретар. 

В управлінні ЖКГ міськради по-
яснили, що усі працівники ВУКГ, 
які мали б забезпечувати посип-
ку доріг, проживають поза мі-
стом, тому одиниці змогли вий-
ти на чергування тієї ночі. Раніше 
в цьому ж управлінні зазначали, 
що вже о 3-й годині ночі на доро-
гах міста працювала техніка, те-
пер уточнюють, що із 8.00 всі бу-
ли на робочих місцях.

Відтепер працівники КП 
«ВУКГ» обіцяють працювати по-
стійно і безперебійно та гово-
рять, що готові зустрічати сніж-
ну і слизьку зиму. 

РОСІЯНИ НЕ ДРУЗІ
Олександр МАТВІЄНКО

Чергова сесія Переяслав- 
Хмельницької міськради роз-
глянула розірвання дружніх 
стосунків з російськими міста-
ми-побратимами Можайськом 
та Переславлем-Заліським. Це 
ідеологічне питання було за-
пропоноване міським осеред-
ком НВР «Правий сектор». 

Під час дебатів міський голова 
Тарас Костін вніс пропозицію роз-
глянути долю стосунків із містами 
країни-агресора на громадських 
слуханнях, що викликало нега-
тивну реакцію зали. Більшість 
вважали продовження стосунків 
із Можайськом та Переславлем 
неможливим. Це питання ниніш-
нім скликанням уже розглядало-
ся, проте не набрало достатньої 
кількості голосів. 

З’ясувалося, що договір з Пе-
реславлем-Заліським підписа-
ний 2005 року. Можайськ же 
був першим побратимом Пе-
реяслава-Хмельницького. Уго-
ди про дружбу та співробітни-
цтво підписувалися тоді між 
Київською та Московською об-
ластями у першій половині 
50-х років минулого століття. 
Ніяких подібних документів між 
Переяславом та Можайськом 
не знайдено. Тож переяслав-
ські обранці прийняли рішен-
ня «Про розірвання угоди про 
дружбу, співробітництво і взає-
мовідносини між містами Пере-
яславом-Хмельницьким (Укра-
їна) та Переславлем-Заліським 
(РФ), та дружніх відносин із мі-
стом Можайськ (РФ)». За рішен-
ня проголосували 21 депутат із 
34-х і міський голова, секретар 
ради Петро Бочарін утримався, 
четверо парламентарів не бра-
ли участь у голосуванні.

Марина ДОБРОВОЛЬСЬКА, 
прес-офіцер Бригади 
транспортної авіації

• Навчальні польоти проходять не менше ніж раз на тиждень у денний і нічний час.



5№47 (906), 8 грудня р.
www.i-visti.com «Вісті»Економіка

 КОМПАНІЯ

«БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС «РОШЕН»:  
БОРИСПОЛЮ БУДЕ СОЛОДКО

Ірина КОСТЕНКО

— «Рошен» добудує фабри-
ку в Борисполі, — запевнив пан 
Костянтин. — У вересні 2018 ро-
ку планується запуск першої лі-
нії. У квітні має розпочатися мон-
таж технологічного обладнання. А 
у вересні — жовтні повинна з’яви-
тися перша продукція.

— Таку продукцію ми вже ба-
чили на прилавках?

— Ні, це будуть абсолютно но-
ві борошняні вироби. На першо-
му етапі планується випуск кре-
керної продукції з натуральною 
ферментацією — в ексклюзивно-
му форматі. Тобто таку продукцію 
ніхто не виготовляє. 

— І в чому її особливість? 
— У виробництві використо-

вуватиметься натуральна фер-
ментація. Процес розпушуван-
ня тіста, набуття ним пухкої кон-
систенції, необхідної для випі-
кання виробів, відбуватиметься 
натуральним способом. Зараз та-
кий використовується, переваж-
но в побуті, для випікання хлі-
ба, пирогів, пасок: коли кілька 
годин сходить опара, потім ро-
биться повторний заміс, і зно-
ву висходжується…  У промис-
лових масштабах таким методом 
дозрівання тіста  практично не 
користовуються. Зазвичай, дода-
ють добавки-ензими, які дозво-
ляють прискорити процес розпу-
шування за 15-20 хв., під час замі-
шування у міксері. Ми прагнемо 
від цього відійти, повернутися до 
традиційного процесу натураль-
ної ферментації, з тривалою ви-
тримкою у ферментаційній каме-
рі. Щоб отримати продукт найви-
щої якості, із найкращими смако-
вими характеристиками. Це буде 
ексклюзив.

— Продукт орієнтований на 
українського споживача чи  на 
експорт?

— Ми не ділимо споживачів на 
українських і закордонних, немає 
такої політики. Виготовляємо про-
дукцію для всіх. Скільки зможе-
мо — реалізуємо на українсько-
му ринку, решту заберуть Європа, 
країни Азії… Якщо не вистачати-
ме, щоб задовольнити попит — 
розширюватимемо виробництво. 

До завершеного циклу 
— Які перспективи розширен-

ня  виробництва?
— Заплановано дві черги будів-

ництва. 
Перша черга ділиться на три 

пускових комплекси. Перший — 
підстанція 110 кіловольт. Її будів-
ництво завершене, і вона про-
йшла випробування під напру-
гою. Спочатку підприємство отри-
має два мегавати потужності, щоб 
можна було утримувати себе.

Основну будівлю розділено на 
дві частини. Перша — це другий 
пусковий комплекс, розрахова-
ний на 10 ліній. Тут у вересні на-
ступного року запрацюють перші 
лінії з виробництва крекерів. По-
тім, протягом кількох років, наро-
щуватиметься виробництво, до-
даватимуться нові види продукції. 
Третій пусковий комплекс — це 
друга частина основної будівлі — 
ще один корпус на 10 ліній. 

На етапі другої черги вироб-
ництва планується звести елева-
тор плюс млин. 

— Борошно виготовлятиме-
те лише для власних потреб?

— Маємо забезпечити якісним 
борошном власне виробництво. 
Коли комплекс запрацює на повну 
потужність, то він випускатиме 20 
тис. тонн продукції на місяць, а для 
цього потрібно буде 10 тис. тонн бо-
рошна. Звичайно, в Україні можли-
во придбати таку кількість борош-
на. Але щоб воно було однорідним, 
якісним, таким, що  підходить для 
виробництва нашої продукції — це 
складно. Якщо борошна буде над-
лишок, то будемо його продавати. 

Кадри і вакансії
— Скільки робочих місць за-

безпечуватиме підприємство?
— На етапі запуску виробни-

цтва працюватиме до 100 чоло-

вік, а в перспективі, коли фарика 
запрацює на повну силу й будуть 
введені в дію усі черги, трудовий 
колектив складатимуть понад 
1000 працівників. 

— Як формуватимете  
колектив?

— У нас є база людей, які  спіл-
кувалися з відділом кадрів. Ва-
кансії викладаємо на своєму сайті  
https://www.roshen.com/karera/
vakansiyi. Там же можуть залишити 
своє резюме усі, хто бажає працю-
вати на підприємстві. Вакансії роз-
міщуються і на сайтах, які пропо-
нують роботу. З повним переліком 
пропозицій можна ознайомитися 
і на фабриці. Думаю, будуть задіяні 
інші інформаційні ресурси міста, які 
є посередниками у пошуку роботи. 
У тому числі, центр зайнятості. 

— Чи немає у вас бажання на-
лагодити співпрацю по підго-
товці фахівців із Бориспіль-
ським професійним ліцеєм?

— Думка цікава, але це завдання 
на перспективу. Організація такого 
навчання —  трудомісткий та трива-
лий процес. Потрібно створити базу 
для навчання, підібрати спеціалістів, 
які можуть навчити сучасним тех-
нологіям, на сучасній техніці. Проте 
можливість така розглядається.

— Роботу отримуватимуть 
мешканці Борисполя?

— Ми зацікавлені, щоб праців-
ники фабрики були місцевими, це 
ідеальне вирішення питання роз-
возки співробітників. Але розгля-
датимуться професійні навички, 
знання та досвід роботи. 

Про благодійність 
та соцпроекти

— Важко уявити велике під-
приємство без благодійної 
діяльності. 

— Звичайно, ми надаємо допо-
могу, підтримуємо місцеві грома-

ди. Для нас важливо, щоб ця до-
помога була максимально ефек-
тивною. Наприклад, пайова 
участь на розвиток інфраструк-
тури міста складає 30 млн грн. За-
кон вимагає сплачувати пайову 
участь перед введенням об’єкта 
в експлуатацію. Тобто ми б мали 
заплатити її у вересні 2018 року. 
Та підприємство зробило це ра-
ніше, не чекали, доки будівниц-
тво завершиться. Частину було 
сплачено торік, другу частину — 
у цьому році. У результаті, кошти 
не «з’їла» інфляція, а, за словами 
міського голови Анатолія Федор-
чука, гроші були витрачені на бу-
дівництво дитсадка та школи.

Також за кошти корпорації «Ро-
шен» були придбані насоси для го-
ловного фонтану Борисполя. 

Після завершення будівництва 
фабрики будуть відремонтовані й 

прилеглі дороги. Це стане додат-
ковим внеском у розвиток інфра-
структури. В усіх містах, де пред-
ставлені фабрики «Рошен», ми бу-
дуємо для громади. Та й не тільки 
там, де ми працюємо. Так, у Хар-
кові «Рошен» декілька років вста-
новлює каток, у Вінниці — усім ві-
домий фонтан, у Черкасах рекон-
струювали зоопарк. У Києві бага-
то проектів, які «Рошен» втілює на 
благодійній основі. Це і підтрим-
ка лікарні «Охматдит», і рекон-
струкція театру, і допомога цен-
тру кардіології та кардіохірургії. 
В’ячеслав Москалевський, прези-
дент корпорації «Рошен», серйоз-
но до цього ставиться і підтримує 
надання частини прибутку в соц-
проекти. Думаю, і для Борисполя 
ми реалізуємо багато потрібного. 
Але для початку запустимо вироб-
ництво, почнемо заробляти. 

 Перспективи цього бу-
дівництва були сприйняті 
неоднозначно. Але здоро-
вий глузд щодо інвести-
цій у економіку міста взяв 
гору. «Рошен» будується, 
однак інформаційний про-
стір навколо нього неспо-
кійний.  Ширяться чутки, 
начебто «Рошен» продава-
тиме завод, який зводить-
ся у Борисполі. З метою 
отримати достовірну ін-
формацію «Вісті» зверну-
лися до директора підпри-
ємства Костянтина Півня.

• Костянтин Півень, директор підприємства «Бісквітний комплекс «Рошен»: «Бориспіль отримав інвестора, який не лише дбатиме про власний при-
буток, але й турбуватиметься про добробут міста, у якому працює».

Щоб земля працювала для міста
• Костянтин ПІВЕНЬ поді-

лився ініціативою, яка є  вигід-
ною для Борисполя, хоча для 
підприємства — це додаткові 
затрати. 

— Плануємо викупити зем-
лю, на якій розташоване вироб-
ництво — «Бісквітний комплекс 
«Рошен», і так поповнити бюджет 
Борисполя. За нормативною 
оцінкою, ця земля коштує близь-
ко 50 млн грн. Для визначення 
реальної ціни міська влада про-
водитиме експертну оцінку. За-
раз сплачуємо орендну плату 
за землю — це близько 150 тис. 
грн на місяць. За рік це 1 млн 800 
тис. грн. Тож ці 50 млн грн зможе-
мо виплатити за 20 років. І що з 
них залишиться, з урахуванням 

інфляції? А так місто отримає 
кошти за землю вже сьогодні, а 
замість орендної плати ми про-
довжуватимемо сплачувати по-
даток на землю до міської каз-
ни. Навряд чи хтось,  окрім нас, 
претендуватиме на цю терито-
рію, тому що місцевість боло-
тиста і знаходиться у промзо-
ні. Там уже розташовані наші 
об’єкти незавершеного будів-
ництва. Але якщо з приводу ви-
купу землі хтось має заперечен-
ня чи зауваження, він може за-
лишити інформацію на сайті «Ро-
шен»: https://www.roshen.com/
kontakty/ukrains-kyj-nacional-
nyj-ofi s. Її буде розглянуто, щоб 
усі моменти, які викликають пи-
тання, вирішити на етапі підго-
товки до викупу землі.

ЦЕ ВАЖЛИВО!
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РУСТАМ ХАМРАКУЛОВ 
ПРО «СЕКТОР БЕЗПЕКИ»

• Асоціація АТО збирає та доставляє 
допомогу захисникам на Сході. 

«Хто хоче допомогти, запрошуємо до нас у 
офіс. До шкіл міста ми звернулися з прохан-
ням збирати не стільки продукти, скільки ди-
тячі малюнки та листівки, які воїнам дорогі.

Цього разу ми чотирма автобусами у дру-
гій половині січня повеземо допомогу до-
бровольчим батальйонам, які не отримують 
зарплати. Добровольцям подзвониш: «Нам 
нічого не треба — продукти є, обладнання 
ми бережемо, все є». Але це неправда».

 Безпека у Борисполі й 
діяльність правоохорон-
ців стали першочергови-
ми. «Вісті» поговорили з 
Рустамом Хамракуловим із 
громадського формуван-
ня «Сектор Безпеки», до-
бровольці якого щоночі па-
трулюють вулиці міста на 
громадських засадах. 

• «СБ» перевіряє наркопритони міста, деякі з яких розміщуються 
в підвалах багатоповерхівок. На фото — підвал дев’ятиповерхівки на 
вул. Головатого, 3 суботньої ночі: використані шприці, ампули з ріди-
ною для ін’єкцій, у обставленому приміщенні — чиїсь сім-картки (з 

крадених телефонів?). Мешканців нори не було. У Фейсбук запитують 
— чому такими підвалами не займається поліція? Зустрічне запитан-
ня — ніхто з сотень мешканців не бачить, як до підвалу ходять підоз-
рілі особи, і не може викликати поліцію?

 БЕЗПЕКА У МІСТІ  НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК

• На роботу поліції, точніше, 
поліцій, є нарікання. Рустам 
правоохоронців захищає: «На-
род думає, що поліція нічого не 
робить. Роблять вони багато, ве-
дуть боротьбу з наркообігом. 
Справа в тому, що вони програ-
ють в інформаційній гонці — ні-
де не розповідають про роботу, 
про кількість розкритих злочи-
нів, про деталі розслідувань».

• Представники «Сектору 
Безпеки» наголошують, що 
безпечним Бориспіль стане, 
коли мешканці будуть небай-
дужими: помітивши підозрі-
лих чи алкоголіків, необхідно 
дзвонити 102.

«Закликаємо бути уважними 
і обачними, думати про безпе-
ку. У разі протиправних дій ви-
кликати поліцію, багато злочи-
нів можна попередити. Напри-
клад, вбивство жінки на вул. Го-
ловатого. Зрозуміло, що вбивця 
перед тим десь «чудив», хтось 
його бачив, але ніхто на його 
неадекватну поведінку не звер-
нув уваги, ніхто не викликав по-
ліцію, і загинула людина. У кож-
ного з нас має бути громадян-
ська позиція. Найпростіше ска-
зати — поліція нічого не робить. 
А допомогти хоча б дзвінком?»

• Витрати на ремонт патрульного мікроавтобусу ле-
жать на активістах. Місто сплачує комуналку офісу, по-
шило форму, допомагає пальним. Нещодавно інозем-
ний фонд оцінив роботу формування. «ГФ «Сектор Без-
пеки» виграло канадський грант — 100 тис. грн. Написали 
програму і подали її. Відповіли, що по ній помітно, що вона 
базується на реальній роботі. Ці люди разом з американ-
цями займалися створенням патрульної поліції в Україні.

Канадці разів п’ять приїздили до нас, ми розповіли, хто 
допомагав, історію міста. Вони зняли про нас ролик — при-
їхала знімальна група з серйозною технікою, знімали, як у кі-
но. Наприклад, з машини, як патруль їде містом. Ці грантові 
гроші підуть на благоустрій, літературу, білборди з нашою 
інформацією».

• У Борисполі можлива муніципальна 
поліція. Яка роль у цьому «СБ»?

«Є райвідділок, є патрульна поліція, які ма-
ють працювати і виконувати обов’язки, за які 
отримують зарплату. Можна створити, напри-
клад, «муніципальну варту» при якомусь кому-
нальному підприємстві. «Сектор Безпеки» два 
роки займається охороною порядку. З акти-
вістів жоден не отримав ні копійки, всі працю-
ють на ентузіазмі. Кожен має роботу, де вдень 
заробляє, а у вільний час охороняє місто. Якби 
муніципальна поліція була створена, то багато 
хто міг би піти з теперішньої роботи і займатися 
безпекою у Борисполі. Якщо зараз наш екіпаж 
патрулює місто вночі, то це було б цілодобово.

Муніципальна поліція могла б боротися 
з розпиттям алкоголю, з незаконною тор-
гівлею, з порушеннями паркування, зі спа-
ленням сміття, маючи повноваження стя-
гувати штрафи за правопорушення, попов-
нювала б бюджет міста.» 

• Нещодавно на ТРС «Бориспіль» показали фрагмент 
прийому заступника міського голови, на якому літня 
жінка жалілася на роботу активістів «Сектора Безпе-
ки». Що це було?

«Наш екіпаж патрулював місто. Коли виїздили з Головатого 
на Київський Шлях, за зупинкою «Стара Прага» побачили чо-
ловіка, який був у стані сильного сп’яніння, сказав щось про 
біль у нозі. Екіпаж зі службового телефона викликав швид-
ку, це зафіксовано, дочекалися і супроводили до лікарні, піс-
ля чого викликали поліцію — виявилося, нога зламана. Десь 
через три тижні (!) на прийом до заступника міського голо-
ви Миколи Корнійчука прийшла жінка жалітися на нас. Цей її 
син приїжджий, наймає квартиру, вона до Борисполя на день 
приїхала. Видно, що говорила вона завчивши текст. Корній-
чук подзвонив мені, я все пояснив, але епізод показали по те-
лебаченню.

Про нашу діяльність знають неблагополучні громадяни, які 
не дружать із законом. Такі нас проклинають. Нормальні люди 
з нами не стикаються і тому знають небагато.»

• Минулої суботи патруль «СБ» перевіряв мережу «АТБ» на факт торгівлі алкоголем у нічний час. 
До активістів долучився депутат міськради Олег Верес та журналіст «Вістей».

«27 листопада надійшов виклик, що мережа «АТБ» почала торгувати спиртними напоями після 23-ої (в 
усіх магазинах міста заборонено — ред.). За три дні пів-Борисполя про це дізналося, почали приїздити на 
таксі скуповувати. Наш активіст Ян Мілевський провів профілактичну бесіду з адміністратором, і вони по-
обіцяли не продавати. Ми перевірили — зараз не продають». 

• Активісти ГФ «Сектор Без-
пеки» майже всі є членами Асо-
ціації АТО, тому громадські ор-
ганізації працюють пліч-о-пліч.

«Ми від Асоціації АТО написали 
програму з підняття патріотизму 
в місті, що включає кілька пунк-
тів. Перше — капітальні білборди 
3х2 метри у всіх спальних райо-

нах міста. На них буде гасло і кіль-
ка фотографій для контрасту. На-
приклад, воїн в окопі, йде дощ, і 
друга — якась гулянка в рестора-
ні. Щоб бориспільці не забували, 
що йде війна і захисникам необ-
хідна підтримка. Якщо бачити та-
кі речі щодня, то це діятиме. Дру-
ге — великі жовто-блакитні пра-

пори на будинках вздовж вулиці 
Київський Шлях. Траса транзитна, 
через Бориспіль проїздить вели-
ка кількість людей. Хай бачать, 
що тут живуть патріоти. Є ідея 
великі мурали на будинках ство-
рити, але це дорого. Не хочемо 
просити грошей, а спонсора на 
це немає».

ТРАГЕДІЯ НА 
КАНІВСЬКОМУ 
ВОДОСХОВИЩІ

Олександр МАТВІЄНКО

Вода забрала життя двох 
людей. Пошуки тривали по-
над тиждень. Причини за-
гибелі невідомі.

26 листопада з дамби Канів-
ського водосховища, біля на-
сосної станції, яка перекачує 
воду з річки Трубіж у Дніпро 
(поряд із межею міста Переяс-
лава-Хмельницького) вийшли 
на воду двоє рибалок — бать-
ко й син, Олег (1984 р.н.) та Де-
нис (2006 р.н.) Фесенки. Оби-
два були в рятувальних жиле-
тах. Пластиковий моторний 
човен, на якому вони поплив-
ли, марки «Анріда-407» з дви-
гуном «Suzuki-70». Жили Фе-
сенки неподалік — у мікро-
районі, який виходить на Дні-
про (Канівське водосховище). 
Олег із дружиною Оксаною 
були підприємцями. Їх знали 
багато переяславців, адже во-
ни на недільному ринку тор-
гували олією.

Зв’язок із рибалками був 
втрачений близько 13-ї годи-
ни того ж дня, 26 листопада. 
У  післяобідню пору на пошу-
ки вирушили знайомі рибал-
ки на моторному човні. Про-
те безрезультатно. Наступ-
ного дня до пошукових ро-
біт були задіяні гелікоптер 
ДСНС, кілька човнів та опе-
ративно-рятувальних авто, 
рятувальники трьох районів 
Київщини, полісмени та міс-
цеві жителі. Зниклих шукали 
кілька днів.

2 грудня, близько 13-ї го-
дини, поблизу рятувальної 
станції, за кілька сотень ме-
трів від насосної, переяслав-
ські рибалки виявили під бе-
регом тіло хлопчика та улам-
ки човна. Ймовірно, вітер 
змінив напрям і труп приби-
ло до берега. Після проце-
дури впізнання матері Окса-
ні стало погано, її швид-
кою допомогою доправили 
до лікарні. Пошуки батька 
продовжуються.

Ймовірною причиною тра-
гедії стала вітряна погода й 
відсутність досвіду керування 
човном. Можливо, човен пе-
рекинувся, і рибалки зазнали 
переохолодження.

Сергій Кручинін, фото автора



www.i-visti.com№47 (906), 8 грудня 2017 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У
Л

іц
., 

се
рі

я 
А

Е
 №

19
70

83
 в

ід
 0

4.
07

.2
01

3 
р.

, в
ид

ан
а 

М
О

З
У

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У

СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Начальника БЗВ
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників

Працівників на 
виробництво 
вібропресувальних 
виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Охоронця   
Електрика з 
кранового 
господарства
Тракториста

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 11 ГРУДНЯ

ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля"
10.40 12.20 "Міняю жінку"
13.50 Т/с "Слуга народу"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Діагноз" (16+)
22.50 "Гроші"
00.10 "Голос. Діти 4"
04.30 Т/с "Сила кохання Феріхи"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.55 12.20 "Чотири весілля"
12.45 "Міняю жінку "
14.20 Т/с "Слуга народу"
15.25 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Діагноз"
22.00 "Модель XL"
23.45 00.10 Х/ф "Фейкові копи" 

(18+)
02.05 Т/с "Сила кохання Феріхи"

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

01.30 Сьогодні
09.30 02.20 Зірковий шлях
11.00 Х/ф "Забудь мене, мамо" 12+
13.00 15.30 Т/с "Подаруй мені 

життя"
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Квіти дощу"
23.30 Х/ф "Примарний патруль" 

16+
03.15 Реальна містика
04.45 Агенти справедливості 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.00 03.15 Реальна містика

13.10 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Квіти дощу"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.20 Х/ф "Примарний патруль" 16+

05.50 "Мультфільм"
06.20 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "Зимова вишня"
11.50 Х/ф "Торкнутися неба" 16+
14.10 Х/ф "Бебі-бум" 16+
16.10 "Чекай на мене".
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.45 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" 16+
00.50 Х/ф "Гувернантка" 16+
03.20 "Скептик"
03.50 "Речдок"

06.00 Мультфільм
06.20 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

спить" 16+
12.50 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
13.50 "Життя на межі"
14.50 03.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.35 05.15 "Подробиці"
00.50 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
03.20 "Скептик"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 М/ф "Школа монстрів: 

Великий монстровий риф"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф "Рапунцель"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 Теорія зради

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

Підсумки
10.15 Антизомбі
10.15 13.25 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45 15.45 Факти. День
13.50 16.15 Х/ф "Падіння Олімпу" 

16+
16.30 Х/ф "Падіння Лондону" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Нюхач" 16+
22.25 Свобода слова
00.55 Х/ф "Священник" 18+
02.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.05 Т/с "Слідчі" 16+

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10 17.30 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.10 13.25 Х/ф "Васабі" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу "На трьох"
14.55 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.30 02.05 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.45 Х/ф "Блейд" 16+
02.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.35 Т/с "Слідчі" 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Висота"
09.30 Х/ф "Зворотної дороги 

немає"
13.30 Х/ф "Смертельна помилка"
15.30 Х/ф "Обвинувачується 

весілля"
17.10 Х/ф "Вантаж без маркування"
19.00 02.45 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Чорний трикутник"
03.30 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Вечора на 

хуторі біля Диканьки"
10.00 "Академія сміху"
10.50 "Зіркове життя"
11.40 00.25 "Моя правда"
12.20 Х/ф "Сім днів до весілля"
14.10 Х/ф "Северино"
15.35 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
17.10 Х/ф "П'ять хвилин страху"
19.00 02.05 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Обвинувачується 

весілля"
01.15 "Позаочі"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Неймовірні винаходи"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Неймовірні винаходи"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 Профілактика
06.00 Абзац
07.00 08.45 Х/ф "Медальйон" 16+
07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
08.45 М/ф "Веселі ніжки"
10.50 Х/ф "Вертикальна межа"
13.10 Х/ф "Подорож до центру 

землі"
15.10 Х/ф "Подорож 2: Таємничий 

острів"
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за Ревізором
23.45 Х/ф "Епідемія" 16+
01.45 Служба розшуку дітей
01.50 Зона ночі

03.00 02.00 Зона ночі

03.45 Т/с "Татусеві дочки" 16+

04.40 Абзац

06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"

07.00 08.20 Х/ф "Медальйон" 16+

08.20 Т/с "Друзі"

11.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+

16.00 21.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Кохання на виживання

22.00 Вар'яти

04.25 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"

05.40 Х/ф "Які ж були ми молоді"

07.25 Т/с "Діти Арбата" (16+)

11.30 "Кримінальні справи"

13.20 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)

14.45 19.00 23.15 03.20 "Свідок"

15.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)

01.45 Т/с "Суто англійські вбивства"

03.50 "Правда життя. Професії"

04.50 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери"

06.30 Х/ф "Доля людини"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Тихі береги"
10.30 "Кримінальні справи"
12.15 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.05 01.55 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.15 "Випадковий свідок"
03.30 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 11.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

12.00 17.15 "Загублений світ"

13.00 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)

19.20 Т/с "Балада про бомбера" 

(16+)

21.30 Т/с "Кістки 3" (16+)

23.15 Т/с "Кістки 3" (16+)

01.05 Х/ф "Свята Варвара" (16+)

03.10 Х/ф "Чорна долина"

04.40 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.25 Х/ф "Крадіжка в музеї" (16+)

19.20 Т/с "Балада про бомбера" 

(16+)

21.30 Т/с "Кістки 4" (16+)

23.15 Т/с "Кістки 3" (16+)

01.05 Х/ф "Святий Авґустин" (16+)

02.50 Х/ф "Чотири листи фанери"

04.10 "Облом.UA."

06.00 "ВусоЛапоХвіст"
07.05 15.25 "Все буде добре!"
09.05 Х/ф "Шкільний вальс"
11.05 Х/ф "Медовий місяць"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Хата на тата"
02.30 "Найкраще на ТБ"

06.35 15.25 "Все буде добре!"
08.35 "Все буде смачно!"
10.25 "Битва екстрасенсів 13"
12.50 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

06.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00 18.05 21.00 01.55 Новини
15.15 23.30 Розсекречена історія
16.35 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 05.40 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с "Дика планета"
00.30 Д/с "Орегонський путівник"
02.50 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. 

Естафета 4х7,5 км. 
Чоловіки

04.20 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. 
Естафета 4х6 км. Жінки

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

15.00 18.05 21.00 04.00 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.00 23.20 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.15 М/с "Чорний Джек"
17.50 03.15 Новини. Світ
18.20 21.30 03.30 04.45 Тема дня
18.35 03.45 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с "Столика Японія"
20.25 Наші гроші
21.50 04.25 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Дика планета"
23.30 Футбол. Клубний Чемпіонат 

Світу-2017. Півфінал
01.20 Футбол. Клубний Чемпіонат 

Світу-2017. Матч за 5-те

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Приватне акціонерне товариство «ПентоПак», що розташоване 
за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 5, 
повідомляє про намір отримання дозволу на викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин.
Підприємство спеціалізується на виробництві упаковки для харчових 

виробів м’ясної та молочної промисловості. 
У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі 

забруднюючі речовини: оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид азоту, кислота оцтова, аміак, етилаце-
тат, етиловий спирт, ацетальдегід, епіхлоргідрин, метиловий спирт, про-
піловий спирт, ізопропіловий спирт, метилакрилат, бутилакрилат, уай-
т-спірит, вуглеводні насичені С 12-С 19 (розчинник РПК-26611 тощо.) у 
перерахунку на сумарний органічний вуглець.

Сумарні валові викиди становлять — 4,7853 т/рік. Усі викиди — у ме-
жах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітар-
но-захисної зони не виявлено.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з 
цього питання проводить Бориспільська міська рада протягом 30 
календарних днів з дати публікації оголошення. За адресою: 08300, 
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, тел.: (04595) 6-02-35, 6-13-47.
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СЕРЕДА, 13 ГРУДНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 11.00 12.20 "Чотири весілля"
12.50 "Міняю жінку "
14.20 Т/с "Слуга народу"
15.20 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Діагноз" (16+)
22.00 23.35 00.10 "Міняю жінку - 

12"
01.45 Т/с "Сила кохання Феріхи"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.10 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.00 03.10 Реальна містика

13.10 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Квіти дощу"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

спить" 16+
12.50 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
13.50 "Життя на межі"
14.50 03.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.35 05.15 "Подробиці"
00.50 Х/ф "Грачі"
03.20 "Скептик"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф "Румпельштільцхен"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 23.30 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 Теорія зради

05.30 10.05 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 17.25 21.30 Т/с "Нюхач" 16+
12.05 13.25 Х/ф "Американські 

дракони" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.50 Скетч-шоу "На трьох"
14.55 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 02.05 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.55 Х/ф "Блейд-2" 16+
03.00 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+
03.35 Т/с "Слідчі" 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Зіркове життя"
09.30 00.25 "Моя правда"
10.25 Х/ф "Здрастуй, Вам!"
12.30 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
14.30 Х/ф "Безіменна зірка"
17.15 Х/ф "Недільний тато"
19.00 02.05 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
01.15 "Позаочі"
03.35 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

07.00 18.10 "Неймовірні винаходи"
08.00 Профілактика
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 03.45 

"Столичні телевізійні 
новини"

15.55 21.25 "Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
23.20 "Телемаркет"
04.05 "Мультляндія"

03.00 01.45 Зона ночі
03.45 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.40 Абзац
06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
07.00 08.20 Х/ф "Медальйон" 16+
08.20 Т/с "Друзі"
11.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.00 21.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар'яти
22.00 Зіркові яйця
01.40 Служба розшуку дітей

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

партнери"
06.40 Х/ф "Градус чорного Місяця"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Корупція"
10.30 "Кримінальні справи"
12.15 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.50 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.05 02.00 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.20 "Випадковий свідок"
03.35 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.05 Х/ф "Ліга видатних 

джентльменів" (16+)

19.20 Т/с "Балада про бомбера" 

(16+)

21.25 Т/с "Кістки 4" (16+)

23.10 Т/с "Кістки 3" (16+)

01.00 Х/ф "Святий Авґустин" (16+)

02.50 Х/ф "Камінна душа"

04.25 "Облом.UA."

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

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

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

15.00 18.05 21.00 02.00 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.00 16.35 23.15 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.15 Новини. Світ
18.20 21.30 01.30 02.30 Тема дня
18.35 01.45 Новини. Культура
19.00 23.30 Футбол. Клубний 

Чемпіонат Світу-2017. 
Півфінал

21.50 02.45 Новини. Спорт
22.15 03.05 Світло
23.25 Мегалот
04.10 Розсекречена історія
05.05 Д/с "Середземномор'я"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 14 ГРУДНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля "
10.45 "Чотири весілля"
12.20 13.50 "Міняю жінку"
15.20 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Діагноз" (16+)
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.00 "Право на владу 2017"
00.40 Х/ф "В ритмі беззаконня" 

(16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.10 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.00 03.10 Реальна містика

13.10 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Квіти дощу"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

спить" 16+
12.50 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
13.50 "Життя на межі"
14.50 03.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.35 05.15 "Подробиці"
00.50 Х/ф "Чаша терпіння"
03.20 "Скептик"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф "Хоробрий кравчик"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 23.00 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.05 17.20 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.10 13.25 Х/ф "Клуб шпигунів" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу "На трьох"
14.50 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 01.50 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.45 Х/ф "Блейд-3. Трійця" 16+
02.45 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+
03.20 Т/с "Слідчі" 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.25 00.35 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Чорна сукня"
13.15 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.15 Х/ф "Недільний тато"
17.00 Х/ф "Це було в Пенькові"
19.00 02.15 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Непідсудний"
01.25 "Позаочі"
03.45 Кіноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Неймовірні винаходи"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

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

03.00 01.35 Зона ночі
03.15 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.40 Абзац
06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
07.00 08.20 Х/ф "Медальйон" 16+
08.20 Т/с "Друзі"
11.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.00 20.50 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зіркові яйця
21.50 Кохання на виживання
23.45 Суперінтуїція
01.30 Служба розшуку дітей

04.10 "Правда життя. Професії"
05.10 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
06.55 Х/ф "Чекайте на зв'язкового"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Товариш генерал"
10.40 "Кримінальні справи"
12.20 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 02.40 "Свідок"
15.05 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.05 01.00 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
21.00 "Жорстокий спорт". Бої без 

правил
22.00 "Міжнародний турнір зі 

змішаних єдиноборств 
WWFC 9"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.30 Х/ф "Небезпечне мистецтво" 

(16+)

19.20 Т/с "Балада про бомбера" 

(16+)

21.25 Т/с "Кістки 4" (16+)

23.10 Т/с "Кістки 3" (16+)

01.00 Т/с "Атлантида 2" (16+)

01.55 Х/ф "Страчені світанки"

03.25 "Облом.UA."

06.50 15.25 "Все буде добре!"
08.50 "Все буде смачно!"
09.50 "Битва екстрасенсів 13"
12.00 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"
00.00 "Один за всіх"

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.00 23.20 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.10 02.50 Біатлон. Кубок світу. ІII 

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

моменти
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 00.25 Д/с "Столика Японія"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Культурна афіша здорової 

людини

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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06.00 23.25 "Світське життя"

06.45 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

09.45 "Голос. Діти 4"

12.00 Т/с "Діагноз" (16+)

16.30 21.15 "Вечірній квартал 2017"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

20.15 "Українські сенсації"

00.25 "Модель XL"

02.15 Х/ф "Ми купили зоопарк"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля "
10.45 "Чотири весілля"
12.20 13.50 "Міняю жінку - 10"
15.20 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 "Ліга сміху 2017"
22.20 "Вечірній Київ 2017"
00.15 Х/ф "Ми купили зоопарк"
04.25 Х/ф "В ритмі беззаконня" 

(16+)

07.00 15.00 19.00 03.10 Сьогодні

07.15 05.50 Зірковий шлях

08.10 15.20 Т/с "Квіти дощу"

16.10 19.40 Т/с "Перехрестя"

21.00 Х/ф "Будинок для двох"

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.20 Сьогодні

09.30 05.40 Зірковий шлях

11.00 04.05 Реальна містика

13.10 15.30 Агенти справедливості 

16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 00.00 Т/с "Ще один шанс"

23.20 Слідами

01.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.20 "Чекай на мене"
07.55 Х/ф "Сім няньок"
09.20 03.30 Х/ф "Покровські 

ворота"
12.10 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
14.00 Х/ф "Альпініст" 16+
16.00 Х/ф "Гроші для дочки"
17.45 Концерт "Таїсія Повалій. 

Україна. Голос. Душа"
20.00 02.10 "Подробиці"
20.30 "Час будувати"
22.30 "Великий бокс. Денис 

Беринчик - Аллан 
Валлеспин, Олег 
Малиновський - Девід 
Берна"

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

16+
12.50 "Орел і Решка. Навколосвітня 

подорож"
13.50 "Життя на межі"
14.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 04.10 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Бюро легенд" 16+
02.25 Х/ф "Платон Ангел"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
11.00 М/ф "Школа монстрів: 

Вітаємо у Monster High"
12.20 М/ф "Мураха Z"
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У Кіно
18.00 М/ф "Ріо"
20.00 Танька і Володька
22.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка
02.50 Теорія зради
03.40 Віталька
05.20 Казка з татом

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф "Найкращий друг 

шпигуна"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 М/ф "Ріо"
23.00 Х/ф "Кохання на острові"
00.30 Х/ф "Хор. Живий концерт"
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

05.00 04.40 Скарб нації
05.10 04.45 Еврика!
05.20 04.55 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.15 14.05 Дизель-шоу
10.45 Особливості національної 

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

Підсумки
20.05 Х/ф "На межі майбутнього" 

16+
22.30 Х/ф "У пастці часу" 16+
00.40 Х/ф "Блейд-2" 16+
02.40 Провокатор

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.05 17.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.10 13.25 Х/ф "Машина часу"
12.45 15.45 Факти. День
14.50 00.10 Скетч-шоу "На трьох"
14.55 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.45 Х/ф "Блейд" 16+
02.50 Факти
03.10 Х/ф "Клуб шпигунів" 16+
04.35 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
10.00 Х/ф "Приходьте завтра"
12.00 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
14.50 Х/ф "Сини Великої 

Ведмедиці"
16.40 Х/ф "Оцеола"
18.50 Х/ф "Текумзе"
21.00 Х/ф "Пригоди принца 

Флоризеля"
01.00 Х/ф "Королівство кривих 

дзеркал"
02.25 Х/ф "Своя роль"
03.05 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.20 "Моя правда"
11.15 Х/ф "Небилиці про Івана"
12.55 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
14.55 Х/ф "Це було в Пенькові"
16.55 Х/ф "Доживемо до понеділка"
19.00 02.25 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Старомодна комедія"
00.40 Х/ф "Призначення"
03.55 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 05.50 "Мультляндія"
15.15 "Хіти Михайла Поплавського"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.10 05.05 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
19.00 03.40 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Знайдеш друга - 

знайдеш скарб"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Заблудлі"
02.05 Х/ф "Таємний сценарій"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 04.05 "Неймовірні 
винаходи"

14.00 15.10 01.35 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
04.55 "Мультляндія"

03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
06.00 07.00 М/с "Лунтик і його 

друзі"
07.00 08.40 Х/ф "Медальйон" 16+
08.40 Дешево і сердито
10.00 Ревізор
12.20 Страсті за Ревізором
14.30 Вар'яти
16.30 Зіркові яйця
18.20 Х/ф "Скарб нації"
21.00 Х/ф "Скарб нації 2: Книга 

таємниць" 16+
23.20 Х/ф "Хто я" 18+
01.30 Х/ф "Епідемія" 16+

03.00 Зона ночі

03.15 Абзац

05.10 06.05 Х/ф "Медальйон" 16+

05.10 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.10 21.40 Кохання на виживання

08.10 Пацанки. Нове життя

16.30 19.00 Топ-модель 

по-українськи

23.30 Х/ф "Кінозірка в погонах"

01.30 Х/ф "Байбаймен" 16+

04.15 "Правда життя. Професії"
05.15 Х/ф "Осінній марафон"
06.55 Х/ф "Відпустка за власний 

рахунок"
09.25 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
12.20 "Легенди шансону"
13.20 03.30 "Речовий доказ"
15.00 "Свідок. Агенти"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Південь. Нерадянський 

Союз"
19.00 02.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Міцний горішок"
21.00 Х/ф "Позаземний"
23.30 Х/ф "Немислиме" (18+)
01.25 "Мисливці за привидами"
03.20 "Випадковий свідок"

04.20 "Правда життя. Професії"
05.20 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
06.50 Х/ф "Стамбульський транзит"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
10.55 "Кримінальні справи"
12.40 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.05 01.45 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 "Цілком таємно"
11.00 "Загублений світ"
13.00 Т/с "Ментівські війни. Одеса 

2" (16+)
17.05 Х/ф "Обман" (16+)
18.55 Х/ф "100 000 000 до н.е." 

(16+)
20.30 Х/ф "Некерований"
22.20 Х/ф "Ігри на виживання" 

(18+)
00.15 "Помста природи"
01.55 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.00 "Змішані єдиноборства: UFC 

Fight Night. Роббі Лоулер - 
Рафаель Дос Анжос". Пряма 
трансляція з Вінніпега 
(Канада)

05.00 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.20 Х/ф "Пітфайтер" (16+)

19.20 Х/ф "Наввипередки з часом" 

(16+)

21.05 Х/ф "Обман" (16+)

22.55 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.40 "Помста природи"

02.05 Х/ф "Захар Беркут"

03.40 "Облом.UA."

06.20 Х/ф "Непоправний брехун, 
або Казка з хорошим 
кінцем"

08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.15 Х/ф "Щастя за угодою"
14.10 "Зважені та щасливі - 7"
17.00 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.10 23.25 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"

07.35 Х/ф "Любов і голуби"

09.40 Х/ф "Пізнє каяття"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 22.35 Х/ф "Щастя за угодою"

06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00 08.00 09.00 21.00 Новини
09.30 15.25 Погода
09.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.25 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.45 Лайфхак українською
11.55 Хто в домі хазяїн?
12.40 03.05 Біатлон. Кубок світу. ІII 

етап. Гонка переслідування 
10 км. Жінки

14.00 Д/с "Дика планета"
15.40 03.45 Біатлон. Кубок світу. ІII 

етап. Гонка переслідування 
12.5 км. Чоловіки

16.40 23.30 Футбол. Клубний 
Чемпіонат Світу-2017. Матч 
за 3-тє місце

18.20 Роздягалка
18.55 01.10 Футбол. Клубний 

Чемпіонат Світу-2017. 
Фінал

20.50 03.00 Яскраві моменти 
чеміпіонату

21.35 04.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир

06.00 17.15 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.00 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
15.10 02.50 Біатлон. Кубок світу. ІII 

етап. Спринт 10 км. 
Чоловіки

17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с "Дикі тварини"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф "Присмерк"
00.30 Д/с "Орегонський путівник"
04.15 Розсекречена історія
05.05 Надвечір'я. Долі

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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06.05 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

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

06.50 Сьогодні

07.45 Зірковий шлях

09.40 Т/с "Перехрестя"

13.30 Т/с "Ще один шанс"

17.00 21.00 Т/с "Все ще буде" 12+

19.00 03.45 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

23.20 Т/с "Анютине щастя"

03.00 Реальна містика

04.45 Історія одного злочину 16+

05.35 20.00 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.30 Х/ф "Кухарка"
08.00 "Удалий проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Зірки"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 "Орел і Решка. Ювілейний "
13.00 Х/ф "Туз" 16+
14.50 "Місце зустрічі"
16.20 "Час будувати"
18.20 20.30 Т/с "Східні солодощі" 

12+
23.10 Х/ф "Навіщо ти пішов" 16+
01.05 Х/ф "Двоє під дощем" 16+

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
11.00 Х/ф "Рапунцель"
12.20 Х/ф "Найкращий друг 

шпигуна"
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00 Танька і Володька
22.30 Х/ф "Кохання на острові"
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка
02.50 Теорія зради
03.40 Віталька
05.20 Казка з татом

05.20 Більше ніж правда

07.00 Т/с "Слідчі" 16+

08.30 Т/с "Відділ 44" 16+

11.25 13.00 Скетч-шоу "На трьох"

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф "У пастці часу" 16+

16.35 Х/ф "На межі майбутнього" 

16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Примарний гонщик" 16+

22.55 Х/ф "Примарний гонщик-2. 

Дух помсти" 16+

00.45 Х/ф "Блейд-3. Трійця" 16+

02.40 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Академія сміху"
10.00 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
10.50 Х/ф "Правдива історія про 

Червоні вітрила"
14.45 Х/ф "Привид замка 

Моррисвіль"
16.40 Х/ф "Операція "Святий 

Януарій"
18.45 Х/ф "Емігрант"
21.00 Х/ф "Золоте теля"
00.10 Х/ф "Зірка шерифа"
02.20 Х/ф "Своя роль"
03.00 Кіноляпи

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.10 "Мультляндія"
15.40 "Україна Михайла 

Поплавського"
16.05 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
16.55 01.30 Х/ф "Манія величі"
18.55 Х/ф "Прощавай, друже"
21.00 00.40 03.20 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 03.50 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Подивись на мене"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.25 Зона ночі

06.20 Топ-модель по-українськи

09.10 11.00 11.00 Х/ф "Медальйон" 

16+

09.10 

13.00 Х/ф "Скарб нації"

15.40 Х/ф "Скарб нації 2: Книга 

таємниць" 16+

18.00 Х/ф "Код да Вінчі" 16+

21.00 Х/ф "Ангели і демони" 16+

23.50 Х/ф "Ватиканські записи" 18+

01.40 Х/ф "Хто я" 18+

04.00 Х/ф "Дівчина без адреси"
05.25 Х/ф "Позаземний"
07.50 Т/с "Діти Арбата" (16+)
11.50 Х/ф "Міцний горішок"
13.15 Х/ф "Висота"
15.00 "Легенди карного розшуку"
16.50 "Склад злочину"
18.30 "Свідок. Агенти"
19.00 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
22.50 "Міжнародний турнір зі 

змішаних єдиноборств 
WWFC 9"

01.50 Х/ф "Немислиме" (18+)
03.25 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
10.00 "ДжеДАІ"
10.35 "Бандерлоги"
11.35 01.00 "Помста природи"
15.45 Х/ф "Наввипередки з часом" 

(16+)
17.15 Х/ф "Некерований"
19.10 Х/ф "Великий переполох у 

малому Китаї" (16+)
21.10 Х/ф "Морська пригода" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства: UFC 

Fight Night. Роббі Лоулер - 
Рафаель Дос Анжос". 
Трансляція з Вінніпега 
(Канада)

02.00 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу"

03.10 "Облом.UA."

05.55 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
10.20 "Караоке на Майдані"
11.15 Х/ф "Кавказька полонянка, 

або Нові пригоди Шурика"
13.00 "МастерШеф - 7"
19.00 "Битва екстрасенсів 17"
21.15 "Один за всіх"
22.30 "Х-Фактор - 8"
00.50 "Х-Фактор - 8. Підсумки 

голосування"

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

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
09.30 11.35 23.20 Погода
09.40 Х/ф "Маленька Фадетта"
12.10 Перший на селі
12.40 01.35 Біатлон. Кубок світу. ІII 

етап. Мас-старт 12,5 км. 
Жінки

13.35 Фольк-music. Діти
14.20 Фольк-music
15.25 02.20 Біатлон. Кубок світу. ІII 

етап. Мас-стар 15 км. 
Чоловіки

16.50 Т/с "Серце океану"
19.05 Х/ф "Насмішка"
21.35 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

оки
тя, сходові марші, перемички
г та тротуарів та ін.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Саманд EL, 2008 р., 1,8 бензин, цен-

тральний замок, сигналізація, кондиціо-
нер, 130000 грн (еквівалентно 4800 у.о.). 
Тел.: 0 66 2524396.

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що 
потребують фарбування, кредитних, 
нерозмитнених. Швидкий розрахунок, 
оформлення за наш рахунок. Тел.: 0 63 
4930507, 0 68 8388890.
НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

балкона, газколонка, житловий стан, 450000 
грн. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світ-
лана.

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

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

2-к. КВАРТИРИ

Березань

КВАРТИРА-СТУДІО, ЦЕНТР, 1 ПОВЕРХ, КВАРТИРА-СТУДІО, ЦЕНТР, 1 ПОВЕРХ, 
ПАНЕЛЬНИЙ БУДИНОК, 47 КВ.М, Є ША-ПАНЕЛЬНИЙ БУДИНОК, 47 КВ.М, Є ША-
ФА-ГАРДЕРОБ, МЕБЛІ, БОЙЛЕР, ПРАЛЬ-ФА-ГАРДЕРОБ, МЕБЛІ, БОЙЛЕР, ПРАЛЬ-
НА МАШИНА, ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ НА МАШИНА, ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 
МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ АБО ОБЛАШ-МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ АБО ОБЛАШ-
ТУВАННЯ ОФІСУ, САЛОНУ-ПЕРУКАРНІ. ТУВАННЯ ОФІСУ, САЛОНУ-ПЕРУКАРНІ. 
ТЕЛ.: 0 66 8783871.ТЕЛ.: 0 66 8783871.

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

Старокиївська 99 вул., 8/9 ц., 80/45/12, с/в 
окремо, якісний ремонт, вбудована кухня, 
1242000 грн (еквівалентно 46000 у.о.). Тел.: 0 
67 4040137, Дмитро. 

БУДИНКИ

Березань
58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна 

договірна. Тел.: 0 98 8654720. 
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, 
косметичний ремонт, 2 сараї, гараж, 2 по-
греби, 10 соток, 1220000 грн, торг. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055
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Дударків с., 70 кв.м, 500 м від центру, газ, 
вода, асфальтований під’їзд, 46 соток. Тел.: 
0 67 2696836.

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

Продаю хату у с.Сошників, газ,во-
да,зручності всередині , 32 сотки, надвір-
ні забудови. Тел.: 0 95 2000916.
Переяслав-Хмельницький

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

ПІВБУДИНКУ

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

ку, гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 
соток, під забудову, 675000 грн (еквівалентно 
25000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж (35 км), приватизований, гарний 

стан, господар, ціна договірна. Тел.: 0 50 
5179696, 0 97 6372345. 

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, ас-

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

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

2-й провул. Городній, 10 соток, під забудову 
будинку, світло поруч, рівна, 378000 грн (екві-
валентно 14000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 4040137, 
Дмитро.

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

Грушевського вул., 10 соток, світло, газ по-
руч, високе рівне місце, 324000 грн (еквіва-
лентно 12000 у.о.). Тел.: 0 67 4040137, Дми-
тро. 

Дорошенка вул., 3 ділянки, під забудову, 
світло поруч, рівне місце, новий, тихий р-н, 
162000 грн (еквівалентно 6000 у.о.). Тел.: 0 
67 4040137, Дмитро.

Лобановського вул., 10 соток, під забудову, 
кутова, по вулиці світло та газ, 202500 грн 
(еквівалентно 7500 у.о.). Тел.: 0 67 4040137, 
Дмитро.

Профспілкова вул., 12 соток (10+2), при-
ватизована, документи. Тел.: 0 67 9687787, 
Валерій. 

Спортивний пров., р-н розвилки, 10 соток, 
під забудову, світло поруч, 270000 грн (екві-
валентно 10000 у.о.). Тел.: 0 67 4040137, Дми-
тро.

Чкалова вул., р-н центру, 19 соток, з влас-
ним заїздом, три акти, світло, газ по вулиці, 
405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 
67 4040137, Дмитро.

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

Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації по-
руч, приватизована, держакт, 230000 грн, 
господар. Тел.: 0 67 9973979.

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або 
без, допомога в оформленні, погашення ко-
мунальних боргів, окрім останнього поверху, 
у господаря, розгляну всі пропозиції, посе-
редникам не турбувати, терміновий викуп, 
іноземний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

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

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

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

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

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

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, 
бажано з комунікаціями або зі старим будин-
ком, у господаря, розгляну пропозиції, посе-
редникам не турбувати, викуп за 2 дні, готів-
ка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

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

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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

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

2-к.кв., житловий стан, необхідні меблі, тех-
ніка, 4500 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

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

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПІДРОБІТОК

Тел.: 096-112-59-45

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

Зручний графік, швидкий розрахунок.

РОБІТНИКІВ ТОРГОВОЇ ЗАЛИ

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ЕЛЕКТРИК
Тел.: (04595) 3-62-46
Заробітна плата 4080 грн.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
АВТОМОБІЛЯ ЗІЛ

Тел.: (04595) 3-62-46
Заробітна плата при співбесіді
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будинок, р-н школи №6, 4 кімнати, без с/в, 
вода у будинку, частково меблі, 3000 грн+лі-
чильники. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

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

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

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

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

житло для будівельників, Гора с., всі зруч-
ності, поруч зупинка. Тел.: 0 97 0930058.

Найму
Бориспіль

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

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

1-к.кв., для сім’ї, без меблів, у господаря, на 
тривалий термін, своєчасну оплату та поря-
док гарантуємо. Тел.: 0 97 3249754, Людми-
ла. 

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

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

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

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

8677535, 0 95 7275230.

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

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

Готель «Old Port» терміново запрошує на 
роботу адміністратора. Офіційне працев-
лаштування + премія. Тел.: 0 63 1301513, 
(044) 2817957.

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

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ 
МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ 
КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 
9179249.9179249.

Компанії з продажу керамічної плитки, 
с. Щасливе, на склад потрібні вантажник; 
водій кат. «В», «С» зі своїм вантажним 
авто до 2 тонн. Тел.: 0 50 3161611, Люд-
мила.

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

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

На роботу на виробництво меблів потрі-
бен працівник по складанню меблів, на-
вчаємо. Тел.: 0 67 2614039, 0 97 9197923.

На роботу потрібен бухгалтер, часткова 
зайнятість. Тел.: 0 50 6596222

На роботу потрібен водій на асенізаційну 
машину. Тел.: 0 68 8372020

Оголошення та реклама

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ, 
з/п від 8000 грн

ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА, 
з/п від 6000 грн

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

ОХОРОНЦЯ, г/р 1/3, з/п від 3000 грн

ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ
з/п від 8000 грн

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

Зручні графіки роботи, службова розвозка по м. Бориспіль.

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

Міняю

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу 
мийників автомобілів, автослюсарів, офі-
ціантів та припиральниць. Стань частиною 
нашої команди! Тел.: 0 67 9040777.

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

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

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

В перукарню «Пан та Пані» потрібні 
перукарі та майстер манікюру. Перукар-
ня знаходиться в центрі міста. Можлива 
оренда робочого місця. Тел.: 0 95 7050595, 
Олеся. 

В продуктовий магазин на вул. Нова по-
трібен продавець з д/р. Тел.: 0 67 3235454.

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

В спортивно-оздоровчий комплекс, с. Про-
ліски, потрібен постовий, г/р 2/2. Тел.: 0 99 
4214043.

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оголошення та реклама

Охоронному підприємству на постійну 
роботу потрібні охоронники, у гарній фі-
зичній формі. Офіційне працевлаштуван-
ня. Наявність медичної справки та справ-
ки про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 
(4595) 65434, (044) 2236768, 0 67 3288818.

Потрібен водій кат. «Д» на мікроавтобус, 
щоденка (можливо позмінно). Знання м. Бо-
риспіль та Києва. Відповідальність, пункту-
альність, бажання працювати, з/п 6500-10000 
грн. Тел.: 0 67 2090649, Олег. 

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

Потрібен на роботу помічник майстра 
виробництва сувенірної продукції, з/п 
10000 грн; вантажник, з/п 6000 грн. Робо-
та у м. Бориспіль. Оформлення та нав-
чання. Тел:. 0 67 5382982. 

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У МАГАЗИН 
«КВІТИ», РИНОК «ЗОРЯНИЙ». ТЕЛ.: 0 67 «КВІТИ», РИНОК «ЗОРЯНИЙ». ТЕЛ.: 0 67 
5032920, ЛЕНА.5032920, ЛЕНА.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО ВИЙ МАГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО 
З Д/Р, Г/Р 2/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 4500-5000 З Д/Р, Г/Р 2/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 4500-5000 
ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
ТЕЛ.: 0 68 7902345.ТЕЛ.: 0 68 7902345.

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

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

Потрібні монолітники із опалубкою для пе-
рекриття та монтажники з/б сходів, різноро-
бочі та водії зі своїм авто. Тел.: 0 96 9918144

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

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

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В 
МАГАЗИН КВІТИ, РИНОК «ЗОРЯНИЙ». МАГАЗИН КВІТИ, РИНОК «ЗОРЯНИЙ». 
ТЕЛ.: 0 67 5032920.ТЕЛ.: 0 67 5032920.

Терміново потрібні прибиральниці для 
прибирання торгівельних центрів. Г/р 
— тиждень/тиждень, з/п від 4000 грн, за 
15 робочих днів. Тел.:0 44 5018020, 0 67 
4047877, Тетяна, 0 67 5495662, Сергій.

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

Шрамківському цегельному заводу тер-
міново потрібні працівники з досвідом та 
без досвіду роботи, навчання на робочо-
му місці, робота позмінно. Оплата праці 
щоденно після закінчення зміни. Оплата 
проїзду за рахунок підприємства (Яго-
тинський напрямок до залізничної стан-
ції Кононівка). Можливе проживання на 
території заводу. Тел.: 0 63 2229877, 0 68 
8659001. 

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Домогосподарка шукає роботу, розгляну всі 
пропозиції. Тел.: 0 50 5435237.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
 Паркет дубовий, якісний, 25,5 кв.м, но-

вий, ціна договірна. Тел.: 0 96 3127118.
Брус, балки, крокви, шалівка, дошка сто-

лярна сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для 
підлоги. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 
67 7324045, 0 67 3278510.

М/п двері, 2,25х0,67; дорожня панель 1 
шт., гаражні ворота, металеві, б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресу-
вання, від виробника («Старе місто», «кірпи-
чик»). Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 
р. по 11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Стіл письмовий, диван, крісло розкладне, 

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

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Зварювальний апарат «Деко», заводський, 

користувались мало, в домашніх умовах, не-
дорого, торг. Тел.: 0 98 3534499.

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

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

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

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

Навчання новачків без досвіду роботи 

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
АДМІНІСТРАТОР
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
БУХГАЛТЕР   ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП

з/п щоденно 

У м. Бориспіль ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
для прибирання торгівельних центрів

г/р — тиждень/тиждень з/п від 4000 грн, за 15 робочих днів

Тел.: (044) 501-80-20, (067) 404-78-77 Тетяна, (067) 549-56-62 Сергій

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ПОМІЧНИК МАЙСТРА 
ВИРОБНИЦТВА СУВЕНІРНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ

ВАНТАЖНИК 
ВОДІЙ

Оформлення 

та навчання

Робота у м. Бориспіль

Тел:. 067-538-29-82

ТОВ «ДДК Трейдінг»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

РІЗНОРОБОЧИХ
КОМІРНИКА

З/п від 5500-6000 грн
м.Бориспіль, вул.Завокзальна, 30

Тел.: (068) 031-49-75, Оксана
(097) 346-20-05, Максим
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор «Хітач», робочий, гарний стан, 

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Віддам у дбайливі руки котеня, дівчинка, 2 

місяці, чорна, привчена до лотка. Тел.: 0 99 
0690856.

Поросята в’єтнамські, підрощені. Тел.: 0 97 
5601547.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

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

РІЗНЕ

Бориспіль
Газовий балон, б/в, 150 грн. Тел.: 0 98 

2148201.
Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянсько-

го виробництва, ціна договірна; балія алю-
мінієва на 100 л, відчизняного виробництва. 
Тел.: (4595) 69244.

Втрачений державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯА №381716, 
виданий на ім’я Штим Ганни Антонівни Бори-
спільським районним відділом земельних ре-
сурсів 26.12.2005 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯК №682469, 
виданий на ім’я Шевчук Тамари Серафимівни 
управлінням земельних ресурсів у Бориспіль-
ському р-ні 01.02.2010 р., вважати недійсним.

Втрачений договір купівлі-продажу житло-
вого будинку, вул. Грушевського, 16, с. В.О-
лександрівка Бориспільський р-н, серія ВТР 
№085848, виданий на ім’я Булата Сергія Пе-
тровича приватним нотаріусом Козій А.В. 25 
грудня 2013 р., вважати недійсним.

Холодильні вітрини, 2,0х1 м,0, 1,5х1 м, гну-
те скло; 1,5х1 м — пряме скло, вивіска «мі-
ні-маркет», 3,5х0,60 м з підсвіткою, нова. 
Тел.: 0 67 2696836.

Чоловічі светри, плед, покривало двоспаль-
не, розкладушка стійка, шафа тридверна. 
Тел.: 0 67 4973872.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю кни-
ги серії «Литературные памятники» та видав-
ництва «Academia». Тел.: 0 96 5252078.

Фотоапарат періоду СРСР та аксесуари. 
Тел.: 0 67 9687787, Валерій.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам потрібно пофарбувати на-
туральну шкіру, то будь ласка: куртка 
чорна — 200 грн, коричнева — 250 грн, 
бордова — 300 грн; пальто (плащ) чорне 
— 250 грн, коричневе — 300 грн, бордове 
— 400 грн. Тел.: 0 67 4179396.

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

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

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

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок дуже лагідний, симпа-
тичний котик, 4 міс., привчений до лотка. Тел.: 
(4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 0122275.

Втрачене свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно (господарча будівля кін-
носпортивного комплексу «Магнат-М», Г-ІІІ), 
серія САА №139846, видане на ТОВ «Маг-
нат-М» Великоолександрівською сільською 
радою 18.11.2004 р., вважати недійсним.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Втрачений договір купівлі-продажу земель-
ної ділянки, с. В.Олександрівка Бориспіль-
ський р-н, серія ВТР №085849, виданий на 
ім’я Булата Сергія Петровича приватним но-
таріусом Козій А.В. 25 грудня 2013 р., вважа-
ти недійсним.

Втрачений студентський квиток, серія КВ 
№11768811, виданий на ім’я Огірі Ельвіри 
Леонідівни Київським університетом культу-
ри 30.08.2017 р., вважати недійсним.

Здам в оренду будівельне риштування, 
вишку, бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 
0 93 7840089.

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

Дублянки жіночі, 48 р.; шкіряні плащі, чо-
ловічі, 50 р., жіночі, 50 р.; куртки. Тел.: 0 67 
4973872.

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

Медичне ліжко з електроприводом, в-во Іта-
лія. Тел.: 0 98 8458174.

Пальто драпове, нове, яскраво синього ко-
льору, 46-48 р., 400 грн; жіночі чоботи-бот-
форти, натуральна шкіра, чорні, 36 р., 1600 
грн; шуба із нутрії, темно-коричнева, довга, 
б/в, гарний стан, комір та манжет із песця, 
46-48 р, 6000 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 
6038361.

Трюмо, аерогриль, м’ясорубка «Мулінекс», 
холодильник 2-камерний, полиця туалетна, 
сходи садові. Тел.: 0 67 4973872.

Тел.: 093-661-45-88, 096-057-60-50,
Юлія, телефонувати після 12.00

ТЕРМІНОВО у кафе ПОТРІБНІ

ПОМІЧНИКИ 
КУХАРЯ
ПОСУДОМИЙНИЦІ

КУПИМО ДОРОГО
ЗОЛОТО, СРІБЛО, ПЛАТИНУ

Ювелірні вироби, нагороди, 
знаки, ордени, монети, ікони, 

картини, меблі, фарфор, буси, 
годинники, фотоапарати, парфуми СРСР

Тел.: 063-304-04-05, 
097-295-05-03, 066-758-20-08
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Кросворд Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликам

1

5

3

4

6

2

1. Людина, яка слідкує за дотри-
манням прав і свобод громадян, 
у тому числі дітей, у діяльності 
посадових осіб.

2. В якому документі, крім Конвен-
ції ООН, записані права дітей 
певної країни?

3. Люди, які піклуються і виховують 
дитину до самого повноліття.

4. Хто надає дитині найперше 
право у житті?

5. Документ, у якому записано, 
як уряд кожної країни має піклу-
ватися про дітей.

6. Можливості людини, які вона 
повинна реалізувати, щоб стати 
особистістю.

Англійською буде так

THE COBBLER’S CHILDREN USUALLY 
GO UNSHOD Чоботар без чобіт

CHILD OF THE BRAIN  Плід фантазії

ПРАВИЛА ЖИТТЯ: 
ДИТИНА МАЄ ПРАВО

Маленька людина — дитина до 
18 років. Вона безперервно пі-
знає світ, вчиться, вона відкрита до 
всього нового. Завдання батьків — 
познайомити її зі світом, чітко по-
казати межу між добром і злом. 
Однак помилково нав’язувати свій 
негативний досвід дитині. У неї має 
бути свій — більш оптимістичний, 
із власними злетами і падіннями. 
Як же зробити так, щоб адаптація 
дитини до дорослого життя про-
йшла менш болісно? Усе просто: 
слід поважати її права.

 Права малих грома-
дян захищені Конвенці-
єю ООН про права ди-
тини. Її було прийнято у 
1989 році. Україна при-
єдналася до неї у 
1991 році.

Усі діти мають рівні права

на турботу і 
піклування з боку 

дорослих

на захист від фізичного 
і психологічного 

насилля

на якісне і корисне 
харчування

на захист від експлуатації 
фізичною працею

на збереження 
сімейних зв’язків

діти з інвалідністю 
заслуговують особливої 

турботи

на медичну допомогу

на дах над головою

право на життя

на відпочинок і дозвілля

на освіту

Оскільки сім’я — маленька мо-
дель суспільства, то тут потрібно 
починати стосунки з поваги, з до-
тримання прав людини. Ніколи у 
родині не слід погрожувати один 
одному, принижувати чи занадто 

опікати когось, вимагати негайної 
покори чи потурати слабкостям 
і поганим звичкам. Разом з тим у 
кожного мають бути свої обов’яз-
ки. Добровільне їх виконання ро-
бить людину дорослою.

Розплутай  мотузки до кульокРозплутай  мотузки до кульок



19№47 (906), 8 грудня р.
www.i-visti.com «Вісті»Культура і спорт

Сергій КРУЧИНІН

Гурток базується в бібліотеці, 
оскільки там є  все необхідне для 
його роботи. Назву «Без меж» за-
пропонувала методист центру 
Олена Костюкова.

У представлених знімках немає 
нічого дитячого. У цей складний 
час гуртківці вирішили не фокусу-
ватися на соціальній проблемати-
ці, а зробити добірку позитивних 
фото, адже йдуть новорічні свята, 
хочеться гарного настрою і посмі-
шок. Тому на стінах — портрети 
дівчат, гірські пейзажі, харизма-
тичні коти.

На відкритті виставки дирек-
тор БДЮТ Наталія Тименко по-
дякувала дітям за красу, яку во-
ни змогли побачити й переда-
ти на знімках, що знайшли на це 
час і сили. Саме завдяки бажан-
ню Наталії Іванівни додати фо-
тографію до захоплень бори-

спільських дітей гурток «Світа-
нок» з’явився у 2014 році. Секре-
тар Бориспільської міської ради 
Ярослав Годунок був у захваті від 
виставки і фотографувався з мо-
лоддю, а депутат міської ради Во-
лодимир Нагорний заявив, що 
творча юнь взагалі і гурток фо-
тографії зокрема потребують фі-
нансової підтримки з боку влади. 
Активіст і співробітник музею На-
талія Петренко відзначила важ-

ливість фотографії для історії, 
адже обличчя міста змінюється, 
а фіксування цих змін й переда-
ча наступним поколінням і є по-
кликанням краєзнавчої фотогра-
фії. Поет та громадський діяч Ми-
хайло Боярко поділився радістю 
від того, що знайшов себе на ре-
портажному знімку Лілії Доро-
шок разом з братами Капранови-
ми, які приїздили до бібліотеки з 
презентацією своїх книг.

СВІТ БЕЗ МЕЖ

 ФОТОВИСТАВКА  ШКІРЯНІ РУКАВИЧКИ

 ЗНАЙ НАШИХ!

 2 грудня в інформа-
ційному центрі бібліотеки 
відкрилася виставка гурт-
ка фотографії «Світанок» 
БДЮТ «Дивоцвіт». Керівни-
ком гуртка є автор тексту. 

Виставку можна переглянути 
до Різдва 2018 року за графіком 

роботи бібліотеки 
(Європейська, 6, 

тел.: (4595) 6-10-24). Планується 
зустріч з юними 

фотографами, за анонсами 
слідкуйте на сторінці 
fb.com/biblio.boryspil

• «БЕЗ МЕЖ» — це 61 світлина формату 30х45 см, які зробили 
Анастасія Бєлова, Анастасія Гладка, Марія Гладка, Лілія Дорошок, 
Ярослава Кавецька, Ксенія Шапіро, Анна Шабан, Анастасія Гри-
щенко, Альона Нікітіна, Олександра Полякова, Марина Шульга та 
Олександр Погребняк.

• Анастасія та Марія — сестри. Знімають однією камерою. «Бу-
ває, ми боремося з сестрою за фотоапарат, але я сильніша, тому 
Маша знімає, коли в мене нема настрою», — сміється старша На-
стя. Вона закінчила музичну школу, пише музику. На заняттях гурт-
ка сідає за піаніно і грає: «Музика схожа на фотографію — її мож-
на включити і згадати, що було певного дня, вона може з пам’яті 
«діставати» якісь моменти нашого життя. Музика та фотографія — 
мої захоплення».

• Настя БЄЛОВА серйозно займається танцями і найбільше лю-
бить фотографувати людей: «Своїми фотографіями я хочу показа-
ти глядачеві, як я бачу навколишній світ». Фотограф Павло Калінін, 
який допомагав з організацією виставки, високо оцінив її роботу 
«Портрет у музеї».

• Лілія ДОРОШОК відома товаришам своїми вишуканими чор-
но-білими портретами, тому всім незвично було побачити кілька її 
вражаючих пейзажів у кольорі. Повз її роботи ви не пройдете.

• Ярослава КАВЕЦЬКА сама багато знімає, а також виступає як 
натурниця: «Мені подобається цей досвід, коли мене фотографу-
ють, тим більше, є що додати до свого Інстаграму. Знімати дуже лю-
блю — приємне відчуття, коли виходить гарний знімок. Буває, розу-
мію, що я хочу зробити. А буває навпаки — виходиш здому і не зна-
єш, що знімеш».

• Аня ШАБАН запевняє: «Фотографія — це те, що відбувається в 
одному моменті часу і що я можу показати іншим, як саме я це бачу. 
Фотографія — це щось надзвичайне, але, я думаю, що це відчує ко-
жен, хто прийде на нашу виставку».

«Без меж» — не перша для 
юних фотографів виставка. 
На День міста у 2016 році во-
ни представили добірку пор-
третів бориспільських худож-
ників, а у 2017 році, спільно з 
газетою «Вісті», підготували 
експозицію і допомогли орга-
нізувати виставку для благо-
дійного збору коштів (за ініціа-
тиви «Трудової слави»), за кіль-
ка годин продавши всі сімнад-
цять своїх робіт.

Школа й позашкільні додат-
кові заняття забирають у сучас-
них школярів надто багато ча-
су й сил, і тому їх зацікавленість 
чимось корисним необхідно 
всіляко плекати й берегти.  

Але про фотографію краще 
менше говорити, коли є можли-
вість побачити. А така можли-
вість є ще цілий місяць.

У ПІДСУМКУ

У суботу, 2 грудня,  понад 80 
юних боксерів Кииївщини по-
мірялися силою в приміщенні 
ДЮСШ під час проведення від-
критого особистого чемпіонату 
Борисполя з боксу. 

Турнір проходив за підтримки 
депутатів Володимира та Ігоря Ша-
лімових. Змагалися у двох вікових 
категоріях: боксери 2003-2004 та 
2005-2006 років народження.

Батьки молодих боксерів відзна-
чали, що держава нині мало дбає 
про підтримку молодіжного і дитя-
чого спорту, але добре, що у Бори-
сполі є благодійники, які знаходять 
час і кошти, щоб заповнити цю про-
галину. Спортсмени щиро дякували 
батьку та сину Шалімовим за небай-

дужість та обіцяли радувати успіха-
ми в боксі та житті. 

Перемогу у 
поєдинках здобули

Кирило Найденко, Данило 
Марченко, Володимир Чер-
нецький, Андрій Паляниця, 
Іван Якуш, Максим Брова, Ан-
тон Загороднюк, Назар Ко-
синський, Михайло Жердев, 
Костянтин Ловецький. Юні 
спортсмени довели, що Бори-
спіль — місто спорту. 

БОКСЕРИ КИЇВЩИНИ 
ВИЗНАЧАЛИ КРАЩИХ

У ЛІДЕРАХ

Валентина ОЛІЙНИК

Кількість рекордів ветера-
на-важкоатлета з Київщини 
продовжує зростати.

Житель села Кучаків, відо-
мий 88-річний ветеран-важкоат-
лет Петро Максимович Базючен-
ко, — дворазовий переможець 
Всесвітніх ігор майстрів (майже 
як сучасні Олімпійські ігри, але 
для ветеранів), 10-разовий чем-
піон світу, 14-разовий чемпіон 
Європи і багаторазовий чемпі-
он України, — нещодавно взяв 
участь у I кубку України з важкої 
атлетики серед ветеранів. Зма-
гання, яке відбулося в Харко-
ві, присвячене пам’яті першого 
українського олімпійського чем-
піона-важкоатлета Ігоря Рибака, 
який у 1956 році здобув золоту 
медаль на Олімпійських іграх у 
Мельбурні.

— На рідну Київщину привіз аж 
два золоті кубки. Один з них — 
нагорода за високий результат у 
моїй десятій віковій групі, а інший 
засвідчує титул абсолютного чем-

піона, — розказує Петро Макси-
мович. — Минулого року на зма-
ганнях я у сумі двоборства підняв 
92 кг. А цьогоріч навесні — ще на 
6 кг більше. Тепер от — згори до-
далося ще 11! Я зараз набрав най-
кращу форму. Раніше на одній но-
зі змагався, бо в мене був жахли-
вий радикуліт. А це він майже від-
пустив. Вже знову, піднімаючи 
штангу, на своїх двох стою.

На питання «Вістей», чи поду-
мує спортсмен, який і так є воло-
дарем багатьох титулів, про за-
вершення спортивної кар’єри, 
ветеран-важковаговик віджар-
товується. Каже, це наче вже і 
було б логічно, але, зважаючи на 
його фанатичну любов до спорту 
і сьогоднішні результати, не уяв-
ляє, що зміг би показати на по-
мості у свої 90! Тоді, як молодші 
колеги хіба дотягуються до 400 
балів по системі Сінклера (вра-
ховується вік, вага спортсмена і 
сума піднятого), його власні по-
казники значно вищі. Так, напри-
клад, якщо на весняних змаган-
нях дідусь отримав 420 балів, то 
зараз — 462. 

ПЕНСІОНЕР-РЕКОРДСМЕН

• У ДЮСШ. Молоду енергію — у потрібне русло.
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Юлія ГАМАН, фото автора

Дата призначення його на по-
саду завідуючого пологового — 
24 березня 2017 року. Відтоді піш-
ла інформація, що він із Луганська. 
Почалися нововведення у поло-
говому: спілкування із бориспіль-
цями у соцмережах, лекції у жіно-
чій консультації (у попиті он-лайн 
трансляції), для старшокласників 
— у школах. Популяризації поло-
гового сприяло гасло: «Бориспіль 
— місто, де приємно народжува-
тись». Усе це породило інтерес 
до головного акушера-гінеколо-
га Бориспільщини. Розмова із ним 
для «Вістей» — про спірні питання 
акушерства, самовідданість та па-
тріотизм. 

«Було складно, 
зате чесно»

Маючи вищу медосвіту,  звання 
кандидата медичних наук, числен-
ні нагороди, власні наукові пра-
ці та патент на винахід зі знижен-
ня післяопераційних ускладнень, 
у 2014 році він залишив у Луган-
ську трикімнатну квартиру з ре-
монтом, аптечний бізнес, проігно-
рував пропозиції роботи в так зва-
ній ЛНР, забрав сім’ю і поїхав неві-
домо куди, готовий почати з нуля.

«Почалися військові дії, а я пра-
цював у Луганському медуніверси-
теті, — згадав  Юрій Анатолійович. 
— Випустили студентів, інститут 
закрили, і я, обірвавши усі зв’язки в 
липні 2014 року, поїхав звідти. Жи-
ли у знайомих на дачі під Маріупо-
лем. Хотів найняти квартиру в Киє-
ві, але дорого, зупинилися у приф-
ронтовому Лисичанську. У серпні 
2014-го там був батальйон «Дон-
бас», не було міліції, йшли обстріли. 
У  Лисичанську знайомі дали пожи-
ти в квартирі, а потім ми заселили-
ся в іншу, яка постраждала від бом-
бардування. Ми її купили за «три 
копійки»... Усе було складно, неви-
значено,  зате чесно.

Пішов чергувати сумісником у 
пологове відділення (бо з Луган-
ського університету не міг забра-
ти трудову книжку). Далі працював 
акушером-гінекологом у Рубіжно-
му, згодом — на посаді головно-
го акушера-гінеколога Луганської 
обласної військово-цивільної ад-
міністрації. Без умов, без облас-
ної лікарні, без педіатрів-неонато-
логів, без нічого, як жартували ко-
леги: «Куди доїхав — там і перина-
тальний центр». Повторюся, було 
складно, але по-справжньому. По-
чав працювати над докторською 
дисертацією. Всі чекали, що Лу-
ганськ повернуть Україні, але не 

склалося, тому вирішили переїха-
ти ближче до Києва, щоб дати дітям 
освіту та нормальні умови життя.

Приїхав у Київ  до професора 
В.В. Камінського — головного аку-
шера-гінеколога України і попро-
сився під його керівництвом за-
хищати докторську, працюючи на 
кафедрі на чверть ставки і підпра-
цьовуючи у приватних клініках. 
Згодом повідомили, що у Бори-
сполі у пологовому є вакансія за-
відуючого. Так і опинився тут», — 
ділиться керівник.

Руйнівник 
акушерських міфів

Щоб не жахати акушерськими по-
дробицями чоловічу аудиторію, зу-
пинюся на найголовніших змінах, 
які відбулися у пологовому за час 
керування Юрія Черних. Жінки, які 
за цей період вдруге побували у по-
логовому, порівнюють: як було і як 
стало. І усі зміни, говорить співроз-
мовник, не примха, а  дотримання 
протоколів надання меддопомоги 
МОЗ України, де розписано, як спо-
стерігати за вагітною при пологах, 
як провідувати породіль, тощо.

«За цими протоколами, видани-
ми МОЗ, ми повинні працювати. Ді-
ють вони 14 років. Чому ж за цей пе-
ріод не було їх втілено у Бориспо-
лі? — дивується лікар. — Я побачив 
колектив, який хотів, щоб із полого-
вого  породіллі виходили щасливи-
ми. Так є, я по-іншому працювати не 
вмію, тому мої перші кроки у колег 
«старої гвардії» викликали шок.

Ось, наприклад, наказ № 234 
МОЗ України 2007 року, там напи-
сано, як провідувати жінок у поло-
говому: маючи флюорографію, два 

відвідувачі одночасно можуть зай-
ти до молодої мами в палату, дер-
жава заохочує підтримку породіллі 
членами родини, тож можна бути 
поруч цілодобово,  але треба мати 
совість і не приходити п’яними. 

Пологи — не стерильні, а чи-
сті. Дитина народжується, її кла-
дуть мамі на груди, і вона ділиться 
із малям необхідними бактеріями. 
Буде корисно, якщо дитя візьме з 
перших днів ще й бактерії батька. 

Згідно із протоколами, індиві-
дуальний пологовий зал осна-
щується функціональним ліж-
ком або ліжком-трансформером 
для прийняття пологів. Рахманів-
ського ліжка (відомого як «кріс-
ло») у пологовому залі бути не мо-
же. Для пологів маємо ліжко-тран-
сформер та функціональні ліж-
ка. Скажу: на ліжку народжувати 
нормально, це природно. І, якщо 
у жінки пологи нормальні, вона не 
потребує лікування, а спостере-
ження. Якщо —  ускладнення, то-
ді застосовується все, що потрібно 
для допомоги…

А на Рахманівському кріслі для 
пологів, коли народжується дити-
на, жінці боляче, вона в тому поло-
женні, в якому не може розслаби-
тися. Нею командують, а вона має 
все робити інстинктивно. Раніше 
народжували і під тином, і вдома 
на ліжку, і в полі…

У Союзі після народження ди-
тини пупок обробляли зеленкою. 
Навіщо? Коли лікар каже, що в 
пологовому медики неправиль-
но наклали кліпсу і від цього у ди-
тини пупова кила, у такого лікаря 
потрібно забрати диплом. Зеленку 
ніхто в світі не використовує! Вона 
народилася у нас, як легенда. Рані-
ше її використовували, щоб помі-

чати лінії розрізу перед операці-
єю. Розчин брильянтової зелені —  
навіть не антисептик».

До нас — із бактеріями
— Відомо, що у Європі давно 

практикують наступне: майбутня 
мама, прийшовши до пологово-
го народжувати, нічого із собою 
не приносить — усім її там забез-
печують. І цього їй вистачає до ро-
ку! Чи «світить» таке Україні? — 
спитала. 

— У відділенні бажаючі знай-
дуть список необхідного для по-
логів. Певну суму просимо за 
партнерські пологи. VIP-палата 
теж копійку приносить. Але, на-
голошу, усі сплати — добровільні.  
Фінансування не вистачає, змуше-
ні звертатися за допомогою до мо-
лодих батьків. Сподіваюсь, після 
реформи буде краще! 

Традицією стало те, що дехто з 
батьків на знак подяки дарує по-
логовому якусь побутову техніку. 
А ось залишена  записка: «Дякую 
за щасливе батьківство», — є кра-
щою, ніж будь-яка вдячність.

Щодо Європи, зазначу, я хочу 
жити в Україні, бо не все подоба-
ється те, що за кордоном. Ми про-
симо приносити до пологового 
куплені, випрані й випрасувані ре-
чі для малюка. Це важливо, бо на 
цьому одязі живуть бактерії бать-
ків, а це, як я говорив, потрібно но-
вонародженому.

Ремонти — своїми 
силами

Щодо потреб відділення, то, за 
словами співрозмовника, чекає 

ремонту каналізація пологово-
го, а це заміна п’яти стояків. Хоч і 
зроблено ремонти в окремих па-
латах, але цим каже, не варто хва-
литися. «Зроблено лише дві пала-
ти, — пояснив завідуючий. — Бу-
демо по можливості усе робити 
своїми силами».

«Не прошу допомоги. 
Прошу не заважати»

Не могла не поцікавитися дум-
кою керівника щодо заклику од-
ного із місцевих можновладців 
народжувати у Києві. Тема була 
на слуху, обговорювалася у со-
цмережах.

«Проблема, що ці слова сказа-
ні з трибуни міської ради. У при-
сутності депутатів. Усі промовча-
ли, — почав він. — Хотілося б, щоб 
кожен виконував свою роботу і не 
ліз у галузь, в якій не тямить. Я на-
даю головлікарю перелік необ-
хідного для функціонування від-
ділення. Він передає заяву із про-
ханням допомогти у придбанні 
того, що потрібно для роботи по-
логового, нехай її задовольняють 
у повному обсязі.

Той, хто сказав ці слова, ма-
буть, не хоче розвивати лікар-
ню. Дивно чути це від місцево-
го можновладця. Що виходить: я, 
некорінний бориспілець, живучи 
на зйомній квартирі із родиною, 
турбуюсь про пологове, щоб ку-
пити фарбу і тоненьким шаром 
розмазати її, де необхідно, меш-
канці допомагають з ремонтом, 
побутову техніку купують... А він 
агітує жінок їхати народжува-
ти до Києва… Замість того, щоб  
допомогти пологовому, він оби-
рає найпростіше — перенапра-
вити усіх до столиці. Бориспіль-
ські медики стараються, щоб за-
клад тримав марку, а такі агітато-
ри все псують. Хай би хоча б раз 
приїхав хтось із таких та посидів 
на чергуванні у будь-якому відді-
ленні. Хай би із жінками в поло-
говому поговорив, чому вони не 
в Києві. Я ж не прошу допомоги. 
Аби не заважали. Я тут живу, це 
моя друга Батьківщина. Місто по-
добається — воно чимось схоже 
на Луганськ: багато приїжджих, 
маленьке, затишне. Мені закида-
ють: «Який ти патріот Борисполя? 
Ти ж нещодавно приїхав». А я з 
ким не поговорю в лікарні — усі 
приїжджі, крім головлікаря. Дійс-
но: я ж не пакунок із цукерками, 
щоб подобатися».

«Я НЕ ПОВИНЕН УСІМ ПОДОБАТИСЬ»
Очільник Бориспільського пологового — про себе, Бориспіль та Луганськ

 Більше півроку в Бо-
риспільському пологово-
му будинку новий завідую-
чий — Юрій Черних. Як він 
потрапив до Борисполя і 
чому каже, що наше місто 
нагадує йому Луганськ? 
«Вісті» з’ясовували, що він 
за один.

• Юрій Черних із породіллею, пацієнткою пологового.

ДОС’Є

ОСВІТА: вища медична.
КРЕДО: «Я роблю те, у що 
вірю».
РОДИНА: дружина і дві доньки 
7 та 5 років.
АВТО: «Хюндай туксон».
ЖИТЛО: власного житла у 
Борисполі не має.
РІДНІ: залишилися на 
Луганщині. У планах 
перевезти їх сюди.

 ВІДВЕРТА РОЗМОВА
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 СЕЗОННА НЕДУГА  НОВИНИ МЕДИЦИНИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Чи потрібно робити щеплення 
від грипу — справа кожного. Дер-
жава вакцину не закуповує, тому 
не є обов’язковою і профілакти-
ка недуга. Але статистика в Украї-
ні показує: ускладнення та смерт-
ність від грипу зменшуються із 
кожним роком завдяки вакцина-
ції. Щеплення не дає 100% гарантії 
уникнення грипу, але лікарі пере-
конують, що ускладнень від хворо-
би не виникне. 

ГРИП У НОКАУТ

 Грип — захворювання, 
яке лоскоче нерви насе-
ленню країни. За даними 
МОЗ, минулого року від 
грипу померло 16 україн-
ців. Лікарі попереджають, 
що цього року вірус буде 
підступнішим за всі попе-
редні, бо, прогнозовано, 
Україну атакуватимуть три 
штами: відомі «Брісбен» 
і «Гонконг» та новий — 
«Мічиган».

• Грип передається повітря-
но-крапельним шляхом, найлег-
ше вірус підхопити у великих мі-
стах. Якщо говорити про Бори-
спіль, здається, немає чого бо-
ятися. Та не варто забувати, що 
місто є транзитним: щодня тут 
проїжджає величезна кількість 
транспорту, людей. Понад тре-
тина бориспільців навчають-
ся та працюють у Києві. Стіль-
ки ж щодня їздить на роботу до 
ДП МА «Бориспіль», де потік лю-
дей з усього світу. За таких умов 
поміркувати над питанням ще-
плення варто. 

Щодо необхідності вакци-
нації проти грипу, є три погля-
ди бориспільців, один з яких, 
м'яко кажучі. З’ясувалося, окре-
мі мешканці не переймаються 
тим, вакцину якого виробника 

їм може запропонувати держа-
ва, головне, аби безкоштовно! 
Люди переконують, коли б дар-
мова вакцина була у лікарні, во-
ни б скористалися нею. Дехто за 
такі заходи, бо вже не перший 
рік поспіль вакцинуються. Ін-
ші ж категорично проти маніпу-
ляцій щодо запобігання хворо-
би (щось схоже на відмову від 
обов’язкових календарних ще-
плень дітей). 

«Навіщо щеплення? Я рідко хво-
рію на застуду… А коли що — є пе-
ревірені народні методи. Антибі-
отики — на крайній випадок, — 
розповідає пенсіонерка Вален-
тина Степанівна. — На 200 грн 
можна накупити лимонів та часни-
ку. Ці природні імуностимулятори 
допоможуть врятуватися від за-
студи та грипу», — каже жінка. 

• Після огляду лікаря з рецеп-
том можна направлятися за вак-
циною до аптеки. Не пізніше двох 
годин після придбання вакцини 
медсестра місцевої лікарні має її 
ввести пацієнту безкоштовно. 

Відомо, що проявами неочі-
куваної реакції організму на 

щеплення є головний біль, за-
паморочення, температура, 
а інколи діарея. Інші усклад-
нення бувають рідко. Якщо 
ж після першої дози пацієн-
ту стало зле, то не рекомен-
дується надалі продовжувати 
вакцинацію. 

Фахівець пояснила, як діє вак-
цина проти грипу на організм. 
«Імунологи порівнюють щеплен-
ня із загартовуванням імунної 
системи, на кшталт тренування. 
Після введення вакцини орга-
нізм є стійкішим та знатиме, як 
діяти при захворюванні. Я за вак-
цинацію проти грипу, щеплення 
зайвим не буде», — говорить ке-
рівниця амбулаторії. 

Вакцинуватися завідуюча ре-
комендує і немовлятам. «Дітям 
від 6 місяців і до 9 років мож-
на робити щеплення, щоправ-
да, перша в житті вакцинація має 
бути у два етапи із інтервалом у 
чотири тижні,» — пояснює Світ-
лана Вікторівна. 

Олександр Щур також за необ-
хідність захисту від грипу і пере-
конує, що такі щеплення мають 
робити усі, хто не має протипо-
казань, тоді, говорить, загальний 
стан здоров’я населення буде по-
кращуватися із кожним роком. 

«Відомо, що на третій тиждень 
після вакцинації імунітет проти 
вірусу сформований. Щоб зро-
бити щеплення, потрібно бути 
здоровим та пройти загальний 
огляд терапевта. Протипоказан-
ням може бути алергія на один 
зі складових препарату, менше 
двох тижнів після перенесення 
ГРВІ або ж вагітність у другому 
— третьому триместрі,» — ку-
жуть лікарі.

«У групі ризику захворюва-
ності на грип є діти, вагітні, он-
кохворі, люди похилого віку, 
ув’язнені, люди, які мають хро-
нічні захворювання дихаль-
ної та серцево-судинної систе-
ми, а також медпрацівники», — 
нагадує співрозмовник.

В Україні нині зареєстрова-
но три країни-виробники вак-
цин проти грипу: Франція, Ні-
дерланди та Корея. Але такі ще-
плення не є обов’язковими в 
Україні, тому вакцини немає у 
держлікарнях. Виняток —  при-
ватні клініки, де ціна на ще-

плення проти грипу коливаєть-
ся від 500 грн.

Продаються вакцини в апте-
ках за рецептом. Принцип їхньої 
дії однаковий, кажуть фармаце-
вти, різниця у ціні та наявності. 
Так, наприклад, вакцина Ваксігрип 
(французького виробництва) в ап-
теках Києва коштує від 160 грн. У 
Борисполі вакцину із Франції мож-

на придбати в аптеці №24 за 195 
грн. У аптеці «Доброго дня» ціна 
на таку ж вакцину складає 165 грн. 
Провізори радять, що актуальний 
сезонний препарат краще попе-
редньо замовляти, порадившись 
із терапевном. Вакцини інших ви-
робників не вдалося знайти ні у 
бориспільських, ні у столичних 
аптеках.

Які ліки та де їх узяти?

Світлана ГРОНА,
головний лікар Бориспіль-
ської районної амбулаторії 
загальної практики та сімей-
ної медицини №1 (колишня 
дитяча поліклініка).

Олександр ЩУР,
головний лікар 
Бориспільської ЦРЛ

ФАХІВЦІ НАГАДУЮТЬБОРИСПІЛЬЦІ ДУМАЮТЬ

УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ

орівна.тоорівна. 
Однак лікарі визнають, що перешкодою для доступної вакци-
нації українців проти сезонної недуги є низький рівень дові-
ри населення до МОЗ України, страхітлива інформація у ЗМІ 

щодо будь-якого вакцинування та байдуже ставлення більшості на-
селення країни до свого здоров’я через бідність і необізнаність.

!

КІР ЗРОСТАЄ
Тетяна ХОДЧЕНКО

Кір продовжує атакувати Бо-
риспіль, лякає  епідемією.

Станом на середу, 6 грудня, 
у Бориспільській ЦРЛ на стаці-
онарному лікуванні перебуває 
двоє дорослих, решта вже випи-
салися. А ще у понеділок, 4 груд-
ня, на лікуванні було 15 осіб.

Вакцини проти недуги у кому-
нальних лікарнях немає і неві-
домо, чи вона з’явиться. Її можна 
придбати у аптеках міста. Неодно-
разово і адміністрація ЦРЛ, і місце-
ва влада направляли листи до об-
ласного Департаменту охорони 
здоров’я із проханням надати вак-
цину, в останньому такому звер-
ненні йшлося про мінімальних 500 
доз. Та позитивної відповіді немає, 
бо, кажуть, Бориспільщина вичер-
пала ліміт на 2017 рік. 

У дошкільних закладах міста, 
за інформацією міського управ-
ління освіти,  навчається 527 не 
вакцинованих проти кору вихо-
ванців. Та, на щастя, вакцина є в 
аптеках, звісно, не безкоштовна.

Керівництвом міського управ-
ління освіти прийнято рішення 
про заборону допущення нових 
діток без вакцинації у садочки. 
Батьки дітей, що не мають необхід-
ного щеплення, проінформовані 
про ситуацію. Також вони написа-
ли заяви, що не матимуть претен-
зій, якщо їхня дитина захворіє на 
кір, перебуваючи у закладі. 

АКЦІЯ «ЗНАЙ 
ТА КОНТРОЛЮЙ 
СВІЙ ТИСК»

Сергій ФЕДОТОВ

Днями в Яготині відбулася 
інформаційно-просвітниць-
ка акція «Знай та контролюй 
свій тиск»

Її мета — інформувати насе-
лення про те, як запобігти такій 
страшній недузі як інсульт. Під час 
заходу студенти медичного коле-
джу вимірювали тиск усім бажаю-
чим у магазинах, адміністративних 
приміщеннях та просто на вули-
цях Яготина. Молоді люди розда-
вали інформаційні пам’ятки з по-
ясненнями та порадами щодо ве-
дення здорового способу життя, 
правильного контролю артеріаль-
ного тиску, про ускладнення, що 
можуть виникнути при гіпертоніч-
них станах. Також серед яготинців 
розповсюджувалися пам'ятки «Ін-
сульт: перші симптоми».

Багато перехожих та покупців 
у магазинах, хоча і здивувались 
появі людей у білих халатах, до 
акції поставилися дуже позитив-
но, і охочих виміряти свій тиск не 
бракувало під час всього заходу. 

Задоволеними лишились і са-
мі студенти, бо це додаткова 
практика.

Скільки мешканців Бориспільщини 
вакцинувалися проти грипу невідомо, 

кажуть у ЦРЛ, бо облік не ведеться. 
Це щеплення не є обов'язковим.

• Вакцина 
доступна 
у межах 
200 грн.
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 «ВИПУСКНИЦЯ-ЧАРІВНИЦЯ» 

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

На сцену Будинку культури 
вийшло лише 6 конкурсанток: 
представниця ЗОШ № 8 Аріна 
Зубенко захворіла, а «Ліцей «ди-
зайн-освіта» проігнорував участь. 
З першого виходу красунь під по-
пурі в костюмах-образах різних 
країн стало зрозуміло, що в кож-
ної є група підтримки. 

Аншлаг. БК був переповнений. За 
кілька годин до початку заходу гля-
дацьку залу розділили на сектори: 
місця для гостей, адміністрації шкіл, 
батьків і рідних конкурсанток, одно-
класників і друзів красунь. Багатьом 
глядачам довелося стояти впро-
довж більш ніж двох годин. Місць 
для преси, як і в минулі роки, не пе-
редбачили, тож журналісти чули на-
рікання від глядачів, що заважають 
споглядати дійство. 

Сюжет. Постановка «Випускни-
ці» — яскрава і показна, але тех-
нічні моменти давали збій: під час 
представлення ведучими учас-
ниць, світлини дівчат на екрані не 
хотіли вмикатися. Попри те, що ве-
дучі продовжували оголошува-
ти конкурсантів, директор БДЮТ 
«Дивоцвіт» Наталія Тименко пря-
місінько із зали дала вказівку зу-
пинитися і «чекати фотографій». 
Цей жест дещо зіпсував загальну 
картинку на сцені.

А судді хто? Організатори по-
рушили обіцянку і запросили до 
складу журі освітян: очолював 
суддівську колегію заступник на-
чальника управління освіти і на-
уки Володимир Письменний, оці-
нювала виступи завідувач місько-
го методкабінету Ніна Ковадло, а 
в складі лічильної комісії — мето-
дист Валентина Гулая. Вони запев-
нили, що знайомі лише з прізвища-
ми активістів, мовляв, усе неупере-
джено. «Судили» дівчат і секретар 
міськради Ярослав Годунок, і депу-
тати Валерій Мартишко й Дмитро 
Гопанчук, також інспектор зі зв’яз-
ків з громадськістю Управління па-
трульної поліції Іван Рудь. Цікаво, 
чи розуміються вони на особли-
востях сценічної мови, режисури 
і мистецтві «тримати публіку»? Бо 
іноді їхні бали не завжди здавали-
ся адекватними. Лише один пред-
ставник журі, на думку автора, не 
викликав питань у суддівській ко-
легії — заслужений діяч мистецтв, 
актор театру та кіно Едуард Соло-
губ. Цікаво, що заважає організато-
рам поповнити лави журі людьми, 
що розуміються в подібних конкур-

сах: режисерів, акторів, співаків Бо-
рисполю не позичати. Такі ж думки 
висловлювали педагоги-організа-
тори шкіл, щоправда, не для преси.

Оцінки. Критерії оцінювання 
красунь озвучували перед кож-
ним етапом. Оцінювали дівчат за 
5-бальною шкалою, хоча табличок 
з «1» і «2» не було. Ще кепський вчи-
нок від організаторів — обіцянка, 
що під час «Візитки» конкурсантка 
презентуватиме себе самостійно. 
Вимоги дотрималася одна красу-
ня, як вона розповіла, про початко-
вий ультиматум презентувати себе 
самостійно повідомили «вголос», 
а про можливість залучати танцю-
вальні колективи чи помічників 
дізналася за кілька днів до шоу. 

Конкурси. «Вилизаним» вигля-
дав інтелектуальний конкурс. Рока-
ми раніше дівчатам потрібно було 
розлого висловлюватися з приво-
ду  питань на кшталт: «Що я зробила 
для міста?». Цього разу відповідали 
одним словом на три питання про 
країни, які дісталися конкурсант-
кам. Дівчат повідомили, що питати-
муть про символи, звичаї, відомих 
особистостей, і вони позаучували 

список іншомовних слів, які іноді 
недоречно злітали з їхніх вуст. 

Список майбутніх професій вра-
жав неординарністю: фотожур-
наліст, астролог, ведуча «Євроба-
чення», режисер, актриса. Кон-
курсний етап «Моя майбутня про-
фесія» минув на одному диханні. 
Цікаво, чи хтось слідкував за рег-
ламентом? 

Були спроби дівчат «підкупити» 
журі патріотичними нотами, в чо-
му відчувалися надлишок і штуч-
ність. За такі виступи дійсно стави-
ли вищі бали. 

Ведучі. Право бути ведучими 
дісталося організаторам Анаста-
сії Лоскутовій, Дмитру Потапо-
ву й Ользі Чуловській. Леді у жов-
то-блакитних сукнях, Дмитро в ко-
стюмі мали пречудовий вигляд, 
тільки над дикцією і роботою з за-
лом їм ще варто попрацювати.

 
У підсумку. Корону і звання «Ві-

це-міс «Випускниця - чарівниця» 
отримала Вероніка Штефан із ЗОШ 
№ 6, а тіара королеви вечора й пе-
ремога у конкурсі дісталася  Кате-
рині Крастиченко з НВК «Гімназія 
«Перспектива» ім. В. Мономаха. 

АНШЛАГ, ДВІ КОРОНИ 
І «ПІДКУП» ЖУРІ

 Конкурс краси серед 
старшокласниць, що про-
йшов 30 листопада у місько-
му БК, вразив: одинадцяти-
класниці виклалися на повну, 
а організатори нехтували рег-
ламентом і обіцянками.

«Це круто!» 

Вероніка ШТЕФАН, 
віце-міс «Випускниця-
чарівниця-2018»:

— Я собою задоволена, ад-
же виклалася на всі сто. Для 
себе я на першому місці, для 
мами і своєї школи «Випускни-
цею-чарівницею» стала я. Що-
до того, чи був прогнозова-
ним результат… Ви чули крики 
із зали під час нагородження 
випускниць?

Брати участь у конкурсі було 
варто. Ці 2 місяці я була у своїй 
тарілці. Танцюєш, показуєш се-
бе, цей конкурс — це круто! 

«За честь школи»

Катерина КРАСТИЧЕНКО, 
«Випускниця-чарівниця-2018»: 

— Почала готуватися два мі-
сяці тому. Всі казали: рано, ча-
су вдосталь. Я вирішила: все ви-
вчимо, а потім відшліфуємо.  Не 
була впевнена, але на перемогу 
сподівалася, була переконана, 
що хоча б друге місце моє. 

З дівчатами зберігала гарні сто-
сунки до виходу на сцену, після 
цього всі стали конкурентками, 
а після оголошення переможців 
почали «зубки показувати». 

Щаслива, що відстояла честь 
школи. Відсвяткую перемогу з 
родиною в «Бархаті». 

• Спільне фото. У подарунок усі учасниці отримали стрічки з написом «Випускниця-чарівниця», сувенірні тарілки з пам’ятними місцями Бо-
рисполя, фени. Квіти для красунь проспонсорували депутати Євгеній та Микола Грони. Тименко Тарас надав корони переможцям, а депутат Ігор 
Шалімов — сімейну вечерю в КРК «Бархат» для переможниці.

ДВІ ПЕРЕМОЖНИЦІ
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Тусовка

№1

МОДА ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ: 
В ПОШУКАХ ІДЕАЛЬНОЇ СТЮАРДЕСИ

Наталія ДОЛИНА,
фото Le-Stock Studio

З початку розвитку цивільної 
авіації кутюр'є шукали формулу 
ідеального співвідношення сти-
лю і зручності уніформи «небес-
них ластівок». Одяг стюардес змі-
нювався щодесятиліття, на нього 
впливали мода,  політика керів-
ництва авіаперевізника. Бо стю-
ардеса — обличчя авіакомпанії. 
Її костюм має враховувати: фір-
мовий стиль авіакомпанії або 
національних традицій країни, 
зручність, естетичність. Як  впо-
ралися дизайнери цього року?

Єврорівень наших 
дизайнерів

Вражали. Фінал конкурсу «Не-
бесні ластівки-2017» від МА «Бо-
риспіль» вдався — 10 модних 
ідей для стильних перельотів зір-
вали завісу з майбутнього сві-
ту авіамоди. Стюардеси вражали 
вбранням. Подбали модельєри і 
про зовнішній вигляд обслугову-
ючого персоналу аеропортів — 
тих, хто заправляє літаки, подає 
трапи і завантажує багаж. Крім 
класичних строгих нарядів та ет-
нічних національних мотивів для 
стюардес, українські дизайнери 
представили неймовірні концеп-
ти. Наприклад, жовто-червоне 
синтетичне вбрання, яке формою 
нагадує спортивний костюм.

Журі не журили. Супер-уні-
форми бортпровідників авіа-
компаній-партнерів «Бориспо-
ля» оцінювало журі: Дихне Єв-
геній — перший заступник гене-
рального директора аеропорту 
«Бориспіль»; Зубко Георгій — ко-
мерційний директор аеропорту 
«Бориспіль»; Кушніренко На-
талія — начальник служ-
би обслуговування VIP 
та бізнес пасажирів ае-
ропорту «Бориспіль»; 
Matthieu Ardin — дирек-
тор Французького Інсти-
туту в Україні, аташе з 
питань культури.

№ 1. Робота кож-
ного дизайнера до-
вела унікальність, 
а кращі отримали пе-
ремогу у трьох конкурс-
них номінаціях. Головний приз 
та відзнаку експертного журі, до 
якого увійшли топ-менеджери 
аеропорту «Бориспіль», отрима-
ла дизайнер Марія Бармина. Ви-
шуканість її уніформи майбут-
нього для авіакомпанії airBaltic 
залишилася поза конкуренцією. 
Переможниця отримала контр-
акт на пошиття корпоративної 
форми аеропорту «Бориспіль».

Оцінили. У 2-й номінації на-
городжували авіакомпанії, які 
виступили в конкурсі профе-
сійними кураторами дизайне-
рів. Свої симпатії віддали диза-
йнеру Катерині Макаровій. Во-
на «чаклувала» над концептом 
уніформи для DHL, і розкішно 
з цим впоралася. Катерину на-
городили авіамандрівкою Ки-
їв — Париж — Київ з відкри-
тою датою. Спонсором призо-
вого фонду цього заходу була 
компанія Airlife.

3-й приз — глядацьких сим-
патій — у Костянтина Міро, 
який фантазував для авіаком-
панії «Азур Ейр Україна» і от-
римав іміджеву шпальту в 
журналі аеропорту Boryspil 
magazine.

У тренді – «кежуал» 
і «оверсайз»

— Було цікаво спостерігати, 
як одягнена публіка. Помилу-
вавшись небесною модою, 
оцінила моду земну. Більшість 
з тих, хто прийшов на шоу, —  
профі-стилісти або модні бло-
гери, які розуміються на трен-
дах, це їхній «хліб». 

Розглянувши натовп гос-
тей, виявила, що ніхто з жі-
нок не був одягнений у яскра-
ві блискучі сукні і взуття з ви-
сокими підборами, костюми 
«в талію», чоботи до середини 
гомілки і спідницю до колін, і, 
звичайно, коштовності — це 
не в тренді. І юні дівчата, і жін-
ки, яким «за»,  віддають пере-
вагу стилю «кежуал»: стильні 
черевики та чоботи на низь-
кому ходу, ботфорти і сарафан 
з асиметричним подолом, ши-
рокі брюки-кюлоти, светр 
«оверсайз», сукні з щільного 
трикотажу, чорні прямі брюки 
і білі блузки, стильно зав'яза-
ні шарфи. Відверто кажучи, це 
красиво і стильно. У тренді —  
зручність і елегантність одно-
часно. Це той випадок, коли 
дивишся на жінку і звертаєш 
увагу не на її сукню, а на неї 
саму. Такий одяг дає свобо-
ду самовираження і дає змо-
гу кожній жінці створити свій 
образ, враховуючи особли-
вості фігури і грамотно комп-
лектуючи речі з гардеробу. 

Сучасна мода демократич-
на і різноманітна. Саме так пе-
реважно одягаються жінки в 
Європі. Здається, відомий ме-

седж — «нашу жінку мож-
на впізнати за кордоном 
завдяки високим підбо-

рам» — майже у минулому.

КОЛОНКА АВТОРА

ТРОХИ ІСТОРІЇ

 У столичному ЦУМі був 
фінал конкурсу «Небесні 
ластівки-2017». 10 моло-
дих українських дизайнерів 
представили колекції одягу 
для співробітників міжна-
родних авіакомпаній аеро-
рорту «Бориспіль». «Вісті» 
оцінили дефіле-шоу.

Одним з перших дизайнерів, хто розпочав співпрацю 
з авіалініями, став  Олег Кассіні, який у 1950-х роках роз-
робив фірмовий одяг для американської компанії TWA. 
На початку наступного десятиліття П'єр Бальмен створив 
уніформу для Singapore Airlines (не дивно, що фігура стю-
ардеси Singapor Airlines незабаром стала культовою, осо-
бливо після того, як була увічнена у восковому музеї Ма-
дам Тюссо, уособлюючи ідеальну сінгапурську дівчину). 
У 1970-х з тією ж TWA співпрацював Валентино Га-
равані, який запропонував ефектний брючний 
костюм. Над костюмами для стюардес 
працювали П'єр Карден, Джанфранко 
Ферре, міланський дизайнер Етторе 
Білотта, Крістіан Лакруа.

• Інтерес моде-
льєрів до ство-

рення образу  
стюардеси не є 
випадковим. За 

словами піло-
та, який має по-

над 10 тис. годин 
польотів, красива 
й елегантна жінка 

на борту — не про-
сто обличчя авіа-

компанії, а й психо-
логічний момент. 

Іноді під час польо-
ту відбуваються не-
передбачені ситуа-
ції, чарівна, краси-
во одягнена жінка 
здатна заспокоїти 

пасажирів, створи-
ти доброзичливу ат-

мосферу. 
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акомпанії airBaltic
оза конкуренцією.

отримала контр-
тя корпоративної 
рту «Бориспіль»

№

У 
і «

—
як
вав
оці

«НЕБЕСНІ ЛАСТІВКИ» ВРАЖАЛИ СОКОВИТИМИ КОЛЬОРАМИ, 
ОРИГІНАЛЬНИМ КРОЄМ МОДЕЛЕЙ ТА ІДЕАЛЬНИМИ ФОРМАМИ.

Краса — 
велика сила

1

ОЛОНКА АВВВВТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТОООООООООООООООООООООООООООРА

• Форма 
для авіа-
компанії 
airBaltic 

перемогла 
в конкурсі.
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ОВНИ. Не поспішайте, 
і удача цього тижня на 
вашому боці. Результати 

на роботі й у кар'єрі залежать від 
зосередженості й послідовності.

ТЕЛЬЦІ. Будь-яку ситуа-
цію старайтесь оцінюва-
ти максимально спокій-

но та реалістично. Намагайтесь 
розрахувати свої сили, побере-
жіть себе.

БЛИЗНЯТА. У взаєми-
нах знадобиться тер-
піння та об'єктивність, 

без виправлення дрібних поми-
лок буде неможливо рухатися 
вперед.

РАКИ. На вас чекає ба-
гато справ, спілкування й 
розваг. А ще — цікаві но-

вини, приємні домашні клопоти та 
важливі розмови на інтимні теми.

ЛЕВИ. Досягнення на 
роботі дадуться над-
то легко, якийсь час бу-

де важко повірити у свій успіх. 
Навколишні вас критикувати-
муть, не ображайтеся.

ДІВИ. Ваш девіз цього 
тижня — розумна обе-
режність. Але не галь-

муйте — ризикуєте не встигнути 
за розвитком подій на роботі, у 
бізнесі, кар'єрі.

ТЕРЕЗИ. Цього тижня 
постарайтесь орієнтува-
тися на власні можливо-

сті. Якась приємна новина змінить 
ваші плани, вихідні — для родини.

СКОРПІОНИ. Не підда-
вайтеся сумним думкам. 
Давні мрії нарешті поч-

нуть здійснюватися завдяки ва-
шому терпінню, працездатності 
та інтуїції.

СТРІЛЬЦІ. Події будуть 
розвиватися неквапли-
во, але, щоб закріпити 

успіх, доведеться попрацюва-
ти за двох. Приділіть увагу собі у 
вихідні.

КОЗОРОГИ. Не забу-
вайте про завершен-
ня незакінчених давніх 

справ. Якщо все сплануєте — 
встигнете. У суботу краще запро-
сити гостей до себе.

ВОДОЛІЇ. Впливові зна-
йомі можуть внести при-
ємні зміни у ваше жит-

тя. У вихідні ймовірна неузгодже-
ність у ваших поглядах і діях з 
близькими.

РИБИ. Гарний тиждень. 
Порадує зовсім неспо-
діване й корисне ділове 

знайомство. У суботу важливо за-
рядитись позитивною енергією.

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33
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