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• У Борисполі активісти організували каток на природньому озері та доглядають за ним. Діюча 
«льодова арена» під відкритим небом популярна серед любителів активного зимового дозвілля. 
Ковзанню може завадити лише відлига.
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 У СТАНІ ГОТОВНОСТІ СЕРЙОЗНИЙ ІНЦИДЕНТ 

ЗАМАХ НА 
МІСЬКОГО 
ГОЛОВУ 
БЕРЕЗАНІ

Тетяна СОЛОВЙОВА

2 грудня був вчинений за-
мах на міського голову Бе-
резані Володимира Тимчен-
ка, коли той  їхав за кермом 
власного автомобіля доро-
гою «Березань-Переяслав». 

Через деякий час його на-
здогнало авто з невідомими, 
які кілька разів вистрілили в 
автівку мера. Внаслідок напа-
ду міський голова потрапив 
до лікарні.

«2 грудня близько 19.00 Во-
лодимир Тимченко рухався 
за кермом авомобіля по ав-
тодорозі «Березань—Пере-
яслав» у напрямку сусіднього 
міста. Уже на території Пере-
яслав-Хмельницького району 
автомобіль мера наздогнало 
авто з невідомими особами, 
з вікна якого вони здійснили 
два постріли по автомобілю 
В. Тимченка. Постріли, ймо-
вірно, були зроблені з обрі-
зу мисливської рушниці. Оби-
два заряди картечі влучили в 
автівку. На щастя, Володими-
ру Григоровичу дивом вдало-
ся залишитися неушкодженим 
та відірватися від переслідува-
чів», — йдеться у повідомлен-
ні Березанського інформацій-
ного медіацентру у Фейсбук.

Переяслав-Хмельницьким 
РВ Нацполіції порушене кри-
мінальне провадження за фак-
том замаху на навмисне вбив-
ство. Зловмисників розшуку-
ють. «Слідство розглядає різні 
версії мотивів вчинення цього 
злочину, головна серед яких 
— замовне вбивство з полі-
тичних мотивів», — йдеться у 
повідомленні медіацентру.

Наразі міський голова пере-
буває у лікарні. Медики розці-
нюють його стан здоров’я, як 
задовільний.

«Віддай землю! 
Йди у відставку»

Нагадаємо, акція «Відправ ме-
ра у відставку» у Березані три-
ває не перший день. Одна із «се-
рій» відбулася під час засідання 
виконкому. Приїхали учасники 
АТО разом з депутатом Березан-
ської міської ради від «Опозицій-
ного блоку» Юрієм Грицуном, бу-
ли працівники поліції та охорон-
ного холдингу «Спрут». АТОвці 
вимагали відмінити земельні рі-
шення, а кожному учаснику АТО 
— по 2 га сільгоспугідь. Місь-
кий голова Володимир Тимчен-
ко повідомив, що міська влада 
працює над цим питанням. Ви-
могою «атовців» була відставка 
мера.  «Віддай землю! Йди у від-
ставку!», — таким був  ультима-
тум «непроханих гостей». Місь-
кому голові стало зле, виклика-
ли «швидку». «Якщо здоров’я 
не дозволяє — то треба йти у 
відставку!» — прокоментували 
учасники АТО приїзд медиків. 
«Гості» пообіцяли через тиждень 
навідатися до міськради.

БОРИСПІЛЬ: ПЛАН ДІЙ ПІД 
ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 
БУДЕ БАТАЛЬЙОН ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
ДОПОМОГА ВІЙСЬККОМАТУ ТА 3 МЛН 300 ТИС. ГРН «НА ВСЕ»

Оксана КОБЗАР, фото автора

Прийшли не всі. Головуючи-
ми були Микола Корнійчук, пер-
ший заступник міського голови, та 
Ярослав Годунок, секретар міської 
ради. Серед присутніх — Роман 
Горбач, військовий комісар Бори-
спільського об’єднаного міськра-
йонного військового комісаріату, 
представники виконкому, поліції, 
МНС, пожежної служби, керівни-
ки комунальних служб та окремі 
депутати, а саме: Валерій Мартиш-
ко, Володимир та Ігор Шалімови, 
Петро Жувак, Ілля Луців, Вячес-
лав Деркач, Ігор Петренко, Мико-
ла Костянець. Представників Бо-
риспільського району не було. 
Схоже, місто і район поки не гото-
ві обговорювати спільних коорди-
нованих захисних дій навіть під за-
грозою РФ.

Микола Корнійчук прозвітував, 
що у п’ятницю ввечері відбулася 
нарада за ініціативи голови КОДА 
для очільників міст, районів і вій-
ськкоматів Київщини, де мало б бу-
ти чітко окреслено рекомендова-
ний план дій, але із конкретикою 
не склалося.

Депутатів — на військовий 
облік. Ініціатор зустрічі у вихідний 
день Ярослав Годунок наголосив, 
що усі чоловіки, які проживають у 
Борисполі, та є здоровими й здат-
ними тримати зброю в руках, мають 
перебувати на військовому обліку, 
пройти медкомісію, навчання і бу-
ти готовими захищати місто і краї-
ну. Також закликав депутатів пока-
зати приклад патріотизму й кожно-
му оприлюднити у фейсбуці свою 
готовність оборонятися (підтвер-
дження про перебування на обліку 
у військкоматі). 

Військовий комісар наголосив, 
що фактично воєнний стан вступає 
в дію, коли оголошується війна, і 
потрібно бути готовими до цього. 
«У Законі про діяльність органів 
місцевого самоврядування у сфері 
оборони (ст. 15) регламентуються 
підготовка громадян до військової 
служби, а також загальне військо-
ве навчання у воєнний час, припис 
громадян до військових дільниць 
та обік призовників, що підлягають 
мобілізації. Військовий комісаріат 
— це інструмент у цих питаннях, 
а відповідальність — за місцевою 
владою», — наголосив комісар і от-
римав супротив від представників 
виконавчої влади.

Військкомат у небезпеці. Ко-
місар підкреслив, що військовий 
облік ведеться комісаріатом, але 
картотеки заливаються водою, бо 
у приміщенні військкомату проті-
кає дах уже півроку, і на це місцева 
влада не реагує. Також Роман Гор-
бач наголосив, що територія вій-
ськкомату не огороджена парка-
ном, недостатньо освітлена й без 
належної охорони, тому за най-
меншої диверсії картотеку легко 
знищити й про облік осіб для мо-
білізації чи строкової служби — за-
бути. Тож нарада постановила по-
дбати про безпеку військкомату та 
придбати установі генератор для 
забезпечення електрикою. 

Щ о  та ке  те р и то р і а л ь н а 
оборона? Головна мета теробо-
рони, що визначена законом, 
— забезпечення умов надійно-
го функціонування органів дер-
жавної влади, військового управ-
ління важливих підприємств, бо-
ротьба із формуваннями агресо-
ра, підтримка правового режиму. 
Роман Горбач повідомив, що на 
території Бориспільського ра-
йону військкоматом формується 
окремий батальйон територіаль-

ної оборони (військова частина), 
куди входять окремі бригади ще 
із чотирьох районів: Переяслав-
ського, Яготинського, Баришів-
ського та міста Березань — за-
гальна чисельність — понад 500 
чоловік. За словами комісара, є 
ще рота охорони — це понад 120 
чоловік. Усього із міста і району 
у ці військові підрозділи входи-
тиме близько 250 чоловік із Бо-
рисполя і району — передбачу-
ваним особами про це відомо й 
за потреби вони будуть додатко-
во оповіщені.

Зазначалося, що створення ба-
тальйону територіальної оборони 
відбувається та визначено місця 
його дислокації на території міста 
і району, які озвучувати на загал не 
стали, а лише запевнили, що буде 
проведено збір і навчання. Деталі 
не уточнювалися. Також планува-
лося задіяти формування ГФ «Сек-
тор безпеки» та «Загін територіаль-
ної оборони». 

Роман Горбач зазначив, що у за-
коні чітко не вказано, із якого дже-
рела мають фінансуватиметься ви-
трати на ці формування — із Міно-
борони, органів державної влади 
чи місцевого самоврядування.

Що вирішили. Військовий комі-
сар уже 3 грудня подав лист на ім’я 
міського голови щодо виділення 
коштів на надання фінансової до-
помоги військовому комісаріату із 
міського бюджету у сумі 3 млн 300 
тис. грн (питання розглядатиметь-
ся на сесії у грудні), щоб створити 
запаси військового резерву — ма-
теріальна база у вигляді наметів, 
генераторів, бензопил, оргтехні-
ки тощо може використовуватися 
і в мирний час. Паралельно пода-
но звернення від міськради до Ка-
бінету міністрів України про вне-
сення змін до бюджетного кодек-
су, що дозволить використовува-
ти кошти із місцевих бюджетів на 
військові потреби. Над питанням 
тероборони Борисполя працюва-
тиме окрема депутатська комісія, 
яку запропонував створити Воло-
димир Шалімов. 

Про приміщення укриття, план 
дій дитячих закладів та лікарні що-
до евакуації на випадок воєнної за-
грози не йшлося.

Натомість представники полі-
ції та МНС запевнили, що до екс-
треної ситуації готові, як саме 
— від розгорнутих коментарів 
утрималися. 

 1 грудня, у суботу, 
на четвертий день після 
введення воєнного стану 
у 10 областях України, 
офіційний Бориспіль 
зібрався на нараду, щоб 
скласти спільний план 
дій на випадок ескалації 
військового конфлікту.

Введення правового режиму 
воєнного стану, згідно з чин-
ним законодавством, передба-
чає уточнення завдань Зброй-
них Сил України та, зокрема, 
Сил територіальної оборони. 
Однією із складових підготов-
ки Збройних Сил України до 
відсічі збройної агресії є підго-
товка людських резервів.

Із цією метою 3 грудня 2018 року 
розпочинається цикл масштабних 
зборових заходів з резервістами та 
військовозобов’язаними.

Зокрема, будуть проведе-
ні збори, як у складі бригад (до 

15 діб), так і у складі навчальних 
центрів (до 20 діб). Зборові захо-
ди передбачається завершити до 
початку новорічних свят.

Водночас заходи мобілізації 
проводитимуться лише у випадку 
відкритої агресії. Тобто у випадку 
відкритої агресії до Збройних Сил 
України призиватимуться не лише 
ті особи, які перебувають на збо-
рах, а й усі резервісти та військово-
зобов’язані, які приписані до комп-
лектування Збройних Сил України.

Крім того, як і передбачено 
Стратегічним замислом застосу-
вання Збройних Сил України, за-
раз у визначених областях Украї-

ни тривають організаційні заходи 
створення Територіальної оборо-
ни та непорушних запасів.

В областях, в яких запрова-
джено воєнний стан, плануєть-
ся проведення масових зборів з 
військовозобов’язаними терито-
ріальної оборони тривалістю до 
10 діб. У цей період з метою під-
готовки до захисту областей буде 
проведено бойове злагодження 
бригад та батальйонів Територі-
альної оборони.

Інформація Бориспільського 
об’єднаного міського військового 

комісаріату

Цикл масштабних зборових заходів з резервістами та військовозобов’язаними
 ПРОЦЕС ПІШОВ

• Радилися, як діяти у разі ескалації конфлікту.
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 ВІТАННЯ

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Переяслав-
Хмельницький

с. Шевченкове 10.12.2018 10:00 Сільська рада

с. Виповзки 10.12.2018 11:00 Сільська рада

с. Мала Каратуль 10.12.2018 12:00 Сільська рада

Яготинський
с. Богданівка 11.12.2018 11:15 Сільська рада

с. Черняхівка 11.12.2018 12:15 Сільська рада

с. Ничипорівка 11.12.2018 13:45 Сільська рада

Згурівський
с. Шевченкове 12.12.2018 10:00 Сільська рада

с. Безуглівка 12.12.2018 11:00 Сільська рада

м. Бориспіль
м. Бориспіль 13.12.2018 09:00 

КП ВКГ 
«Бориспільводоканал»

вул. Бежівка, 10

м. Бориспіль 13.12.2018 11:00
КП ЖРЕУ

вул. Гагаріна, 1  

Згурівський смт. Згурівка 22.12.2018 10:00
Згурівська районна 

державна адміністрація 
1-й поверх

м. Яготин м. Яготин 22.12.2018 12:00

Комунальне підприємство 
Яготинської міської ради 

«Яготинська житлово-
експлуатаційна контора» 

вул. Шевченка, 204

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інформує, що 

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

Запрошуємо всіх бажаючих!
Більше актуальної інформації про діяльність депутата шукайте 

на сторінці Сергія Міщенка у мережі Facebook!

 ОГОЛОШЕННЯ

 РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

ПРЕЗИДЕНТ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У ЗАПУСКУ ЕКСПРЕСУ ДО 
АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ»

Президент Петро Порошен-
ко взяв участь у запуску пер-
шого рейсу залізничного сполу-
чення за маршрутом «Залізнич-
ний вокзал «Київ» — аеропорт 
«Бориспіль».

Глава держави та Прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман стали 
першими пасажирами, які проїха-
ли цим експресом.

Президент привітав працівни-
ків «Укрзалізниці» із запуском за-
лізничного сполучення. «Ви великі 
молодці. Хтось брався це побудува-
ти за 20 років. Хтось брався це бу-
дувати за 12 років. А коли питають 
за скільки років збудували цей екс-
прес? Показують — за 9 місяців. 9 
місяців — це дуже гарний термін і 
для жінок, і для нашого експресу», 
— зауважив Глава держави.

Це дуже важливо, враховуючи 
що минулого року Україна отри-
мала безвізовий режим з Європей-
ським Союзом. 

За словами Петра Олексійовича, 
вже пару років поспіль кількість па-
сажирів, які перевозить міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», щороку 
зростає на 30%. І це українці, які по-
дорожують до Європи. Це ефектив-
ність запуску Ryanair, Wizzair і інших 
лоукостерів, які відкривають доро-
гу і двері Європи для українців.

«Цей експрес є яскравою аль-
тернативою того, що намагали-
ся побудувати в 2010-2014 роках. 
Він тоді коштував 11 млрд грн. Що 
ви робите, друзі? Це стільки вони 
збиралися вкрасти! І зараз собі-
вартість будівництва 480 млн. По-
рівняйте — 11 млрд і 480 млн. А 
послуги ті самі. Оце і є характе-
ристика тих змін, які відбуваються 
в державі», — сказав Президент 
та закликав українців користува-
тися експресом.

Офіційне 
інтернет-представництво 

Президента України

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
23 листопада 2018 року               № 496

Про скликання сорок восьмої сесії міської ради VІІ скликання

Відповідно до Регламенту Бориспільської міської ради VIІ скликання, 
затвердженого відповідним рішенням Бориспільської міської ради від 
17 грудня 2015 року № 33-2-VII, п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати сорок восьму сесію міської ради VІІ скликання та 
провести пленарне засідання міської ради 11 грудня 2018 року 
о 10 годині в актовій залі виконавчого комітету міської ради.

2. До порядку денного внести питання: 
2.1. Про затвердження Положення про Центр надання 
адміністративних послуг.
2.2. Про затвердження Порядку надання та зміни адрес 
об’єктам нерухомості у місті Борисполі.
2.3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
незахищеним верствам населення міста Борисполя, які 
опинилися в складних життєвих обставинах.
2.4. Житлово-комунальні питання.
2.5. Земельні питання.
2.6. Різне.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю 
за собою.

Голова  А.С.Федорчук

Дорогі 
земляки! 
Шановні 
українці!
Сердечно вітаємо 
вас з Міжнародним 
Днем волонтера та 
Днем Збройних Сил 
України!

Патріотизм, солідарність, 
взаємодопомога мільйонів 
українців під час Революції 
Гідності та російської агресії 
на Сході нашої держави 
дали поштовх формуванню 
потужної української армії.

За підтримки Президента 
Петра Порошенка 
українська армія фактично 
відродилася, зміцніла, 
набула безцінного 
бойового досвіду.

Висловлюємо 
вдячність кожному 
військовослужбовцю 
за сумлінне виконання 
конституційного 
обов’язку, відвагу, 
героїзм та самопожертву, 
продемонстровані у ході 
антитерористичної операції 
та операції об’єднаних сил 
на території Донецької та 
Луганської областей, а нині 
— за мужність та відвагу зі 
зброєю в руках охороняти 
кордони 10 областей 
України, де запроваджений 
воєнний стан.

У цей день ми схиляємо 
голови перед пам’яттю 
воїнів та волонтерів, які 
віддали своє життя за нашу 
благословенну українську 
землю. 
Вічна пам’ять!

Поки українська армія 
славитиметься бійцями —
безстрашними, мужніми і 
вольовими, а суспільство 
— громадянами, 
благородними та 
сміливими, які за покликом 
серця допомагають 
вистояти і дати гідну відсіч 
ворогу, наша Україна 
житиме і міцнішатиме 

у своїй величній самобутній 
красі, вільна та незалежна!

Бажаємо вам і вашим 
родинам міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя 
та нових звершень у 
благородній справі 
служіння Вітчизні.

Слава Україні!

Слава Збройним Силам 
України!

Слава Героям України!

Голова Бориспільської 
районної державної 
адміністрації        
Олександр ТУРЕНКО

Голова Бориспільської 
районної ради                                                
Владислав БАЙЧАС

Шановні земляки!
Прийміть щиросердечні вітання з нагоди 

Дня Збройних Сил України!
У часи, коли триває війна з країною-агресором, нашим 
військовим вдалося продемонструвати високий 
професіоналізм та боєготовність і довести, що українська 
армія здатна дати гідну відсіч ворогу. 
Шановні воїни! Хочу подякувати кожному з вас, привітати 
зі святом та побажати міцного здоров’я, родинного 
затишку, добробуту, незламної волі та непохитної віри в 
перемогу! 
Шануймо українських військових — мужніх та 
відважних патріотів, нашу гордість та надію!

Слава Україні! 
З повагою  Сергій МІЩЕНКО

Дорога бориспільська громадо, 
шановні працівники органів місцевого 
самоврядування! 
Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого 
комітету вітаю вас з Днем місцевого самоврядування. 
Місцеве самоврядування — право громади самостійно 
вирішувати нагальні питання життєдіяльності свого 
міста, впливати на прийняття рішення та визначати 
пріоритетні напрямки розвитку. Потужний та дієвий 
інструмент самоврядування нерозривно пов’язаний з 
розвитком місцевої ініціативи, зростанням ролі громади 
та відповідальності кожного її члена за долю свого рідного 
краю. Це свято не лише тих, хто працює в органах місцевої 
влади, а й депутатів та усіх громадян, які дбають про розквіт і 
зростання нашого міста. 
З нагоди свята бажаю нашій громаді наснаги, працелюбності, 
відповідальності та оптимізму. Нехай професійність та досвід 
працівників місцевого самоврядування, творче ставлення до 
виконання своїх професійних обов’язків сприяють розвитку 
міста, а розуміння, підтримка та активність громади будуть 
запорукою досягнення бажаних результатів.

З повагою Бориспільський міський голова
Анатолій ФЕДОРЧУК 

ога бббббббббббооооррриспільська громадддддоооо

• Керівництво держави проінспектувало потяг.
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 ПОЗИЦІЯ ЗИМОВЕ ПРИБИРАННЯ

ОЛЕГ ЛЯШКО ВИБИВ 
БЕЗКОШТОВНИЙ ІНСУЛІН 
ДЛЯ ПЕНСІОНЕРКИ З 
ЧЕРКАЩИНИ

Олена РІВНА

«Інсулін — це моє життя, але 
купити його я не можу», – із та-
кими словами та сльозами на 
очах до громадської приймаль-
ні Радикальної партії Олега 
Ляшка звернулася пенсіонерка 
Тетяна Борисівна Побережська. 
За день-два без ліків старенька 
може померти. «Допоможемо!» 
— пообіцяв Олег Ляшко у шта-
бі телевізійного патруля «Час 
справедливості» і вирушив у се-
ло Скаливатка на Черкащині, де 
мешкає самотня жінка. 

«Чому людині не дають інсулін і 
як їй виживати? Де їй брати цей ін-
сулін, який держава обіцяла і га-
рантувала? Невже в усій облас-
ті для людини немає інсуліну?» — 
обурився Олег Ляшко у кабінеті 
заступника начальника Департа-
менту охорони здоров'я Черкась-
кої облдержадміністрації Олега 
Найдана. Чиновник пояснив, що до 
кінця поточного року в обласному 
бюджеті на безкоштовний інсулін 
не вистачає 22 млн грн. Та попри 
численні звернення із проблемою 
до Міністерства охорони здоров'я, 
там щоразу відповідають, що міс-
цева влада повинна знайти кошти 
для забезпечення безкоштовними 
ліками хворих на діабет.

«В аптеці кажуть, що за гроші ін-
сулін є, а без грошей немає. Наша 
держава вирішила, що ми їй не-
потрібні», — розплакалася Тетя-
на Борисівна. «Не плачте», — за-
спокоїв стареньку Олег Ляшко. В 
обласному департаменті охорони 
здоров’я йому пообіцяли терміно-
во знайти інсулін для літньої жін-
ки. Зрештою Тетяна Борисівна йо-
го отримала. «Казали мені люди, 
що Ляшко допоможе. Я вас пога-
но бачу, але дуже вам вдячна!» — 
розчулилася старенька.

Справедливість щодо кон-
кретної людини було відновле-
но, проте десятки тисяч хворих 
на діабет українців все ще по-
требують допомоги. Наприклад, 
у Київській області для забезпе-
чення людей безкоштовним інсу-
ліном до кінця року не вистачає 
25 млн грн. І такі проблеми — 
скрізь. Це катастрофа національ-
ного масштабу, яку спричинили 
недбалі чиновники МОЗу. У 2018 
році на безкоштовний інсулін у 
державному бюджеті виділено 
лише половину від необхідних 
1,4 млрд грн. Гроші скінчилися у 
червні — відтоді Тетяна Борисів-
на і решта 1,5 млн людей, хворих 
на діабет, чекають від держави 
свої ліки. Намагаючись уникну-
ти катастрофи, місцеві бюджети 
виділили додаткові 290 млн грн. 
Але цього замало.

«Історія Тетяни Борисівни по-
казує насправді, що всі розмови 
влади про реформу медицини 
і про те, що всі люди мають змо-
гу лікуватися — все це брехня і 
блеф. Для того, щоб люди лікува-
лися, потрібно відновити держав-
ний контроль за цінами на ліки», 
— зауважив Олег Ляшко. Політик 
направив депутатське звернення 
до Прем'єр-міністра та Міністер-
ства охорони здоров'я із вимогою 
негайно відновити 100% держав-
ного фінансування програми по 
забезпеченню безкоштовним ін-
суліном усіх хворих українців, а 
також терміново закрити нестачу 
22 млн грн на ліки для діабетиків 
у Черкаській області. 

Гаряча лінія телевізійного 
патруля «Час справедливості 
із Олегом Ляшком» працює що-
денно з 8:00 до 21:00 за безкош-
товним номером 0 800 508 008. 
Дивіться програму щочетверга 
о 20:30 на ТК «Грант».

• Пенсіонерка Тетяна Побережська та Олег Ляшко.

• Фото із Фейсбук — під’їзна дорога до школи №6. Батьки, які підвозять дітей до школи на авто, спра-
ведливо обурюються, що територія нерозчищена. Дописувач пише: «Такою ось занехаяною зустріла батьків, 
котрі дітей до школи привозять, стоянка біля ЗОШ 6. Відчиняєш дверцята автівки — і пірнаєш у снігову ку-
чугуру. А потім: горб-долина, горб-долина, аж поки вигребеш на тротуар. Це вранці. Думала, що хоч під обід 
розчистять — та де там!»

«ЛОПАТИ В РУКИ І ГУРТОМ 
ПРОТИ СНІГУ І ЛЬОДУ»

Ірина КОСТЕНКО 

Тротуари 
«солитимуть»

«Тротуари у центрі вздовж ву-
лиці Київський Шлях місцями були 
важкопрохідними. На площі перед 
«Сільпо» сніг прибрали, зате в’їзд 
на стоянку маркету і тротуар біля 
школи №1 нагадували каток. Тро-
туар у напрямку «Рошен» — це су-
цільна снігова каша», — таке пи-
сали в соцмережах бориспільці. 

«Вісті» звернулися до першого 
заступника Бориспільського місь-
кого голови Миколи Корнійчука із 
запитанням, як вони борються із 
заледенілими тротуарами без со-
лі? «Будемо використовувати су-
міш піску із сіллю; плитка, з якої 
зроблені тротуари, не боїться со-
лі. На території Книшового комп-

лексу є доріжки із глазурованої 
плитки, які сіль руйнує. Ми вико-
ристовуємо суміш у пропорції 1:3 
— одна частина солі і три піску, що 
є оптимальним».

Випробування 
першим снігом

Микола Корнійчук на плановій 
нараді 3 грудня повідомив, що на 
розчищенні снігу місто задіяло 5 
грейдерів: 1 міських комунальних 
служб і 4 залучених, загалом — 15 
одиниць техніки – це більше, ніж 
у попередні роки. «Немає у Бори-
сполі достатнього об’єму техніки 
і людської сили, щоб відразу по-
чистити від снігу все місто, — під-
сумовує заступник. — Спершу чи-
стяться транспортні шляхи, де ав-
тобусні маршрути, потім друго-
рядні вулиці. Розчистити дороги 
до тротуарів місцями неможливо, 
бо припарковані авто. Потрібно 
громаді включатися в роботу».

Правила благоустрою 
контролюють

Прийняті владою Борисполя 
правила благоустрою передбача-
ють, що підприємці відповідають 
за благоустрій навколишньої те-
риторії у радіусі 20 м або до межі 
із сусідом та до проїжджої части-
ни. Для приватних осель діють ви-
моги прибирати територію у ме-
жах 10 м від домоволодіння. 

Микола Корнійчук зазначив, 
що відділ благоустрою контро-
лює прибирання відповідно до 
правил благоустрою, особливо 
у зимовий період. «Станом на 3 
грудня складено 41 лист-попере-
дження і 5 протоколів. Вважаємо, 
що не варто поспішати із прото-
колами, щоб дати людям шанс ви-
правити зауваження. Припис сти-
мулює більше, бо визначає термін, 
коли людина має виконати роботу 
і уникнути штрафів. Протоколи от-
римали ті, хто не виконав припис», 
— розповідає Корнійчук. 

Керівник нарікає на небажання 
бориспільців чистити сніг перед 
своїми приватними садибами. «Як-
що у хатині живе людина похилого 
віку, то можна зрозуміти. Але коли 
сніг лежить навпроти шикарних 
котеджів, благоустроєних обійсть, 
то ці господарі відверто ігнорують 
правила благоустрою», — вважає 
керівник.

Сніг — для всіх
Комунальники наголошують, 

що боротися із наслідками зимо-
вої негоди потрібно гуртом: про 
прибирання на територіях шкіл, 
дитсадочків, установ та організа-
цій мають подбати їхні адміністра-
ції. «Є технічні працівники, лопати 
в руки — і розчищати тротуари, 
під’їзні шляхи, а потім комуналь-
ники технікою готові допомага-
ти, якщо не справляються самі», 
— наголошує Микола Корнійчук.

У міськраді вкотре нагадали 
слоган, який самі й вигадали: «Бла-
гоустрій міста — справа кожного».

 У минулому номері «Вістей» стаття під назвою 
«Бориспіль готовий до негоди» і перший великий 
сніг викликали неоднозначні судження щодо роботи 
комунальників. Одні говорили, що дороги швидко 
розчистили, інші — що тротуари слизькі, ожеледиця біля 
шкіл та садочків. «Вісті» вивчали тему.

Микола КОРНІЙЧУК, 
перший заступник міського 
голови Борисполя
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 ПЕРШИЙ НЕОФІЦІЙНИЙ ПОРАДА ЛІКАРЯ

ФОРУМ: БОРИСПІЛЬ 
ДІЛИВСЯ ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ПЕРВИНКИ

 У Борисполі відбувся 
перший неофіційний 
форум комунальних 
некомерційних 
підприємств первинної 
ланки медичної допомоги 
«Проблемні питання та 
шляхи їх вирішення».

Наталія ДОЛИНА

На захід приїхало майже 100 
осіб з 14 областей України. Фо-
рум організований за ініціативи 
директора комунального неко-
мерційного підприємства «Бори-
спільського міського Центру пер-
винної медико-санітарної допо-
моги» Євгенія Черенка при під-
тримці виконкому Бориспільської 
міської ради. Євгеній Черенок на-
голосив, що одна з головних цілей 
заходу — вирішення проблем, з 
яким зіштовхуються керівники і 
лікарі первинки. А таких вияви-
лося чимало.

Як це — безперервна 
меддопомога?

Присутні обговорювали підго-
товку до запуску медичної інфор-
маційної системи, реорганізацію 
служби невідкладної допомоги, 
взаємодію лікарів із поліцією при 
констатації смерті. Окремим бло-
ком було обговорення інформа-
тизації ЦПМСД, онлайн-інстру-
ментів управління КНП, розвитку 
громадського здоров'я та стану 
госпітальних округів. Жваво об-
говорювалося нарахування зарп-
лати в КНП, які почали фінансува-
тися НСЗУ.

Одне з питань, яке не має чітко-
го вирішення — робочий графік сі-
мейного лікаря. Що означає безпе-
рервне надання меддопомоги, чи 
повинні сімейні лікарі чергувати 
цілодобово, — відповіді на ці за-
питання працівники первинки по-
ки не отримали. Нормативні доку-
менти містять положення, які супе-
речать один одному.

«Вважаю, що підхід має бути ін-
дивідуальним. Як ми вирішуємо 
це питання в Борисполі? Амбула-
торії працюють з 8.00 до 19.00. У 
суботу — з 9.00 до 14.00. Тому ми 
відкрили черговий кабінет пер-
винної медичної допомоги, який 
працює у суботу з 14.00 до 20.00, 
у неділю — з 8 до 20.00, у святкові 
дні з 8.00 до 20.00. Обладнали ка-
бінет, він почав працювати. Збира-
ємо статистику. Ви знаєте, скільки 
за суботу і неділю звертається за 
допомогою? Дві-три особи. Як по-
казує практика, утримання такого 
кабінету економічно поки необ-
ґрунтовано. Подивимося, як ка-

бінет буде працювати в святкові 
дня. Якщо буде необхідність, пе-
реведемо роботу кабінету на ці-
лодобове чергування», — поді-
лився Черенок.

Про невідкладну 
допомогу та інше

Ще одне болюче питання, навко-
ло якого точаться запеклі супереч-
ки — надання первинкою невід-
кладної допомоги. На форумі обго-
ворювали кілька варіантів розв'я-
зання цієї проблеми. 

«Якщо місцева влада зможе 
утримувати службу невідкладної 
допомоги, а це майже 5 млн грн у 
рік, то ми згодні її створити, — за-
значив у виступі Євгеній Черенок. 
— Є ще один можливий варіант: 
об’єднати екстрену і невідкладну 
служби, як це зробили у Києві. Тре-
тій варіант — заключення окремо-
го договору із Національною служ-
бою здоров'я і виділення додатко-
вого фінансування на утримання 
служби. Крім того, ми намагаємо-
ся втілити в життя ще один варіант, 
за прикладом Німеччини. У Німеч-
чині була проблема з екстреною 
допомогою, і тоді їхній Червоний 
хрест запропонував допомогу. Уже 
35 років на виклики там приїжджа-
ють волонтери Червоного Хреста. 
Тож відкидати допоміжну роль та-
ких організацій не варто. Але на 
місцевому рівні зробити це склад-
но, тому, поки цього не буде на 
державному рівні, нічого не вийде. 
Ще один приклад — Польща. Там є 
чітке розділення машин. Машина 
з позначкою «С» — значить, приїз-
дить лікар, з позначкою «П» — па-
ра медик, «Т» — це транспортний 
засіб. Суть в тому, що один диспет-
чер керує всією службою».

У процесі реформи виникла 
ще одна серйозна проблема — 

констатація смерті на дому. У 
Борисполі люди з цією пробле-
мою вже зіштовхнулися. За сло-
вами Євгенія Черенка, разом із 
поліцією повинен виїжджати лі-
кар, але в чинному законодав-
стві не прописано, який саме 
(первинки, вторинки чи екстре-
ної допомоги). 

«4 вересня ми зробили наказ по 
центру про взаємодію з поліцією, 
домовилися, що поліція буде за-
бирати наших лікарів і виїжджати 
разом з ними на констатацію смер-
ті За певну доплату два лікаря по-
годились. Так пропрацювали два 
місяці, а потім лікарі кажуть: «Так 
працювати неможливо, адже ін-
ших наших обов'язків ніхто не від-
міняв». Ми організували зустріч з 
працівниками екстреної допомоги 
і запропонували варіант: ми роби-
тимемо це з 8.00 до 20.00, а з 20.00 
до 8.00 — це завдання екстреної 
допомоги. Але вони відмовилися. 
Вирішили проблему так: у робочий 
час два мої заступники виїжджа-
ють і констатують смерть. Намага-
ємося знайти компроміс ц відно-
синах з поліцією, вторинкою і екс-
треною допомогою», — розповів 
Єгеній Черенок.

Декларації підписали 
22 млн українців

Регіональний координатор з 
підтримки охорони здоров'я по 
Київській та Вінніцькій областях 
програми «U-LEAD з Європою» Та-
міла Лепьошкіна вважає, що ре-
форма дає можливості розвитку 
ініціативи на місцях. Раніше, ко-
ли лікарня була державною уста-
новою, всі директиви йшли звер-
ху. Сьогодні центри первинної ме-
дико-санітарної допомоги стали 
суб'єктами господарювання, тож 
відкриваються інші можливості. 

І керівникам потрібен управлін-
ський досвід, знання економічних 
процесів, вміння раціонально ви-
користовувати кошти. 

Регіональний координатор озву-
чила цифри, які закладені в дер-
жбюджеті-2019 на реформу пер-
винної медичної допомоги — 15,3 
млрд грн. 

За її словами, наразі декларації 
підписали майже 22 млн жителів 
України. 

«Нарешті ми дізнаємося, скіль-
ки в Україні населення», — по-
жартувала вона в своїй промові. 
Але насправді це не жарт, а свід-
чення про серйозну проблему. 
Відомо, що перший і поки єди-
ний перепис населення в Украї-
ні відбувся в 2001 року. Чи мож-
на розпочинати одну з найваж-
ливіших для країни медичних 
реформ і ухвалювати бюджет, не 
маючи даних про кількість насе-
лення? Чи не тому в процесі ме-
дреформи виникає стільки про-
блем і непорозумінь? 

Не маючи чітких даних про чи-
сельність а структуру населення, 
можна маніпулювати багатьма по-
казниками: прожитковим мініму-
мом, мінімальною зарплатою і пен-
сією, показувати зростання ВВП і 
витрат, середніх показників і кое-
фіцієнтів. За стандартами ООН пе-
репис населення в більшості країн 
світу проводиться раз в 10 років. 

Як із транспортом
На форумі повідомлялося, що у 

Борисполі проведені тендери на 
закупівлю транспорту для Центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги. Очікується, що у середи-
ні грудня Центр отримає два ав-
то. Буде розраховано, на які ви-
клики вони мають виїжджати. Пе-
редбачається, це буде паліативна 
допомога.

• Євгеній Черенок, 
організатор заходу.

РОЗПІЗНАТИ 
АЛЕРГІЮ НА 
ХОЛОД 

Тетяна ХОДЧЕНКО 

Із настанням зимової пого-
ди чимало людей навіть не 
підозрюють, що мають алер-
гію на холод. Більшість про-
явлених симптомів порівню-
ють зі звичайною застудою. 
Про лікування полінозу «Ві-
стям» розповів лікар-терапе-
вт районного центру первин-
ної медико-санітарної  допо-
моги Денис Хурса. 

Відомо, що поліноз — це зви-
чайна алергічна реакція орга-
нізму на перепади температу-
ри повітря. Зазвичай проявля-
ється у вигляді кропив’янки на 
поверхні шкіри під час зимових 
похолодань і зустрічається цей 
вид алергії все частіше як у до-
рослих, так і дітей.

«Якщо під час прогулянки на 
свіжому повітрі ви відчуваєте 
свербіж рук, обличчя чи інших 
відкритих ділянок тіла, а згодом 
з’являється набряк та висипи бі-
лого чи рожевого кольору — це 
може бути звичайний поліноз. 
Згодом такі симптоми проявля-
ються і на усьому тілі,  — роз-
повідає про сезонну хворобу 
Денис Миколайович. — Визна-
чити, чи це дійсно алергія на 
холод, просто, — якщо за півго-
дини свербіж не минає, ймовір-
но, що це алергічна реакція ор-
ганізму на холод». 

За словам лікаря, така реак-
ція може бути не лише від мо-
розу, а й при контакті із холод-
ною водою, коли відчули протяг 
чи посиділи під кондиціонером. 
Для боротьби із алергією корис-
но змащувати уражені ділянки 
тіла соком алое, вітаміном Е чи 
маслом жожоба. Однак таке лі-
кування носять лише рекомен-
даційний характер, в разі вияв-
лення подібних симптомів лікар 
радить обов’язково звернутися 
до фахівця.  

До теми. Народна медици-
на радить захищати шкіру об-
личчя так: у рівних пропорціях 
змішайте листя чистотілу, листя 
м’яти, корінь лопуха і квіти ка-
лендули. Залийте 5 ст. ложок су-
міші рослинною олією і залиши-
ти на добу. Після цього просте-
рилізуйте його на водяній бані 
і процідіть. Змащуйте засобом 
уражені ділянки шкіри. 

• Симптоми алергії можуть 
співпадати з проявами інших 
захворювань, тому консульта-
ція лікаря обов'язкова.

• Гостей було майже 100 осіб із 14 областей України.
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 ПРОБЛЕМНА КОМУНАЛКА  ПОТРІБЕН КОМПРОМІС

Ірина КОСТЕНКО
 
Інформація про те, що до кубо-

метрів спожитого населенням га-
зу газопостачальники почали до-
писувати додаткові об’єми, уже на-
робила галасу у інформаційному 
просторі. Але споживачі Бориспо-
ля і району свої квитанції на газ, 
використаний у жовтні, традицій-
но отримали наприкінці листопа-
да, тому і питання про додаткову 
графу у платіжці з’явилися із за-
пізненням, коли проблему начеб-
то вже вирішили на державному 
рівні. Та чи насправді її вирішили? 

«Вісті» спробували розібрати-
ся, звідки могли взятися додат-
кові кубометри, і наскільки вони 
законні. 

Заборгованість 
«заднім» числом

З’ясувалося, газопостачальни-
ки обліковують газ у стандартних 
умовах, а лічильники не коригують 
тиск і температуру, тому кубоме-
три голубого палива вимірюють-
ся в робочих умовах. Зі шкільних 
підручників фізики та хімії ми зна-
ємо, що вплив температури і тиску 
на об’єм газу суттєвий. Для приве-
дення об’єму газу до стандартних 
умов було розроблено спеціаль-
ну методику і встановлено низку 
коригуючих коефіцієнтів, які зале-
жать від того, який лічильник ви-
користовується, у приміщенні чи 

на вулиці він встановлений тощо. 
За різницю між об’ємом газу в ро-
бочих та стандартних умовах спо-
живачам і пропонують доплатити. 
Причому заборгованість нараху-
вали «заднім» числом — хочуть, 
щоб споживачі оплатили борг за 
період із 1 грудня 2015 року до 30 
вересня 2018 року. Щоправда, га-
зопостачальники зазначають, що 
механізм погашення цієї заборго-
ваності поки не визначено. А ко-
ригування за жовтень внесено у 
платіжку. 

• Стандартні умови — це тем-
пература повітря 20 градусів за 
Цельсієм та абсолютний тиск 
760 мм ртутного стовбчика.

Регулятор — проти, 
газопостачальники теж

Після появи перших незрозумі-
лих платіжок та гучного обурен-
ня нововведенням, НКРЕКП своїм 
рішенням від 23 листопада 2018 
року заборонив операторам ГРМ 
нараховувати додаткові кубоме-
три. У обґрунтуванні до питання 
про прийняття постанови НКРЕКП 
«Щодо заборони операторам ГРМ 
приводити об’єми використаного 
природного газу побутовими спо-
живачами до стандартних умов» 
зазначено, «що питомі втрати га-
зу… включаються до собівартості 
транспортування газу цих підпри-
ємств. Тож покриття об’єктивної 
різниці у вимірах газу здійснюєть-
ся за рахунок тарифу».

Проте Асоціація газового ринку 
України звернулась до Секретарі-
ату Енергетичного Співтовариства 
з проханням дати оцінку рішенню 
Регулятора. Про це йдеться на офі-
ційній сторінці газопостачальни-
ків «104.UA»

У зверненні Асоціації газового 
ринку України до Голови Секрета-

ріату Енергетичного Співтовари-
ства Янеза Копача зазначено, що 
рішення Регулятора (НКРЕКП) но-
сить дискримінаційний і непослі-
довний характер та призводить 
до викривлення економічної кон-
куренції на газовому ринку, ад-
же приведення спожитого газу до 
стандартних умов передбачено за-
конодавством України і є устале-
ною європейською нормою.

Тому невідомо, чи не повернеть-
ся до наших платіжок графа з до-
датковими кубометрами.

Споживач крайній?
Поміж питань законності пози-

цій газопостачальників та регу-
лятора, ризикує загубитися тре-
тя і головна сторона — спожива-
чі, які не самі обирали лічильни-
ки. Жоден побутовий лічильник 
газу не встановлюється без відо-
ма газової служби. Наприклад, ме-
ні свого часу довелося замовля-
ти і оплачувати проект, сам при-
лад і його встановлення працівни-
ками тоді ще Бориспільської філії 
газового господарства. Ніхто не 
запропонував вибір лічильника, 
встановили той, що працює без 
корекції температури та тиску. Чо-
му сьогодні мені хочуть нав’яза-
ти борги за три роки, які виникли 
через той самий лічильник? Для 
квартири із однією газовою пли-
тою це, можливо, і не велика су-
ма. А якщо оселя обігрівається га-
зовим котлом? Переважна біль-
шість приватних споживачів у ли-
стопаді 2018 року почули про таку 
проблему вперше. Якщо газопо-
стачальників не влаштовує якість 
роботи приладів, нехай міняють 
на досконаліші, бо вони відпові-
дають за повірку і справність при-
ладів обліку газу. А у випадку до-
писаних кубометрів — існує пер-
спектива через суд захищатися 
від нав’язаних боргів. 

ПЛАТІЖКИ ЗА ГАЗ 
ІЗ СЮРПРИЗОМ

 Чи мають шанс 
газопостачальники змусити 
споживачів платити по-
новому? Чи нарахують 
борги за додаткові 
кубометри?

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ПРОБЛЕМА ЧЕРЕЗ ЛІЦЕЙ

Тетяна ХОДЧЕНКО

«Цього навчального року 
випускники НВК «Ліцей «Ди-
зайн-освіта» можуть не отрима-
ти атестатів» — із такою гучною 
заявою звернулася до міської 
влади директор закладу на апа-
ратній нараді у Бориспільського 
міського голови 3 грудня. 

Голосні заяви на нараді. «Вчи-
телі йдуть працювати до нового 
закладу, лишаючи дітей в нашому 
ліцеї та школах дотичних до нього 
територій без знань!» — обурюва-
лась Лариса Ананіївна. 

За її словами, посеред на-
вчального року директори лі-
цею, шкіл № 6 та № 1 не мають 
змоги швидко знайти заміну тим 
кадрам, які вирішили перейшли 
працювати до Академічного лі-
цею й не мають законного права 
їх утримати. «Думаю, управлін-
ня освіти разом із заступником 
міського голови Людмилою Па-
сенко, директором Академічно-
го ліцею зривають навчальний 
процес навмисне, щоб зруйну-
вати «Ліцей «Дизайн-освіту», — 
стверджувала Власенко. 

Начальник управління освіти та 
науки Тетяна Павленко відхилила 
усі звинувачення. Микола Корнійчук, 
перший заступник міського голови, 
дав доручення директорам шкіл та 
керівництву управління зібратися 
впродовж тижня та розставити усі 
крапки на «і», щоб уникнути протиріч 
і зняти напругу із браком кадрів та 
зарахуванням учнів до нової школи, 
які не входять до її територіально-
го округу. Результати зустрічі наразі 
невідомі.

Усе під контролем. Чи насправ-
ді проти НВК є освітянський сабо-
таж, скільки вчителів перейшло 
працювати до нового закладу, чо-
му дітей набирають не за територі-
єю обслуговування ліцею та з яких 
резервів Академічний ліцей бра-
тиме підручники для учнів закла-
ду? На ці питання «Вістям» відпові-
ла директор Академічного ліцею 
Оксана Пономарьова.

Оксана Миколаївна засмучена 
ситуацією, яка склалася, й готова 
до вирішення усіх спірних питань. 
«Я не очікувала, що буде така ве-
лика кількість бажаючих навчати-
ся у новій школі із НВК «Ліцей Ди-
зайн-освіта» та й з інших закладів 

також. Батьки багатьох учнів вва-
жають, що коли при відкритті за-
кладу їхні діти не потраплять сю-
ди на навчання, то далі дорога бу-
де зачинена. Станом на 5 грудня 
є майже 500 заяв від бажаючих, 
відмовити нікому не маю права. 
У перший день прийому було 300 
заяв від бажаючих. Проект ліцею 
передбачає розміщення 800 шко-
лярів», — коментує директор. 

Щодо чуток про вчителів, які пе-
рейшли працювати зі старого лі-
цею до нового, то Пономарьова 
стверджує, що немає жодної такої 
заяви. «Дійсно, спеціалісти цікав-
ляться, але остаточного рішення 
ще ніхто не прийняв, — говорить 
Оксана Миколаївна та додає, що ді-
тей набирає не із закріпленої за за-
кладом території, хоча першочер-
гове право на навчання мають во-
ни. — «Новий ліцей будувався, аби 
розвантажити школи №1 та №6, уч-
ні з інших закладів можуть перехо-
дити до нас, якщо є вільні місця», 
— коментує Пономарьова.

Щодо підручників для навчаль-
ного процесу, директор роз’ясни-
ла, що наразі заклад налагоджує 
роботу зі шкільними бібліотеками 
міста задля передачі зайвих під-
ручників. «Це колосальна робота 
управління освіти та усіх навчаль-
них закладів Борисполя. Ми пода-
ємо інформацію про кількість під-
ручників, у відповідь — із бібліо-
тек отримуємо книжки із залиш-
ку. Думаю, за потреби для купівлі 
підручників будуть виділятися не-
обхідні кошти. Окрім того, учні мо-
жуть працювати з електронними 
підручниками, для цього усі кла-
си закладу оснащено інтерактив-
ним обладнанням», — підсумува-
ла Оксана Пономарьова. 

•  Оксана Пономарьова, 
директор Академічного ліцею.

• Станом на 5 грудня є майже 500 заяв від бажаючих навчатися у 
новому закладі. Проект ліцею розрахований на 800 школярів. Заяви 
прийматимуть до 14 грудня.

• Як розібратися у нових нюансах нарахування оплати за спожитий газ.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*
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види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№48 (957), 7 грудня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама
АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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ПОНЕДІЛОК, 10 ГРУДНЯ

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

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

9.30, 11.15, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.10 "Міняю жінку"
14.40 "Сімейні мелодрами"
15.40 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "За правом 

любові"
21.45 "Міняю жінку - 14"
23.30, 0.50 Комедія "Обережно! 

Предки в хаті"

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

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

лікар" (12+)
16.00, 3.30 Історія одного злочину 

-4 (16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ангеліна" 9, 10 с. (12+)
2.00 Телемагазин
4.40 Реальна містика

4.25, 5.30 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Top Shop"
6.05 М/ф
6.15, 22.05 "Слідство вели... з 

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

"Новини"
7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.20, 18.00, 19.00, 1.40 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
11.15, 12.25 Х/ф "Жандарм із Сен-

Тропе"
13.50 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
15.50 "Чекай мене. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Арфа для коханої" (16+)

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

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

4.40 Скарб нації
4.45 Еврика!
4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф "Після заходу сонця" 

(16+)
16.30 Х/ф "Команда "А" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.45 Свобода слова
0.55 Х/ф "Нація прибульців" (16+)
2.30 Т/с "Прокурори"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Богдан Ступка. Забудьте 

слово "смерть"
9.30, 1.10 "Спогади"
9.55 "Володимир Басов. Бігун на 

довгі дистанції"
10.50 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Заради сімейного 

вогнища"
13.25 Х/ф "Смертельна помилка"
15.20 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
17.05 Х/ф "Морський характер"
19.00 Т/с "міс Фрайні Фішер " (16+)
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "За власним бажанням"

7.00 "Наполеон"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 15.00, 20.20, 0.00, 2.20 

"Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 Х/ф "Жертва заради кохання"
18.30, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Заборонена історія"
22.30, 1.50 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

5.59, 6.59 Kids Time
6.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.00 Х/ф "Діти шпигунів"
8.45 Х/ф "Діти шпигунів: Гра 

кінчена"
10.30 Х/ф "Аквамарин"
12.30 Х/ф "Голодні ігри: 

Переспівниця ч.1" (16+)
14.50 Х/ф "Голодні ігри: 

Переспівниця ч.2" (16+)
17.30, 1.55 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за ревізором
0.00 Пост шоу. Таємний агент

5.00, 4.45 "Top Shop"
5.50 Х/ф "Ключ без права передачі"
7.45, 18.20 "Свідок. Агенти"
8.20 Х/ф "Табір іде в небо"
10.20, 19.30 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.25 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.50 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

9.10, 18.15 "Спецкор"

9.55, 18.50 "ДжеДАІ"

10.30 Т/с "Опер за викликом-2"

14.30 Х/ф "Харлей Девідсон і 

ковбой Мальборо"

16.10 Х/ф "Самоволка"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-3"

1.00 "Секретні файли"

1.55 "Облом.UA."

6.00, 0.45 Т/с "Коли ми вдома"
6.45 Все буде добре! (12+)
8.50, 19.00, 23.40 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.50 Зважені та щасливі (12+)
12.55 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
1.20 Х-Фактор. Підсумки 

голосування

14.10 Телепродаж
14.30 РадіоДень
15.00, 21.00, 3.00 Новини
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ф "Цікаво.com"
16.20 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу
18.00 Інформаційна година
19.00 Разом
19.30 Д/с "Життя з левами"
20.00 Т/с "Монро" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська зміна
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.55, 2.30 Складна розмова
23.25 Перша шпальта
0.00 Телепродаж Тюсо
1.25 Розсекречена історія
3.35 Тема дня
4.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
4.25 Концертна програма класичної 

музики з Будинку 
звукозапису Українського 
радіо. In Paradisum

5.30 Д/ф "Незвичайні культури"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 11 ГРУДНЯ

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

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

9.30, 11.10, 12.20 "Одруження 
наосліп"

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

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "За правом 

любові"
21.45, 23.45, 0.50 "Інспектор. Міста"
1.40 Бойовик "Угрупування "Схід"

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

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ангеліна" 11 с. (12+)
23.20 Без паніки
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

4.50 "Top Shop"
5.20, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 22.05 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Таїсія" (12+)
13.00 Х/ф "Жандарм одружується"
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Лекція для 

домогосподарок"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Пустотливе вороня"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 21.00 Одного разу під 

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

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Прорвемось!
11.05 Антизомбі
12.20, 13.25 Х/ф "Нація прибульців" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Час відплати" (16+)
2.10 Т/с "Прокурори"
2.50 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Руське поле"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Клара Лучко. Три зустрічі"
9.30, 1.05 "Спогади"
10.00 "Софія Ротару: секрети її 

успіху"
11.00 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Кам'яний хрест"
13.20 Х/ф "Білі вовки"
15.15 Х/ф "скринька Марії Медичі"
17.00 Х/ф "Закляття Долини Змій"
19.00 Т/с "міс Фрайні Фішер " (16+)
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Без року тиждень"
0.15 " позаочі"
2.00 Т/с "Сережа"

7.00, 21.25 "Заборонена історія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 15.00, 20.20, 0.00, 2.20 

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

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

3.15 Служба розшуку дітей
3.20, 2.45 Зона ночі
4.45 Абзац
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.59, 7.55 Kids Time
8.00, 1.50 Київ вдень та вночі (16+)
9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
17.00, 19.00 Варьяти (12+)
21.00 Т/с "Будиночок на щастя" 

(12+)
22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)
23.00 Х/ф "Ловець снів" (16+)

5.45 Х/ф "Океан"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Алмази для Марії"
10.40, 19.30 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.25 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.50 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.25 Т/с "Мушкетери-2"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

12.55 Х/ф "Володар морів: На краю 

світу"

15.25 Х/ф "Я прийшов з миром"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-3"

1.00 "Секретні файли"

1.55 "Облом.UA."

6.05, 0.55 Т/с "Коли ми вдома"
7.05, 15.25 Все буде добре!
9.10, 19.00, 23.55 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
10.10, 20.00, 22.35 МастерШеф 

(12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)

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

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ф "Смачні історії"
12.30 Д/ф "Смаки культур"
13.15, 14.30 РадіоДень
13.40 Д/ф "Світ дикої природи"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 UA: Фольк
18.00 Інформаційна година
19.00 Спільно
19.30 Д/с "Життя з левами"
20.00 Т/с "Монро" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ф "Погляд зсередини"
22.55, 1.25 Розсекречена історія
0.00 Телепродаж Тюсо
2.30 Складна розмова
3.35 Тема дня
4.00 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 10 — 16 ГРУДНЯ

 СУМУЄМО
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СЕРЕДА, 12 ГРУДНЯ

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

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

9.30, 11.15, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.15 "Міняю жінку -7", 7 серiя
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "За правом 

любові", 3 серiя
21.45, 22.55 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
0.05, 0.50 Трилер "Порочні ігри"

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

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ангеліна" 13, 14 с. (12+)
23.20 Гучна справа
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

2.05, 18.05, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

2.50, 6.00 М/ф
3.30 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"
5.15, 20.00 "Подробиці"
6.15, 22.05 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Таїсія" (12+)
13.10 Х/ф "Велике весілля" (16+)
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Калина червона"

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

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

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
12.30, 13.20 Х/ф "Швидкісний 

вогонь" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.40 "На трьох" (16+)
23.40 Х/ф "Рейд. Спокута" (18+)
1.40 Т/с "Прокурори"
2.25 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.30 Х/ф "Невідправлений лист"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.50 "Моя правда"
9.30, 1.05 "Спогади"
10.00 "Мерилін Монро. 

Неприкаяний"
11.45 Х/ф "З житія Остапа Вишні"
13.10 Т/с "Суперограбление в 

Мілані"
15.10 Х/ф "Морський характер"
17.05 Х/ф "Доля людини"
19.00, 1.55 Т/с "міс Фрайні Фішер " 

(16+)
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Люди в океані"
0.25 " позаочі"

7.00, 21.25 "Заборонена історія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

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

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

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

3.00, 2.05 Зона ночі
4.45 Абзац
6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00, 1.00 Київ вдень та вночі (16+)
9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.50, 22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)
10.45 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
17.00, 19.00 Екси (16+)
21.00 Т/с "Будиночок на щастя" 

(12+)
23.00 Х/ф "Тіло Дженнифер" (18+)
2.00 Служба розшуку дітей

5.20 Х/ф "Мачуха"
6.55 Х/ф "Вінчання зі смертю"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Роби - раз!" (16+)
10.35, 19.30 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.50 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00, 12.50 "Помста природи"

8.25 Т/с "Мушкетери-2"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

13.20 Х/ф "Санктум"

15.25 Х/ф "Морська пригода"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20, 1.55 Т/с "Кістки-3"

1.00 "Секретні файли"

3.30 "Облом.UA."

5.50, 0.40 Т/с "Коли ми вдома"
6.50 Все буде добре!
8.55, 19.00, 23.40 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.55, 20.00, 22.35 МастерШеф 

(12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Все буде добре! (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)

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

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ф "Смаки культур"
13.15 РадіоДень
13.40 Д/ф "Світ дикої природи"
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Сильна доля
18.00 Інформаційна година
19.00 Своя земля
19.30 Д/с "Життя з левами"
20.00 Т/с "Монро" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ф "Погляд зсередини"
22.55 Схеми. Корупція в деталях
23.25 Букоголіки
0.00 Телепродаж Тюсо
1.25 Розсекречена історія
2.30 Наші гроші
3.35 Тема дня

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 10 — 16 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 13 ГРУДНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.55, 5.25 ТСН

9.30, 11.25, 12.20 "Одруження 
наосліп"

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

Володарка"
19.20, 4.50 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "За правом 

любові"
21.45 "Гроші 2018"
22.30 "Право на владу 2018"
1.00 Драма "Чорне різдво"

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

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

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

2.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

3.30 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"
5.15, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 22.05 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20 Х/ф "Пік-Пік"
12.30 Х/ф "Шляхетний венеціанець"
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Дорога в пекло"

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

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

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.10, 13.20 Х/ф "Подорож до 

центру Землі" 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач-бідняк
22.40 "На трьох" (16+)
23.40 Х/ф "Рейд-2" (18+)
2.25 Т/с "Прокурори"
3.10 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Перше побачення"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.30 "Моя правда"
9.30, 10.05, 1.15 "Спогади"
10.30 "Володимир Басов. Бігун на 

довгі дистанції"
12.25 Х/ф "йду до тебе"
13.40 Х/ф "Благородний 

венеціанець"
15.45 Х/ф "Люди в океані"
17.15 Х/ф "В останню чергу"
19.00, 1.45 Т/с "міс Фрайні Фішер " 

(16+)
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Пропало літо"
0.25 " позаочі"

7.00, 21.25 "Заборонена історія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 15.00, 20.20, 0.00, 2.20 

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

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

3.00, 1.55 Зона ночі
4.45 Абзац
6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00, 0.55 Київ вдень та вночі (16+)
9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.50, 22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)
10.45 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Т/с "Будиночок на щастя" 

(12+)
23.00 Х/ф "Сховище" (16+)
1.50 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Посейдон" поспішає на 
допомогу"

7.00 Х/ф "Цвітіння кульбаби"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зупинився потяг"
10.45, 19.30 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.35 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.50 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.25, 3.30 Т/с "Мушкетери-2"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

12.50, 4.20 "Облом.UA."

15.20 Х/ф "Слідопит"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20, 1.55 Т/с "Кістки-3"

1.00 "Секретні файли"

5.55, 1.05 Т/с "Коли ми вдома"
6.55 Все буде добре! (12+)
9.00, 19.00, 0.00 Т/с "Коли ми 

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

(12+)

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

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ф "Смаки культур"
13.15, 14.30 РадіоДень
13.40 Д/ф "Світ дикої природи"
15.10, 1.20 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Спринт, 7.5 км. Жінки
16.40 Лайфхак українською
16.55 Промінь живий
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/с "Життя з левами"
20.00 Т/с "Монро" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ф "Погляд зсередини"
22.55 Сильна доля
0.00 Телепродаж Тюсо
2.30 Складна розмова
3.35 Тема дня
4.05 Koktebel Jazz Festival
5.35 Д/ф "Гордість світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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П'ЯТНИЦЯ, 14 ГРУДНЯ

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

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

9.30, 11.15, 12.20 "Одруження 
наосліп"

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

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.25 "Ліга сміху 2018"
22.20, 5.25 "# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова 2018"
23.05 "Розсміши коміка"
1.00 "Вечірній київ"
4.55 "Чистоnews 2018"

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

3.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.00 Реальна містика
13.20 Т/с "Людина без серця" 1, 2 

с. (12+)
15.30 Т/с "Людина без серця" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
22.00 Т/с "Веселка в небі" 1 с. (12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Веселка в небі" 2, 3 с. 

(12+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Веселка в небі" (12+)
4.20 Зоряний шлях

4.45 "Top Shop"
5.15 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15 Х/ф "Тримай у полі зору"
12.30 Х/ф "Дикун"
14.50, 15.50, 16.45, 1.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Д/п "Леонід Биков. "Будемо 

жити!"
23.55 Х/ф "Час гріхів"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.25 Х/ф "Бібі та Тіна: Дівчата 

проти хлопців"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00 Одного разу під Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.10 Віталька
17.15 Х/ф "Фантастична четвірка 2. 

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

19.00 4 весілля
21.00 Х/ф "Перевізник" (16+)
22.45 Х/ф "Як вийти заміж за 

мільярдера"
0.30 Теорія зради
1.30 17+
2.20 Панянка-селянка

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Багач-бідняк
12.10, 13.20 Х/ф "Подорож до 

центру Землі" 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 0.25 Т/с "Марк+Наталка" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу (12+)
3.50 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Альошкіна любов"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.35 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
9.55 "Анатомія голосу. Джамала"
11.25 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"
13.10 Х/ф "Слід Сокола"
15.15 Х/ф "Застава в горах"
17.10 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.00, 2.00 Т/с "міс Фрайні Фішер " 

(16+)
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Смуга перешкод"
0.30 Т/с "Цілуються зорі"
3.50 Кіноляпи

7.00 "Заборонена історія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 1.50, 3.25 

"Столичні телевізійні 
новини"

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

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

Лотерея"
4.15 "Життєві історії"

3.00 Абзац

4.49, 6.09 Kids Time

4.50 М/с "Том і Джеррі шоу"

6.10, 0.30 Київ вдень та вночі (16+)

7.05, 21.40 Т/с "Чаклунки" (16+)

8.05 Ревізор

10.45 Страсті за ревізором

13.10 Т/с "Будиночок на щастя" 

(12+)

16.15, 19.00 Топ-модель (16+)

22.30 Екси (16+)

1.40 Служба розшуку дітей

5.25 Х/ф "Тихе слідство"
6.35 Х/ф "Циганка Аза"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Без права на провал"
10.30, 19.30 Т/с "Пуаро Агати 

Крісті"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 3.30 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.50 "Легенди 

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

6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
8.25, 1.45 Т/с "Мушкетери-2"
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
12.50 Відеобімба
15.30 Х/ф "Швидкий і жорстокий"
19.25 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв"
21.20 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв-2"
23.15 Змішані єдиноборства. UFC 

FIGHT NIGHT У АВСТРАЛІЇ: 
ЖУНІОР ДОС САНТОС 
ПРОТИ ТАЇ ТУЇВАСА

2.50 "Облом.UA."
4.10 "Цілком таємно"

6.05 Т/с "Коли ми вдома"
7.05, 19.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
8.05 Хата на тата (12+)
13.15 Т/с "Було у батька два сини"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
20.00 Цієї миті рік потому (12+)
22.45 Ультиматум (16+)
2.35 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 12.45, 

15.00, 21.00, 2.45 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
10.35, 14.10 Телепродаж
10.55 Лайфхак українською
11.15, 13.00, 3.30 Скелетон. Кубок 

світу
14.30 РадіоДень
15.10, 1.20 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Спринт, 10 км. 
Чоловіки

16.55 Енеїда
18.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.30 Д/с "Життя з левами"
20.00 Т/с "Монро" (12+)
21.25, 3.05 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00 Д/ф "Незвичайні культури"
0.00 Телепродаж Тюсо
5.35 Д/ф "Гордість світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 15 ГРУДНЯ

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.40 "Їмо за 100"

11.20, 23.30 "Світське життя 2018"

12.25 Мелодрама "Артистка"

16.30 "Вечірній квартал 2018"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

21.30 "Жіночий квартал"

0.35 "Ліга сміху 2018"

4.40 "Секретні матеріали"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.15 Зоряний шлях

9.00 Т/с "Ангеліна" 9, 14 с. (12+)

15.20 Т/с "Ангеліна" (12+)

17.10 Т/с "Дружина з обміну" 1, 2 с. 

(12+)

20.00 Т/с "Дружина з обміну" (12+)

22.00 Т/с "Зозуля"

1.40 Телемагазин

2.10 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

3.35 Реальна містика

5.30 Д/п "Леонід Биков. "Будемо 
жити!"

6.30 М/ф
6.55 "Чекай мене. Україна"
8.45 "Слово Предстоятеля"
8.50 Х/ф "Зайчик"
10.30 Х/ф "Максим Перепелиця"
12.30 Х/ф "Ати-батм, йшли 

солдати..."
14.10 Х/ф "Жандарм на відпочинку"
16.10 Х/ф "Жандарм та 

інопланетяни"
18.00 Х/ф "Жандарм і 

жандарметки"
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Х/ф "За двома зайцями"

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.30 Х/ф "Шайбу, шайбу!"
13.15 Х/ф "Король сноуборду"
15.00, 2.50 Панянка-селянка
17.15 Х/ф "Як вийти заміж за 

мільярдера"
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

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

5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.40 Більше ніж правда
7.25 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45 Особливості національної 

роботи-2
12.45 Факти. День
13.00, 2.35 "На трьох" (16+)
14.20 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Трансформери"
22.00 Х/ф "Трансформери-2: 

Помста полеглих" (16+)
0.55 Х/ф "Рейд. Спокута" (18+)

5.45 Х/ф "В останню чергу"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 Х/ф "Два Миронова"
10.20 Х/ф "Невідома версія. 

Бережись автомобіля"
11.10 Х/ф "Благородний 

венеціанець"
13.15 Х/ф "Туз" (16+)
15.05 Х/ф "Ключі від неба"
16.30 Х/ф "Блакитна стріла"
18.15 Т/с "міс Фрайні Фішер " (16+)
21.00 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
22.55 Х/ф "Слухати у відсіках"
1.20 Т/с "До Чорного моря"

7.00 "Мультляндія"
8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00, 1.10 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Україна - моя родина"
16.20 "Вікно в Європу Михайла 

Поплавського"
16.50 "Біометрика"
17.00 "Дика прогулянка"
17.30, 1.35 "Служба порятунку"
18.00 Х/ф "Анвар"
20.30, 2.20 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 2.00, 5.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

21.25 Х/ф "М’ясник"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"

3.00, 1.55 Зона ночі

5.44, 6.59 Kids Time

5.45 М/с "Лунтик і його друзі"

7.00 Заробітчани

13.00 Варьяти (12+)

15.00 Хто зверху? (12+)

17.00 М/ф "Шрек назавжди"

18.45 Х/ф "Ілюзія обману" (16+)

21.00 Х/ф "Ілюзія обману 2" (12+)

23.30 Х/ф "Афера Томаса Крауна"

5.45 Х/ф "Торпедоносці"
7.30 Х/ф "Тегеран-43"
10.20 Х/ф "Без строку давнини"
12.00 Т/с "Коломбо" (16+)
15.45 "Речовий доказ"
16.55 "Легенди карного розшуку"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.45 Х/ф "Іп Ман" (16+)
22.00 "Міжнародний турнір зі 

змішаних бойових мистецтв 
WWFC 13"

1.05 "Таємниці кримінального світу"
2.35 "Випадковий свідок"
2.55 "Правда життя. Професії"
3.55 "Легенди бандитської Одеси"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.05 "102. Поліція"

9.00 Прем' єра! ДжеДАІ 2018 г.

10.00 "Загублений світ"

14.00 Х/ф "Володар морів: На краю 

світу"

16.40 Х/ф "Слідопит"

18.30 Х/ф "Повернення Геркулеса"

20.20 Х/ф "Бен-Гур"

22.50 Х/ф "Акулячий торнадо: 

Четверте пробудження"

0.35 Х/ф "Неймовірне життя 

Волтера Мітті"

2.45 "Облом.UA."

4.10 "Цілком таємно"

5.45 Т/с "Коли ми вдома"
6.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
7.45 Караоке на Майдані
8.50 Все буде смачно!
9.50 Битва екстрасенсів (16+)
11.50 Т/с "Два полюси любові" 

(16+)
16.05 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
23.45 Цієї миті рік потому (12+)

6.00, 9.35 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.20 

Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ф "Цікаво.com"
11.10, 16.35 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00, 15.05, 22.30 Д/ф 

"Неповторна природа"
12.25, 1.40 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Гонка переслідування 
15 км. Жінки

13.20 Х/ф "Ісус. Бог і Людина" 2 с.
15.40, 2.25 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Гонка переслідування 
20 км. Чоловіки

16.50 По обіді шоу
17.50 Спільно
18.25 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
19.55, 4.40 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.55, 3.50 Світло
0.00 Телепродаж Тюсо
5.35 Д/ф "Гордість світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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НЕДІЛЯ, 16 ГРУДНЯ

6.00 ТСН
6.45 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55 "Світ навиворіт 10: Бразилія"
11.05, 12.05 "Світ навиворіт - 2: 

Індія"
13.05, 14.00 "Світ навиворіт: 

Камбоджа"
15.00 Комедія "Великий"
17.10 Бойовик "Шанхайський 

полудень"
19.30, 4.45 "ТСН-тиждень"
21.00 Мелодрама "Полюби мене 

такою"
0.50 "Вечірній київ"

6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.10 Т/с "Дружина з обміну" (12+)
13.00 Т/с "Веселка в небі" (12+)
17.00 Т/с "Рік собаки" 1, 2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Рік собаки"
23.00 Х/ф "Два миті кохання"
0.50, 2.20 Історія одного злочину 

-4 (16+)
1.50 Телемагазин
5.30 Реальна містика

4.45 "Top Shop"
6.00 Мультфільм
6.40, 20.00 "Подробиці"
7.10 Х/ф "Максим Перепелиця"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
14.05 Х/ф "Все можливо"
16.00 Т/с "Вогнем і мечем"
20.30 Х/ф "Вій" (16+)
23.10 Х/ф "Якби я тебе кохав..." 

(16+)
1.15 "Речдок"

6.00 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф "Школа монстрів: 

Електрично"
12.00 4 весілля
17.15 Х/ф "Перевізник" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Країна У
0.00 Х/ф "Новітній заповіт" (16+)
2.20 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.30 "На трьох" (16+)
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.10 Факти
5.40 Інсайдер
7.25 Антизомбі
8.25 Т/с "Відділ 44" (16+)
10.15 Х/ф "Випробування вогнем"
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Трансформери"
15.45 Х/ф "Трансформери-2: 

Помста полеглих" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Трансформери-3: 

Темний бік Місяця" (16+)
23.50 Х/ф "Війна світів" (16+)
2.00 Х/ф "Рейд-2" (18+)

5.45 Х/ф "Одиниця з обманом"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "З любов'ю. Юрій Нікулін"
10.20 "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
11.15 Х/ф "Брати по крові"
13.10 Х/ф "Слід Сокола"
15.15 Х/ф "Невиправний брехун"
16.35 Х/ф "Непіддатливі"
18.10 Т/с "міс Фрайні Фішер " (16+)
21.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
22.50 Х/ф "Чорний принц"
0.40 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"

7.05, 6.15 "Мультляндія"
8.00 "Київські історії"
8.25 "Прогулянки містом"
8.50 "Біометрика"
9.00, 1.40 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українець Михайло 

Поплавський у Варшаві"
15.35 "Дика прогулянка"
16.30 "Концерт Ірини Федишин 

"Цвіте калина"
18.25 Х/ф "Незрівнянний"
21.00, 0.40, 5.25 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 5.55 "СТН-спорт-

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

Лотерея"
23.40 "Якісне життя"

3.00 Зона ночі
5.20 Стендап-шоу
6.19, 7.34 Kids Time
6.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.35 Х/ф "Аквамарин"
9.40 М/ф "Шрек назавжди"
11.30 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
13.45 Х/ф "Ілюзія обману" (16+)
16.00 Х/ф "Ілюзія обману 2" (12+)
18.40 Х/ф "Робот Чаппі" (16+)
21.00 Х/ф "Трон. Спадок" (16+)
23.30 Х/ф "По той бік дверей" (16+)
1.25 Х/ф "Тіло Дженнифер" (18+)

5.45 Х/ф "Допінг для ангелів"
7.25 Т/с "Коломбо" (16+)
11.10 Х/ф "Засуджений"
12.50 Х/ф "Тривожна неділя"
14.30 Х/ф "Сангам"
18.00 Х/ф "Невловимі месники"
19.30 Х/ф "Знову невловимі"
22.15 Х/ф "Онг Бак: тайський воїн" 

(16+)
0.20 "Міжнародний турнір зі 

змішаних бойових мистецтв 
WWFC 13"

3.05 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 "102. Поліція"
8.55 "Загублений світ"
12.45 "Шалені перегони"
13.45 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв"
15.30 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв-2"
17.25 Х/ф "Швидкий і жорстокий"
19.10 Х/ф "Бюро людяності"
21.00 Х/ф "Перше вбивство"
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

FIGHT NIGHT У АВСТРАЛІЇ: 
ЖУНІОР ДОС САНТОС 
ПРОТИ ТАЇ ТУЇВАСА"

1.30 18 тур ЧУ з футболу "Зоря" 
-"Арсенал-Київ"

3.30 "Облом.UA."

5.40 Т/с "Коли ми вдома"
6.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
8.45 Все буде смачно!
10.50 Караоке на Майдані
11.50 МастерШеф (12+)
17.55 Слідство ведуть екстрасенси 

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

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.20 

Новини
9.40 Казки, перевірені часом. "Пані 

Завірюха"
10.45, 17.35 Телепродаж
11.05 Енеїда
12.10, 21.55 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Естафета 4х6 км. 
Жінки

13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
14.55, 1.50 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Естафета 4х7, 5 км. 
Чоловіки

16.35 UA: Фольк
17.50 "Мегаполіси"
18.25 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Д/с "Найекстремальніший"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
0.00 Телепродаж Тюсо
3.50 Світло
4.40 Розсекречена історія
5.35 Д/ф "Гордість світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

Вороньківська сільська рада 
Бориспільського району 

Київської області 
РІШЕННЯ

Про встановлення тарифів на тепло-
ву енергію ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» та 
внесення змін і доповнень до Рішення 
Вороньківської сільської ради №366-
17-VІІ Бориспільського району Київ-
ської області від 28.12.2016 року. 

Керуючись підпунктом 2 пунктом «а» 
статті 28 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», части-
ною четвертою, п’ятою статті 20 Закону 
України «Про теплопостачання», від-
повідно до оприлюдненого Державним 
агентством з енергоефективності та 
енергозабезпечення України 25.09.2018 
року розрахунком середньозважених 
тарифів на теплову енергію, виробле-
ну з використанням природного газу, 
для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного та місце-
вого бюджету, її транспортування та 
постачання, розглянувши заяву ТОВ 
«УКРТЕПЛО КИЇВ» від 23.08.2018 року 
№2308/13 про встановлення тарифів 
на теплову енергію, на виробництво те-
плової енергії, що виробляється на уста-
новках з використанням альтернатив-
них джерел енергії та додані розрахунки 
щодо обґрунтування відповідних тари-
фів Вороньківська сільська рада Бори-
спільського району Київської області 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО 

КИЇВ» тариф на виробництво та поста-
чання теплової енергії для потреб уста-
нов та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету, та 
інших осіб у розмірі: 

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

ПДВ; 
— постачання теплової енергії — 

8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) в тому 
числі  ПДВ. 

2. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО 
КИЇВ» тариф на теплову енергію для 
потреб населення у розмірі 1277,68 
грн/Гкал (одна тисяча двісті сімдесят 
сім грн 68 коп.) з ПДВ. 

3. Внести зміни та доповнення до Рі-
шення Вороньківської сільської ради 
Бориспільського району Київської об-
ласті від 28.12.2016 року №366-17-VІІ, 
виклавши пункт 1 в наступній редакції:

«1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО 
КИЇВ» тариф на теплову енергію для 
потреб установ та організацій, що фі-
нансуються з державного чи місцево-
го бюджету, та інших осіб у розмірі: 
2370,88 грн/Гкал з ПДВ у тому числі:  

— тариф на виробництво теплової 
енергії — 1817,44 грн/Гкал з ПДВ; 

— тариф на постачання теплової 
енергії — 8,53 грн/Гкал з ПДВ; 

— тариф на транспортування тепло-
вої енергії — 544,91 грн/Гкал з ПДВ». 

4. Рішення вступає в дію із 01 січня 
2019 року.

5. Вважати таким, що втратило чин-
ність Рішення Вороньківської сільської 
ради Бориспільського району Київської 
області від 27 січня 2017 року №369-19-
VІІ «Про затвердження тарифів на те-
плопостачання на території Вороньків-
ської сільської ради для населення». 

6. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на голову постійної 
комісії сільської ради з питань плану-
вання бюджету, фінансів. 

Голова ради   Н.І. Яструб 
с. Вороньків 
30 листопада 2018 року
№981-44-VІІ 
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

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

63 1674036, Едуард. 
Мотоцикл «Мінськ», 1982 р., з документами, 

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

Куплю
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-
ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, 
КУХНЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУ-КУХНЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУ-
МІСНОМУ КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ МІСНОМУ КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ 
ШКОЛА, ДИТ.САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, ШКОЛА, ДИТ.САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, 
МОЖЛИВА ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, МОЖЛИВА ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, 
211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 66 9844508.211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 66 9844508.

Привокзальна вул., 1/9 25/14/6, житло-
вий стан, поруч школа, дит.садок, магази-
ни, 435000 грн, торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила.

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

центр р-н, 1/5, 38/18/7, житловий стан, 580000 
грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бабкіна вул., 5/9, 60/32/9, ремонт, 957000 грн. 

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

меблі залишаються, 1050000 грн. Тел.: 0 
674040137.

К.Шлях вул., 35 км р-н, 1/3, 54,6/31,5/9, 
житловий стан, м/п вікна, бойлер, утепле-
на, поруч ТРЦ, зупинка, господар, чистий 
продаж, ціна договірна. Тел.: 0 97 6372345, 
0 50 5179696.

К.Шлях вул., р-н «ЕКО», 50/28/10, ремонт, ме-
блі, новий кондиціонер, посудомийна машина, 
вбудована кухня, б/з, сигналізація, 950000 грн. 
Тел.: 0 67 8677535, 0 63 4782130. 

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

1015000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила.

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

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

Робоча вул., 2/9, 68/45/9, ремонт, лоджия, 
1218000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила.

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

БУДИНКИ

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

будинку, гараж у дворі, свердловина, ціна дого-
вірна. Тел: 0 63 1419039.

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

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

Іванків с., центр, 70 кв.м, 3 кімнати, кухня, са-
рай, погріб, літня кухня, 25 соток, 638000 грн, 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила.

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

Сеньківка с., 2 поверхи, біла цегла, 1993 р., 
100 кв.м, 3 кімнати, с/в в будинку, м/п вікна, 
інтернет, централізована вода, газ, світло, ка-
налізація, 22 сотки, погріб, сарай, 1015000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Сеньківка с., 60 кв.м, 3 кімнати, кухня, кори-
дор, сарай, погріб, 25 соток, 406000, торг. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 

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

Переяслав-Хмельницький

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, 
гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 со-
ток, під забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 
3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль

2 гаражі: один — кооп. «Схід», з капітальним 
підвалом, 121000 грн., торг, другий — по вул. 
Європейська. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.

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

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

кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 5056064.

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капі-
тальний, оглядова яма, підвал на весь га-
раж, ціна 86000 грн. Терміново. Тел.: 0 93 
2802633, 0 63 6148927. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

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

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

Дружби Народів вул., 10 соток під будів-
ництво, 174000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. 

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

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 
4094765.

Магістральна вул., 10+10 соток, під забудо-
ву, світло по вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 
674040137.

Огородній 2-й пров.,10 соток, під забудо-
ву, асфальт, світло, газ поруч, 1 км. до цен-
тру,318000 грн. Тел.: 0 67 4040137.

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

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 
348000 грн. Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

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

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

Оголошення та реклама
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(04595) 6-39-69
096 442-32-64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 03.12.2018 року

1. Філія «Бориспільський комбікормовий завод» 
ТОВ «Комплекс Агромарс», електрогазварник, з/п 
9150,00 грн.

2. Філія «Бориспільський комбікормовий завод» 
ТОВ «Комплекс Агромарс», скляр, з/п 7800,00 грн.

3. Філія «Бориспільський комбікормовий завод» 
ТОВ «Комплекс Агромарс», слюсар-електрик з ре-
монту електроустаткування, з/п 8700,00 грн.

4. Філія «Бориспільський комбікормовий завод» 
ТОВ «Комплекс Агромарс», апаратник комбікор-
мового виробництва, з/п 8700,00 грн.

5. КПТМ «Бориспільтепломережа», інженер, з/п 
7500,00 грн.

6. ПАТ «Київоблгаз», фахівець, з/п 5940,00 грн.
7. ПАТ «Київоблгаз», майстер, з/п 8850,00 грн.
8. ПАТ «Київоблгаз», монтер із захисту підземних 

трубопроводів від корозії, з/п 4600,00 грн.
9. ПАТ «Київоблгаз», слюсар з експлуатації та 

ремонту газового устаткування, з/п 5408,00 грн.
10. ТОВ «Завод харчових інгредієнтів, апаратник 

варіння, з/п 8000,00  грн.
11. ТОВ «Завод харчових інгредієнтів, оператор 

технологічних установок, з/п 8000,00  грн.

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

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

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

15. ПРАТ «Київобленерго», електромонтер опе-
ративно-виїзної бригади, з/п 9707,00 грн.

16. Бориспільська ЗОШ №6, кухонний робітник, 
з/п 3726,00 грн.

17. ТОВ «Фіге Україна», фахівець, з/п 8000,00 грн.
18. ПАТ «Укрпошта», оператор поштового зв’яз-

ку, з/п 4000,00 грн.
19. ПАТ «Укрпошта», сортувальник поштових 

відправлень, з/п 4000,00 грн.
20. ПАТ «Укрпошта», листоноша, з/п 4600,00 грн.
21. СТОВ «Старинська птахофабрика», еконо-

міст, з/п 10800,00 грн.
22. Головне Управління Національної поліції в Ки-

ївській області, поліцейський (інспектор) патрульної 
служби, з/п 9000,00 грн. 

Тел.: (04595) 6-06-66
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Сеньківка с., 15 соток, під будівництво, 
держакт, комунікації поруч. Тел.: 0 67 
7967565.

Куплю
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., у господаря, допомога в оформ-
ленні документів. Тел. 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила.

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

1-2-к. кв. у власника, ріелтор. Тел.: 0 
674040137.

Будинок або півбудинку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 674040137.

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Ната-
лія. 

1-к.кв., у м. Бориспіль, з меблями, технікою, 
6000 грн (+застава) та комунальні (також 50% 
комісії). Тел.: 0 67 4969067.

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

В С. ПРОЛІСКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В С. ПРОЛІСКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР НА ГАЗОВУ ЗА-ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР НА ГАЗОВУ ЗА-
ПРАВКУ, Г/Р ПОДОБОВО, ОФІЦІЙНЕ ПРА-ПРАВКУ, Г/Р ПОДОБОВО, ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.ЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.

Відкриті вакансії для майстра ма-
нікюру-педикюру, стиліста-перукаря, 
масажиста в центрі краси «Вероніка». З/
п+премія, постійний потік клієнтів, офіцій-
не оформлення за рахунок фірми, матеріал 
для роботи надаємо, зручне місцезнахо-
дження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Готель «Old Port» терміново запрошує на 
роботу адміністратора та покоївку. Офіцій-
не працевлаштування, надається житло. 
Позмінний графік. З/п + премія. Тел.: 0 63 
1301513, (044) 2817957.

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

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

Запрошуємо моделей на безкоштовне об-
слуговування в учбовий центр «Вероніка». 
Тел.: 0 98 5235600.

Запрошуємо на постійну роботу електромон-
тажників у м. Київ. Вимоги: досвід монтажу 
зовнішніх електромереж. Офіційне працев-
лаштування, з/п від 10000 грн. Надаємо житло. 
Тел.: 0 67 4045984, Анна.

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

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

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

Оголошення та реклама
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СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

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

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

оренда комерційного приміщення, 36 та 
12 кв.м, фасад вул. Головатого; 15 кв.м, фа-
сад вул. Горького. Тел.: 0 68 1877754.

Оренда офісних приміщень, центр, 150 
грн/кв.м. Тел.: 0 67 9856883.

Найму

Бориспіль

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

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

Міняю

Бориспіль

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на 
земельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі 
варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на 
приватний будинок у м.Бориспіль, можливо 
без ремонту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 
5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Готельно-ресторанний комплекс  

«ЛІГЕНА»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Бармен-офіціант
Мийник посуду/прибиральник 
в ресторан
Водій кат. «Д» в готель
Технік з експлуатації і ремонту 
тепло-водо-електрообладнання 
Механік транспортних засобів
Начальник СТО
Охоронець

Забезпечуємо харчуванням, при потребі надаємо гуртожиток
З/п та графік роботи при співбесіді 

На постійну роботу в ДП «Бориспільський 
лісгосп» потрібні верстатники, рамники, поміч-
ники рамників, з/п 8000-10000 грн. Тел.: (04595) 
36246.

На постійну роботу в стоматологічну кліні-

ку «Вегас» потрібен асистент стоматолога, 

освіта медична середня, офіційно, 5-ден-

ний робочий тиждень, з/п 3000 грн чисти-

ми, сестра медична (фельдшер). Тел.: 0 

4595 64646, 0 68 6378645, Любов Василівна.

На постійну роботу у с. Проліски потрібен 

інженер, г/р 5/2; столяр, г/р 5/2. Тел.: 0 95 

4119089.

На роботу на виробництво меблів потрібні 

працівники по складанню меблів. Тел.: 0 67 

2614039, 0 97 9197923.

На роботу потрібні працівники: продавець, ку-
хар, кондитер. Тел.: 0 67 2340932.
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У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Машиніст екструдера
Друкар флексографічного друку
Інженер-лаборант

Машиніст екструдера
Друкар флексографічного друку
Інженер-лаборант

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

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

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

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097-899-99-76,
050-355-62-36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503-66-72, 0 67 504-44-06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800-66-66
(093) 800-66-66

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

Потрібен продавець на ринок «Центральний». 
Продаж господарчих, дрібних буд. матеріалів 
та інструментів. Г/р з 8.00—17.30 . Місце ро-
боти — засклений кіоск 4Х3м,є кавомашина, 
з/п 10% від валового виторгу, але не менше 85 
грн. в день. Готові взяти від студента до пен-
сіонера, переселенця, або людину без житла, 
навчаємо, при необхідності житлом забеспечу-
ємо. Тел.: 0 67 5056064.

Потрібні різноробочі на 1 міс.: прибирання 
території, госп.роботи, м. Бориспіль. Тел.: 0 
50 4182850, Олег. 

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

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

Робота в Литві на суднобудівництвi для 
трубопровідників, монтажників метало-
конструкцій, вентиляційників, столярів, 
зварювальників. З/п від 54000 грн/місяць 
по литовській робочій візі. Наказ МСПУ від 
11.04.2017 р. №606 .Тел.: 0 67 6745677, 0 63 
3786828.

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, ко-
мірники, складальники-пакувальники, 
комплектувальники, засипальники сирови-
ни, з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п від 9450 грн; продавці-консуль-
танти, г/р 4/4, з/п 9000 грн; охоронник г/р 3/3, 
з/п 9450 грн. Тел.: 0 50 4137236.

Терміново потрібна покоївка з д/р, с. 
Чубинське, з/п 500 грн/день. Тел.: 0 50 
3806786.

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запро-
шує на роботу бармена-офіціанта, мийни-
ка посуду/прибиральника в ресторан, водія 
кат. «Д» в готель, техніка з експлуатації і 
ремонту тепло-водо-електрообладнання, 
механіка транспортних засобів, начальни-
ка СТО, охоронця, з/п та г/р при співбесіді. 
Тел.: 0 50 3521592. 

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

Вантажник. Можливо без д/р (навчаємо). З/п 
від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!Тел.: 0 67 
4969050.

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Ручна швейна машинка, робоча — 600 
грн, торг; мангал саморобний, 700 грн; сейф 
35х40х60, 700 грн. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 
8142268. 

Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для 
ванної кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа 
книжкова, 500 грн. Тел.: 0 67 9952786. 

ТВАРИНИ

Бориспіль

Корова, 5,5 місяців тільності, на третій окот, 
ціна договірна. Тел.: 0 98 0079352.

Кошенята висловухі, недорого. Тел.: 0 66 
2984994.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.

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

РІЗНЕ

Бориспіль

Покривало з подушками, нове, рожевого ко-
льору — 400 грн; жіночі шкіряні чобітки (високі), 
36 р. — 1400 грн; жіночі полусапожки із нату-
рального замшу та хутрі, 36-37 р. — 500 грн; 
штори (4 полотна), бордовий колір — 300 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

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

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

Бориспіль

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДО-БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДО-
ШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, 
ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 
5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 
3278510.3278510.

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

Дитяче ліжко на шарнірах з шухлядою, деше-
во, терміново. Холодильник «Атлант». Тел.: 0 
66 3836880. 

МЕБЛІ

Бориспіль

Меблі б/в: 2 дивана, 2 тумби, кухня, 4 крісла, 2 
полуторні ліжка, самовивіз. Тел.: 0 67 3173639, 
0 99 2694959, 0 63 8851779. 

Шведська стінка, 2,10 м, якісна, мат+тур-
нік+дошка Євмінова, недорого, 1000 грн. Тел.: 
0 67 8677535, 0 63 4782130.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Пральна машина «Індезіт», робочий стан, не-
дорого, 2000 грн, торг. Тел.: 0 67 8677535, 0 63 
4782130.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ

Бориспіль

Бригада будівельників виконує абсолютно 

усі види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; 

бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, 

покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 

68 1269208.

Будівництво приватних будинків, котеджів і 

дач під ключ з доставкою і закупкою матеріа-

лів. (Ліц. АВ №479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 

67 5056064, 0 68 1269208.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Віддам в добрі руки гарних котиків. Тел: 0 

67 9806420.

Втрачений Державний акт на право власно-

сті на земельну ділянку, серія ЯЕ №099302, 

виданий на ім’я Моторенка Івана Михайловича 

Бориспільським районним відділом земельних 

ресурсів 28.08.2007 р., вважати недійсним. 

Якісний та запашний мед з власної пасіки, 

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

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

0453399,0 50 6915984.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
ДВІРНИКДВІРНИК
ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ

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

067-242-61-77

Тел.: (04595) 3-62-46

На постійну роботу в 
ДП «Бориспільський лісгосп» потрібні

ВЕРСТАТНИКИ
РАМНИКИ
ПОМІЧНИКИ РАМНИКІВ
Заробітна плата – 8000-10000 грн 
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 КОМПАНИЯ

КИРИЛО ШЕВЧЕНКО: МИ НЕ ПРОСТО ДЕРЖАВНИЙ БАНК, 
А СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

— Вперше державний банк 
увійшов до п’ятірки найстійкі-
ших банків України. Причому всі 
«сусіди» — ведучі банки Європи. 
Укргазбанк має прибуток у 538 
млн грн за 10 місяців цього року і 
входить у четвірку найбільших 
банків за розміром активів. Вас 
влаштовують такі показники?

— Я радий, що нам вдалося до-
сягти високих результатів і вдаєть-
ся достойно конкурувати з україн-
ськими «дочками» найавторитетні-
ших європейських банків. Особли-
во з огляду на нещодавнє минуле. 
Ще у 2015-му році за активами Укр-
газбанк був на 17-му місті з част-
кою ринку менше 2%. Зараз ми на 
4-му місці з часткою ринку близь-
ко 6%. І у 2015-му ми були єдиним 
банком, який спрацював у прибу-
ток — починали рік зі збитку у 2,8 
млрд грн, а наприкінці року отри-
мали прибуток у понад 250 млн 
грн. Вже у 2016-му, коли була за-
тверджена стратегія Green Banking, 
Укргазбанк вийшов на лідируючі-
позиції. З початку 2018 року при-
ріст нашого «зеленого» портфелю 
становить вже більше 7,8 млрд грн. 
І ми продовжуємо активно розви-
ватися за заданим вектором і до-
кладаємо максимум зусиль аби по-
силювати свої позиції. Виходячи з 
цього, без сумніву, Укргазбанк має 
дійсно хороші результати.  

— Практично 100% капіталу 
Укргазбанку належать держа-
ві. Як це впливає на роботу бан-
ку? І які, на ваш погляд, кроки з 
боку держави повинні бути пер-
шочерговими, аби не допустити 
чергової кризи?

— Укргазбанк не просто держав-
ний банк, а з 2015 року входить до 
переліку об’єктів державної влас-
ності, що мають стратегічне зна-
чення для економіки та безпеки 
держави. Три роки поспіль, з 2015 
року, Укргазбанк не потребував до-

капіталізації, тобто грошей у дер-
жави ми не брали. Однак, без сум-
ніву, те, що Укргазбанк належить 
державі — це додаткова гарантія 
для українців. Держава ніколи не 
залишить напризволяще своїх гро-
мадян. Тому за вклади в Укргазбан-
ку, за його операційну та фінансову 
надійність кожен наш клієнт може 
бути спокійний. 

Що стосується внутрішньої полі-
тики, то, як тільки починаються ак-
тивні політичні події у країні, пер-
шою завжди страждає банківська 
система. Звичайно, криза 2008 ро-
ку відрізняється від кризи 2014 ро-
ку, а та, у свою чергу, — від викликів 
2018-го, але зараз ми все ж реагує-
мо набагато краще. Основне — це 
уникнути паніки серед населення.

Також багато що залежить і від 
регулятора — Національного бан-
ку. Наскільки оперативно він реа-
гує на зовнішні виклики, наскіль-
ки грамотно взаємодіє з банками. 
І, варто відзначити, що керівниц-
тво НБУ — на висоті. Днями я брав 
участь у його робочій зустрічі з 
очільниками найбільших 40 бан-
ків країни, що була присвячена, зо-
крема, підготовці банківського сек-
тору до роботи у найбільш екстре-
мальних умовах. 

 Так от, Національний банк не ба-
чить ризиків для безперебійної ро-
боти банківського сектору навіть у 
разі запровадження воєнного ста-
ну. Ліквідність банківського сек-
тору становить близько 75 млрд 
грн, золотовалютні резерви Украї-
ни становили 16,7 мрд дол. США і є 
достатніми для виконання зобов’я-
зань України та поточних операцій 
Уряду і Національного банку. Від-
так, регулятор не має підстав для 
запровадження адміністративних 
заходів на грошово-кредитному та 
валютному ринках. Крім того, всі 
банки України на сьогодні демон-
струють достатню адекватність ка-

піталу, відповідність чинним нор-
мативам й здатні підтримувати ста-
більність фінансової системи дер-
жави на високому рівні.

— До речі, днями Верховна Ра-
да прийняла рішення про введен-
ня воєнного стану у 10 областях 
України терміном на 30 днів. Як 
це вплине на роботу банківської 
системи у цілому та роботу 
Укргазбанку зокрема?

Як і наш регулятор, абсолютно 
не вбачаю жодних причин для хви-

лювання: введення воєнного ста-
ну  жодним чином не вплине на 
роботу банківської системи: жод-
них обмежень на зняття готівки та 
на валютному ринку не вводиться, 
підкріплення готівкою банкоматів 
здійснюється у звичайному режи-
мі, а НБУ за нагальної потреби гото-
вий підтримати банки ліквідністю. 

У той же час, Укргазбанк, як ста-
більна та надійна банківська уста-
нова, що належить державі, про-
довжує свою роботу у штатному ре-

жимі. Своєчасно і в повному обсязі 
ми виконуємо і будемо виконувати 
надалі свої зобов’язання перед клі-
єнтами, забезпечуватимемо безпе-
ребійне проведення платежів, ін-
касацій, поповнення банкоматних 
і термінальних мереж. У штатному 
режимі будемо здійснювати видачу 
коштів, виконання платежів і пере-
казів юридичних та фізичних осіб. 
Не будуть застосовуватися жодні 
обмеження стосовно рахунків клі-
єнтів Укргазбанку чи режиму робо-
ти всієї нашої мережі відділень не-
залежно від того, розташовані вони 
у зоні дії воєнного стану чи ні.

Те саме одразу можу сказати і 
стосовно  депозитів наших клієн-
тів — оскільки вони розміщені у 
державному Укргазбанку, надій-
ність збереження вкладів та від-
сотків за ними гарантовані. Кожен 
вкладник отримає всі свої відсотки 
за вкладом своєчасно та у повному 
обсязі відповідно до умов укладе-
ного договору.

— А як щодо кредитування?
— Як і з будь-яким іншим напря-

мом роботи. Кредитні заявки на-
даються та розглядаються  у вста-
новленому порядку. Якщо ж у ко-
гось є кредит в Укргазбанку і він 
обслуговується у відділенні, де за-
раз введено воєнний стан, то і тут 
не відбудеться жодних змін звич-
ного порядку. Ані умови, ані фор-
ми обслуговування такого креди-
ту переглянуті не будуть і, як і рані-
ше, здійснюватимуться відповідно 
до умов підписаного кредитного 
договору. Погашення чергового 
платежу кредиту та відсотків буде 
здійснюватись відповідно до умов 
кредитного договору.

Те ж саме стосується і усіх бан-
ківських операцій у дистанційних 
каналах, по зняттю готівки, тран-
закцій по картам чи розрахункам 
в торгівельній мережі — вони до-
ступні без будь-яких обмежень. 

Ліцензія НБУ №123 від 06.10.2011
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 ГІСТЬ НОМЕРА

ІГОР 
ФІЛАТОВ:

«ДОПОМАГАТИ БЕЗКОРИСНО — 
ВМІННЯ  СИЛЬНИХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ»

В УКРАЇНІ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ РОЗПОЧАВСЯ В 90-Х РОКАХ, А ОФІЦІЙНО ЙОГО ВИЗНАЛИ 10 ГРУДНЯ 2003 
РОКУ, ЗГІДНО З ПОСТАНОВОЮ КАБМІНУ. У ВСЬОМУ СВІТІ 5 ГРУДНЯ ВІДЗНАЧАЮТЬ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЛОНТЕРА — INTERNATIONAL VOLUNTEER DAY. УКРАЇНА — ЄДИНА КРАЇНА, ДЕ ЦЕЙ ДЕНЬ ПЕРЕХОДИТЬ У  
ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ, ЯКИЙ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ 6 ГРУДНЯ.

Наталія ТОКАРЧУК

 «Вісті» зустрілися з бориспіль-
ським волонтером Ігорем Філа-
товим, щоб поговорити про бла-
городну місію допомагати іншим 
та що до цього спонукає. Його 
було важко вмовити на розмо-
ву для газети,  бо він не хоче ви-
хвалятися. Каже, нічого не зро-
бив би один, без участі однодум-
ців; усе зроблене  — це спільна 
заслуга. Ігор вважає себе силь-
ною особистістю, він не втомлю-
ється вчитися, а, переживши ко-
лись труднощі через травму, зро-
зумів, що духовність важливіша 
за матеріальне. Тому мріє про 
дружину, яка поділятиме його 
погляди, та дітей, яким готовий 
передати щось набагато цінніше, 
ніж квартира та машина.

— Ви вирішили змінити фор-
мат вашої діяльності та ство-
рити громадську організацію. 
Чому?

— Зараз громадська організа-
ція проходить реєстрацію і діятиме 
офіційно. Це була необхідність, ад-
же для мене немає різниці, як до-
помагати людям — офіційно чи ні, 
я робив і буду це робити. Пропра-
цювавши певний час як волонтер, я 
зрозумів, що необхідно виходити із 
формату групи в соцмережі й перей-
ти до ГО, щоб займатися важливими 
справами та брати участь в конкур-
сах на отримання допомоги чи писа-
ти грантові пропозиції для залучен-
ня коштів. Благодійні внески не да-
ють організувати допомогу в такому 
обсязі, який необхідний, хоч є бага-
то крутих ідей. Хочеться налагодити 
зв’язки з волонтерськими організа-
ціями з інших країн для обміну досві-
дом, для спільних проектів. 

— Чи багато однодумців, які 
стануть членами ГО,  маєте?

— Багато. Ми створили групу 
небайдужих в соцмережі рік тому. 
Зараз число підписників — 6000 
осіб. Активних членів організації 
— близько 60, і це непогано для 
Борисполя.  Група в Фейсбуці нази-
валася «Добро», потім «Даруй до-
бро», назва ГО буде аналогічною, 
англійською Give Good, ми виби-
рали її колективно, голосуванням 
в мережі.

— Який «соціологічний портрет» 
волонтера Бориспільщини?

— Якщо брати нашу організацію, 
то це люди від 28 до 45 років, пере-
важно з вищою освітою та стабіль-
ною роботою, які чогось досягли 
у житті, але готові віддати части-
ну  часу, енергії, грошей, аби змі-
нити суспільство на краще та його 
ставлення до проблем. Це альтру-
їсти і добрі люди. Дехто вважає до-
броту — слабкістю, але це не так. 
Допомагати безкорисно — вміння  
сильних духом людей.

— Я вважала, що волонтер-
ством займається молодь, яка  
«легка на підйом», активна.

— Так і мало б бути. Але мо-
лодь Бориспільщини не надто 
активна. Основне коло їхніх ін-
тересів — відпочинок в барі чи 
нічному клубі, або з пляшкою пи-
ва в парку. Я сам колись був та-
ким. Вважаю, це недолік вихован-
ня і відсутність популяризації со-
ціальних та молодіжних рухів. Є, 
наприклад, у Борисполі Молодіж-
ний парламент. Якось я завітав на 
зустріч нашої молоді із делегата-
ми з Литви, теж членами їхнього 
Молодіжного парламенту. Зустріч 
мене шокувала — було вражен-
ня, що це не зустріч молодих, а 
партійні збори часів Союзу. У пре-

зидії — представниці виконко-
му середнього віку, вони і пред-
ставляли молодь і відповідали на 
запитання гостей. А реальна мо-
лодь сиділа в залі і мовчала, бо 
їм не дали слова. Іноземний де-
легат запитав, що робить Моло-
діжний парламент в Борисполі, а 
представниця виконкому відпо-
віла — «ми проводимо ярмарки 
і концерти». «Це добре, — каже 
литовець, — але як це впливає на 
згуртованість молоді і як вирішує 
суспільні проблеми?». Думаю, від-
повідь очевидна: ніяк.

— Вирішенню яких питань ви 
приділяли увагу цього року і які 
плани маєте?

— 2018-й був для нас роком 
відвідин дитячих будинків. Має-
мо два «підшефних» дитбудинки 
— у с. Циблі та с. Сезенків. Орга-
нізовували збір речей та коштів 
для них, організовували поїзд-
ки дітей на прогулянки-екскурсії 
в Київ чи у Макдональдс. Ще го-
туємося до поїздки на Схід. Під-
шефні діти готують малюнки для 
воїнів, ми зайняті збором коштів, 
продуктів, амуніції тощо. Є гар-
ний план щодо неформальної 
освіти для дітей з дитбудинків — 
тренінги, які допоможуть знай-
ти їм своє «я», навчитися спілку-
ванню та виживанню. Є ідеї що-
до екологічних проектів, це ак-
туально в Борисполі.

— Як прийшли до думки займа-
тися волонтерством і створи-
ти спільноту небайдужих? Це 
пов’язано з вашою освітою чи 
основною роботою?

— Закінчив спочатку МАУП, по-
тім Університет Економіки, але за 
спеціальністю не працював, пішов 
на курси радіоведучих та дикторів, 
хотів спробувати себе. Пройшов 

кастинг на роботу в радіо «Голос 
столиці», але потім покинув, бо 
не можу займатися тим, що вима-
гає бути нещирим, говорити речі, 
з якими не згоден. Я на волонтер-
ських засадах часто брав участь у 
проектах інших організацій, і поду-
мав — я можу цим займатися, і на-
віть краще. У мене є організаційні 
якості, а допомога людям прино-
сить задоволення. Я побачив, що, 
крім мене, є ще такі люди, які готові 
стати частиною команди. Тому при-
йшла думка створити платформу і 
об’єднати однодумців. 

Колись прийде і мій час піти з 
цього світу, і я хочу, щоб після ме-
не залишилась справа, якій я мо-
жу віддати свою любов, те відчут-
тя, яке не дадуть ніякі гроші чи ма-
теріальні речі. А дітям, якщо вони 
у мене будуть, залишити не квар-
тиру чи машину, а щось незрів-
нянно більше та цінніше. Не знаю, 
чи наступлять часи, коли держава 
зможе надавати людям  підтрим-
ку, якої вони потребують, і волон-
тери стануть непотрібними, але в 
даний час їхня робота не тільки ак-
туальна, а необхідна, бо у суспіль-
стві, на жаль, переважають спожи-
вацькі цінності: заробити,  витра-
тити, купити найдорожчі телефон, 
одяг, авто... 

— Чи маєте хобі, крім вашої 
діяльності?

— Я працюю над собою,  з часом 
пізнаю різні свої сторони: так, в 20 
років я знав одного Ігоря, в 25 — 
іншого, зараз, в 30 — пізнаю чер-
гову свою сторону.  Багато читаю, 
в тому числі книжки із психології, 
не даю мозку відпочинку, він має 
працювати. Людина сама собі ключ 
і замок. Тільки пізнавши себе, зро-
зумієш себе та зможеш перемогти 
внутрішні страхи та сумніви. 

— Друзі розуміють, розділя-
ють ваші погляди?

— Здебільшого ні. Я люблю та 
поважаю колишніх друзів, з яки-
ми я ріс та вчився, спілкувався до 
того, як зайнятися благодійністю, 
але зараз у мене немає з ними ні-
чого спільного. У певний момент та 
в певному віці ми були цікаві один 
одному, потім хтось поринув у біз-
нес, хтось створив сім’ю. Це нор-
мально, адже в кожного свої мета 
та призначення. 

— Думаєте про створення 
власної сім’ї?

— Звичайно. Були відносини, 
але не настільки серйозні, щоб 
створити сім’ю. Для мене шлюб 
—  серйозна справа, моя майбут-
ня дружина має розділяти мої по-
гляди та інтереси, доповнюва-
ти, бути цікавою та сильною осо-
бистістю, хай навіть сильнішою та 
освіченішою за мене — це не про-
блема, адже я постійно прагну са-
мовдосконалення та вчусь. Я не 
поспішаю, бо що має статися — 
те станеться.

— Ви — віруюча людина?
— Так, я вірю в Бога, але не від-

відую якісь зібрання. Віра — вона 
в душі і серці, а не в зовнішніх про-
явах. Думаю, Бог наділив мене си-
лою та вмінням вести людей за со-
бою, зацікавлювати їх. Допомага-
ти  — це моє призначення. Колись 
у мене була серйозна травма ноги, 
і я пройшов довгий період реабі-
літації,  майже чотири роки, і тоді 
зрозумів, що є інший вимір життя, 
не матеріальний. 

 Лао Цзи колись сказав: «Ти ніко-
ли не втомишся займатися тим, що 
ти любиш». Мені подобається від-
давати і дарувати добро, і мені це 
ніколи не набридне. Думаю, я знай-
шов справу свого життя. 

• Зараз ГО «Даруй Добро» збирає кошти для поїздки на Схід. Контакти для допомоги: тел. (066) 105-95-09, карта Приватбанку 5168 7573 6096 9689.
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 СЛИЗЬКА ТЕМА

ГОЛОВНА СОСНА БОРИСПОЛЯ: 
14 МЕТРІВ ЗА 888 ТИС. ГРН

Ірина ГОЛУБ

«Нову ялинку для міста, хвоя 
якої нагадуватиме сосну, буде вста-
новлено 19 грудня, і, якщо резуль-
тати тендера не будуть оскаржені 
правоохоронними органами чи ін-
шими службами, то 15 грудня місто 
заключить договір», — прокомен-
тував «Вістям» завершення тенде-
ру на придбання ялинки Микола 
Корнійчук, перший заступник місь-
кого голови. Якщо ж відбудеться 
оскарження процедури, то місто 
встановить таку, як у попередні ро-
ки — зібрану із невеликих сосон 
із лісництва. 

Нове новорічне дерево міста 
буде заввишки 14 метрів, діаметр 
нижніх гілок сягатиме 6,2 метрів. 

Загальна кількість світлодіодних 
кульок — 6200 штук. Виробник дає 
гарантію на дерево та ілюмінацію 
строком на 4 роки.

Аеропорт купує задорого. За 
словами Миколи Корнійчука, на 
сайті тендерних закупівель є тен-
дер на придбання ялинки на су-
му 3,5 млн грн, який оголосив між-
народний аеропорт «Бориспіль». 
Розкриття тендерних пропозицій 
передбачено 19 грудня, а договір 
можна буде заключати через 10 
днів — це 29 грудня. Тож на вста-
новлення новорічної красуні за-
лишиться 2 дні. 

«Рошен» без ялинки. У місце-
вій групі мережі Фейсбук про-

звучала інформація, що ніби-
то корпорація «Рошен», що бу-
дує Бісквітний комплекс у Бори-
сполі, цього року теж має намір 
встановити у місті ялинку. Од-
нак інформація виявилася фей-
ком, її спростували у адміністра-
ції корпорації й запевнили, що 
таких намірів не мали, принайм-
ні цьогоріч.

 Тендер на придбання штучного новорічного дерева для 
Борисполя, яке традиційно встановлять на Європейській 
площі, відбувся 3 грудня. Було два учасники: ФОП «Стасюк 
Олександр Миколайович» (із пропозицією 889 тис. 420 
грн) та ПП «Ялинка України» (888 тис. грн), який і переміг.

НОВА ІЛЮМІНАЦІЯ
У перших числах грудня 
на Європейській площі 
міста з’явилася додаткова 
ілюмінація — гірляндами 
обплутали стовбури 
дерев та кущі уздовж 
тротуару на вул. Київський 
Шлях, на гілках з’явилися 
різнокольорові кулі. 
У міській раді кажуть, 
що будуть ще святкові 
сюрпризи. Щодо вартості, 
то суми не уточняються.

 ДО ТЕМИ

Михайло БОБИК, 
інженер з охорони та захисту лісу

Одне з головних завдань ДП 
«Бориспільський лісгосп» перед 
Новорічно-Різдвяними святами 
— забезпечити всіх бажаючих 
ялинками. Із метою запобіган-
ня незаконним вирубкам і опе-
ративного контролю за прода-
жем всі новорічні дерева мають 
бути з бирками.

ДП «Бориспільське лісове госпо-
дарство» наголошує, що заготівля 
ялинок буде проводитися на спе-
ціально вирощених для цієї мети 
плантаціях, а також за рахунок де-
рев, що підлягають вирубці при про-
веденні рубок формування і оздо-
ровлення лісів на території Баришів-
ського, Кийлівського, Старинського 
та Вишеньківського лісництв. Реа-
лізація новорічних красунь буде 
здійснюватися біля контор лісництв 
і коштуватиме від 80 грн за ялинку.

Нагадаємо, що в передноворіч-
ний період державною лісовою 
охороною лісгоспу буде проведе-
но низку заходів щодо охорони 
хвойних насаджень від самовіль-
ного вирубування.

Слід знати, що за скоєні поруш-
никами самовільні рубки передба-
чається накладення адміністратив-
ного штрафу в розмірі від 5 до 10 
неоподаткованих мінімумів дохо-

дів громадян (85-170 грн), а також 
відшкодування лісогосподарсько-
му підприємству заподіяних збит-
ків. Розмір відшкодування вира-
ховується відповідно до товщини 
стовбура зрубаного дерева і може 
сягати від 450 грн і більше.

Якщо ж громадянин зважиться 
придбати новорічну красуню без 
бирки, вищезазначені штрафи до-
ведеться платити йому.

ДП «БОРИСПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»:
КУПУЙТЕ ЯЛИНКИ З БИРКАМИ

 ВАРТО ЗНАТИ
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 СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

БОРИСПІЛЬ ТА 
«ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД»

Наталія ТОКАРЧУК

Кожної зими на озері, що 
на перехресті вулиць Широка 
та Тургенєва у Борисполі, діє 
ковзанка, створена активіста-
ми, які окультурили водойму і 
зробили її окрасою мікрорайо-
ну. Один із ініціаторів, Корніяка 
Микола, щоб популяризувати 
активне зимове дозвілля, ство-
рив сторінку у Фейсбук «Ковза-
нка «Вигон». «Вісті» проінспек-
тували льодовий майданчик. 

Зробили самі. Микола Корні-
яка розповів, що ковзанка попу-
лярна серед бориспільців навіть 
з інших мікрорайонів міста. На 
замерзлому озері грають хокейні 
команди, приходять кататися на 
ковзанах дорослі з дітьми. «Ли-
ше група «Хокей Борисполя» на-
лічує 30 осіб, — це ті люди, що 
регулярно приходять. Рекорд 
минулого року – 72 відвідувача 
за день. У 2017 році на ковзан-
ці відбувся перший чемпіонат 
із дворового хокею; цього року 
плануються ігри після Новоріч-
них свят. Відчинений майданчик 
щодня: зранку і до 1-ї години но-
чі. Ковзанка має LED-освітлення, 
огороджена, є навіть переодя-
гальня», — каже співрозмовник.

Помітно, що за льодовим май-
данчиком доглядають, його при-
бирають після кожної гри. Добро-
вольці, а таких від 3 до 12 осіб, за 
потреби беруться до роботи. Піс-
ля снігопадів лід чистять технікою 
— у одного з активістів є сніго-
очисник. Коли лід через відлигу 
стає крихким, поверхню ковзанки 
знову заливають водою. 

Микола Корніяка говорить, що 
вони неодноразово зверталися до 
міської влади, щоб ті допомогли 
розширити береги озера та про-
вели роботи із заглиблення, але 
поки, каже, не відчули підтримки 
навіть від депутата округу. 

Микола також був учасником 
програми British Council у Бори-
сполі, проходив навчання, пода-
вав свій проект. Його ідеєю бу-
ло створення Різдвяного містеч-
ка на європейський манер на го-
ловній площі міста із ковзанкою 

біля святкової ялинки. Каже, про-
позиція не потребувала залучення 
зазначених коштів із міського бю-
джету, все виконали б активісти. 
«Серед моїх однодумців самодо-
статні люди, бізнесмени, тому і за-
дум втілили б, і доглядали б самі; 
від міста потрібні були лише доз-
віл та виділення території, — роз-
повідає ініціатор. — Але пропози-
ція не набрала голосів, тому центр 
Борисполя без ковзанки». 

До речі, два роки тому організа-
тори «льодової арени» на Вигоні 
подавали петицію до міської ради 
з ідеєю створення катка в центрі 
міста, її підписали набагато більше 
із 200 необхідних для цього гро-
мадян, комісія звернення розгля-
нула та відповіла, що вже залила 
водою новозбудований спротмай-
данчик на вул Київський Шлях, 35, 
і цього достатньо. 

Без великого ковзання. Ди-
ректор Бориспільського міського 
Центру Спорту та фізичного здо-
ров’я населення Микола Костя-
нець розповів, що минулої зими 
за підтримки міської влади зали-
валися ковзанки в районі Соцмі-
стечка, та у дворі серед багатопо-
верхівок на вул. Європейська (за 
Шаховим клубом). «Цього року об-
лаштування ковзанок під питан-
ням, адже за довгостроковим про-
гнозом погоди до лютого не пе-
редбачається сильних морозів. За 
нестабільних температур природ-
ні льодові майданчики не функці-
онуватимуть. Виходом могло б бу-
ти облаштування ковзанки з ви-
користанням спеціальних моро-
зильних установок, але це дорого, 
і, як показала практика, економіч-
но невигідно, — коментує депу-
тат і спортсмен зі стажем. – Два 
роки тому приватна фірма орга-
нізувала таку ковзанку, вклавши 
в неї десятки тисяч гривень, але 
отримала великі збитки, бо ката-
лися лише по 5-10 людей в день». 
За словами Костянця, були спроби 
зробити велику ковзанку на місь-
кому стадіоні, але це шкодить тра-
ві, — після цього вона починає ро-
сти аж у вересні. 

Щодо організації ковзанок на 
озерах міста, керівник Центру 
спорту відповів, що міській владі 
заборонено облаштовувати ковза-
нки на природних водоймах та 
брати участь в змаганнях, якщо такі 
проводяться там силами активістів. 
Причина — небезпека потраплян-
ня людей під лід, і кримінальна від-
повідальність, яка в цьому випадку 
ляже на міську владу.

Натомість про залучення вели-
кого інвестора, який би розпочав 
традицію створення у Борисполі 
під відкритим небом льодового 
катка для масового зимового до-
звілля, як це робиться у інших мі-
ста, поки не йдеться. 

• Європйська площа засяяла по-новому.

• Діюча ковзанка на «Вигоні».
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• Заготівля ялинок — на спеціальних плантаціях.
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 ОЦЕ ТАК! ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ

Культура

КОНКУРСИ «МІС БОРИСПІЛЬ» 
І «ВИПУСКНИЦЯ-ЧАРІВНИЦЯ» 
ПРОІГНОРУВАЛИ

Катерина НІЖИНСЬКА

Міс не обиратимуть
У грудні 2017 року під час про-

ведення феєричного конкурсу 
«Міс Бориспіль» у міському бу-
динку культури був аншлаг. Охо-
чих подивитися на шоу було на-
стільки багато, що не було вільно-
го місця ні в глядацькій залі, ані у 
вестибюлі БК. 

Вже після визначення перемож-
ниці містом ширилися чутки про 
буцімто слабку організацію кон-
курсу, куплені суддівські бали та, 
звичайно, про окремих учасниць 
заходу – це неприємна, але звич-
на складова таких заходів.

Про участь в цьогорічному кон-
курсу вже думали дівчата, які вба-
чали себе конкурсантками, проте 
їхні мрії про сцену на кінець 2018 
року остаточно розвіялися, адже як 
стало відомо — конкурс відмінено. 

Наталя Погребна, начальник 
управління культури, молоді та 
спорту Бориспільської міської ра-
ди, говорить, що конкурс «Міс Бо-
риспіль» не відмінили, а перенес-
ли на невизначений термін через 
ситуацію в країні. «У зв’язку із воєн-
ними подіями вважаємо, що прове-
дення розважальних заходів буде 
недоречним. Тому «Міс Бориспіль» 
перенесено, щоправда із датою ще 
не визначилися», — пояснила Ната-
лія Валентинівна. В управлінні про-
гнозують, що, конкурс, можливо, 
проведуть навесні 2019-го. Напро-
шується очевидний висновок: як-
що б конкурс готувався цього року, 
то перенесення не було б, оскільки 
ситуація у країні загострилася лише 

тиждень тому, а до цього про кон-
курс краси ніхто і не заїкався, хоча 
на підготовку та кастинг потрібен 
не один місяць. До того ж у країні 
не відміняли розважальних заходів 
через морський конфлікт.

Також Наталія Погребна повідо-
мила, що проведення раніше за-
планованого Муніципального ба-
лу також перенесли на невизначе-
ну дату, причин не назвала.

Нагадаємо, конкурс краси «Міс 
Бориспіль» проводився у місті що-
річно до 2014 року, потім була пе-
рерва через війну на Сході, у 2017 
традицію поновили, а у 2018-ому, 
як видно, проігнорували. 

«Випускницю-
чарівницю» зірвано 

Щодо проведення щорічного  
конкурсу «Випускниці-чарівни-
ці» відомо наступне: цьогоріч він 
має бути у закритому режимі і ли-
ше для бажаючих. Таку інформа-
цію озвучила «Вістям» начальник 
управління освіти та науки Бори-
спільської міської ради Тетяна Пав-
ленко. За її словами, по завершен-
ню нинішнього навчального року 
конкурс відбудеться і проходити-
ме у внутрішньому форматі. «Ми 
перенаправляємо бажаючих брати 
участь у конкурсі до будинку ди-
тячої та юнацької творчості «Ди-

воцвіт», що готовий приймати за-
явки та провести внутрішньо да-
ний конкурс», — стверджує Тетяна 
Володимирівна. Головна освітянка 
Борисполя не пояснила, що вкла-
дено у формування «внутрішний 
формат» і, зрештою, кому цікавий 
шкільний конкурс у час, коли за-
вершиться навчальний рік і випус-
кники перейматимуться вступною 
кампанією?

У свою чергу Наталія Тименко, 
директор БДЮТ, спростовує ін-
формацію управління освіти і го-
ворить, що заявок вони не при-
ймають. «В управлінні освіти роз-
роблено річний план роботи ме-
тодичного кабінету, в який не було 
вписано проведення конкурсу 
«Випускниці-чарівниці». Минуло-
го року першу репетицію конкур-
су я провела ще 9 вересня, цього-
річ лише у грудні дізнаюся про но-
ву форму заходу. Тому мені дивно 
і незрозуміло, чому саме я маю ор-
ганізовувати цю роботу. Ні адміні-
страції шкіл, ні майбутні випускни-
ці не готуються до конкурсу», — 
стверджує Наталія Іванівна. 

Як видно, серед керівни-
ків-освітян немає домовленості 
щодо розподілу обов’язків  орга-
нізації конкурсу «Випусниця-ча-
рівниця», тому його і не буде. Тож 
старшокласники міських шкіл за-
лишаться без феєричної події, і 
тут коментарі зайві.

 Традиційні щорічні 
загальноміські конкурси 
серед дівчат від 16 до 25 
років «Міс Бориспіль» та 
шкільне змагання учениць 
11-х класів «Випускниця-
чарівниця» у 2018 році 
організовувати нікому. 
Чому так склалося і хто 
винен, цікавилися «Вісті».

Чи насправді міський конкурс 
краси такий важкий психологіч-
но і чи потрібен він взагалі, «Ві-
сті» дізнавалися у мами Катерини 
Рахуби — минулорічної міс, яка 
виборола ще й звання «Княгиня 
Чарівність України» на ХІІ націо-
нальному конкурсі краси «Кня-
гиня України», який проходив то-
рік у Чернівцях, також Катерина 
в шкільні роки здобула першою 
серед «Випускниць-чарівниць». 

«Участь в подібних конкурсах 
надає впевненості дівчатам, ві-
ри в свої сили та вчить досяга-
ти мети, — ділиться мама пере-
можниці Тетяна Рахуба. — Але це 
і колосальна праця — фізична та 

моральна. Про фінансову сторо-
ну я промовчу, тому сказати, чи 
потрібні такі заходи на міському 
рівні, чи ні, я не можу. Як мама, я 
витратила на ці конкурси чима-
ло сил, але горда за доньку. Після 
перемоги Каті прикро було чути 
про мої зв’язки та вплив на суд-
дів, куплені місця, хоча у підсум-
ку були гарні враження і позитив-
ні емоції учасників та глядачів».

Нині колишня переможниця 
Катя на практиці у Бориспільській 
прокуратурі та готується до сесії в 
КНУ ім. Т. Г. Шевченка, вона з тепло-
тою згадує участь у міських кон-
курсах, каже, вони її загартували 
та підвищили самооцінку.

 ОСОБИСТА ДУМКА
 КОМЕНТАРІ З ПРИВОДУ

«Сцена додає впевненості дівчатам»

ФЕСТИВАЛЬ ВУЛИЧНИХ 
КУЛЬТУР «ДВІЖ ПЛАТФОРМА» 
У КРК «БАРХАТ»

Ірина КОСТЕНКО

У КРК «Бархат» 1 грудня були 
ті, кого об’єднують вуличні куль-
тури: street dance, біт бокс, реп. 
Тусовка зібрала понад 300 учас-
ників віком від 3 років.

Ініціатор заходу — центр роз-
витку молоді «Труба», який очо-
лює Вікторія Шевц. Захід пройшов 
за підтримки Міністерства моло-
ді та спорту України, управління 
молодіжної політики та національ-
но-патріотичного виховання мо-
лоді КОДА, благодійного фонду 
«Місто мрій», українського брен-
ду спортивного одягу Yforce. За ло-
кацію у КРК «Бархат» учасники зав-

дячували депутатам Володимиру 
та Ігорю Шалімовим. 

Насиченою була танцювальна 
програма. У номінації «Бебіки» ви-
ступали найменші. Були соло-ви-
ступи, запальні батли і змагання 
між колективами у різних вікових 
групах. 

Серед суддів, які оцінювали тан-
цювальну програму, був хорео-
граф Олександр Лещенко — при-
зер проекту «Танцюють всі». Піс-
ля завершення танцювальної ча-
стини він разом з іншими суддями 
провів майстер-клас із учасника-
ми. Усе завершилося гала-концер-
том. Вечірня сцена була віддана 
реперам та біт боксерам, яких оці-
нювало інше журі. 

• Побував на драйвовому святі господар зали — Володимир 
Шалімов. 

«До нас звернулася Вікторія Щевц із пропозицією провести у «Бар-
хаті» фестиваль. Це хороша справа, ми відгукнулися, надали зал, за-
безпечили музичний супровід, потурбувалися, щоб було чим при-
гостити учасників фестивалю», — прокоментував «Вістям» Володи-
мир Шалімов.

• Ініціаторка фестивалю Вікторія Шевц вважає вуличні куль-
тури частиною життя молоді. «Коли у молоді є інтереси, такі як 
кататися на велосипеді, ганяти м’яча у дворі, займатися танцями, 
то це потрібно підтримувати. Нинішній фестиваль об’єднав тільки 
частину вуличних культур: танці у форматі хіп-хопу і шоу, біт-бокс, 
реп і брейк-данс. Створена нами «Двіж Платформа» — саме для та-
ких культур.

Дякуючи організаторам і тим, хто підтримав захід, ми створюємо 
умови, де молодь показуює себе. У такому форматі фестиваль про-
ходить вперше, намагатимемося зробити його щорічним і масштаб-
ним», — розповіла Вікторія.

• Більшість учасників — із Борисполя, Києва та області. Були гості 
із Донецька, Краматорська, Жмеринки, Полтави, Кривого Рогу, Харкова.
Завдяки спонсорам були придбані медалі, дипломи та виділено грошові 
премії: 3 тис. грн за 1 місце, і 1 тис. грн за друге.

• Ініціатор заходу Вікторія Шевц. • Було яскраво та енергійно.

• У Борисполі відмовилися від «коронації» найкрасивіших у 2018 р.
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 ЖИТИ ЗДОРОВО

ЯК ХУДНУТИ ІЗ КОРИСТЮ, 
НЕ ВІДЧУВАЮЧИ ГОЛОДУ

 Як зробити так, щоб після їжі не відчувати голоду і не 
ходити постійно з цим неприємним відчуттям, у період, 
коли хочеться скинути кілька зайвих кілограмів під час 
посту перед Новорічно-Різдвяними застіллями.

Є декілька стратегій зменшити кількість калорій так, щоб голод не пере-
слідував. Про вісім із них розповідає Healthline.

ПОЛОВИНА ТАРІЛКИ МАЄ БУТИ 
НАПОВНЕНА ОВОЧАМИ

В овочах багато води та харчових волокон, але не багато калорій.
Замінюючи половину крохмалю чи білка на тарілці на овочі без 

вмісту крохмалю, ви можете з'їсти стільки ж їжі, але скоротити загаль-
ну кількість спожитих калорій. Дослідження показує, що кількість їжі, 
яку ви їсте, є фактором відчуття ситості.

В одному дослідженні учасникам дали однакову кількість пасти, 
але з різною кількістю овочів. Виявилось, що люди, які мали у стра-
ві більше овочів, з'їли менше калорій, але цього не усвідомили. То-
му зменшіть кількість іншої їжі на тарілці і замість цього решту посу-
дини наповніть овочами, що не містять крохмалю — страви стануть 
менш калорійними, але більш поживними.

ПІД ЧАС ЇЖІ ПИЙТЕ ВОДУ
Пиття калорійних напоїв на кшталт соків чи содової не дасть 

відчуття ситості, але додасть непотрібних калорій. Людям зрілого ві-
ку трохи води перед їжею може допомогти знизити ймовірність пе-
реїдання і збільшити відчуття ситості.

Одне дослідження показало, що люди, які п'ють близько 2 чашок 
(500мл) води перед сніданком, їдять в середньому на 13% менше за 
тих, хто не п'є воду перед їжею. Але такого ж ефекту на молодь во-
да не мала.

Втім, замінивши висококалорійні напої водою, ви зменшите загаль-
ну кількість спожитих калорій.

ЇЖТЕ 
УСВІДОМЛЕНО

Легко відволіктися, коли 
у руках смартфон або перед 
очима телевізор. Таке відво-
лікання призводить до того, 
що ви їсте більше не лише під 
час конкретного прийому їжі, 
але й решту дня.

Концентруйтесь на їжі, не 
відволікайтесь. Це допоможе 
вам вчасно помітити, коли ви 
уже ситі і треба зупинитися.

Свідоме харчування може 
допомогти відрізнити фізич-
ний голод від психологічного 
та емоційного. Коли відчува-
єте голод, запитайте себе, чи 
ви дійсно голодні чи хочете 
їсти, бо вам нудно чи відчу-
ваєте інші емоції.

Якщо відчуваєте, що це че-
рез емоції, спробуйте заміни-
ти їжу на прогулянку, спорт, 
чашку чаю чи перегляд жур-
налу. Концентруйтесь на їжі. 
Не відволікайтесь. Відчуйте її 
запах, розсмакуйте і відчуйте, 
як вона впливає на все тіло.

«ЗАГОСТРЮЙТЕ» 
СТРАВИ

Їсти менше може до-
помогти додавання 
гострого перцю до 

страви.
У ньому є капсаїцин, який 

може зменшити апетит і від-
чуття голоду.

В одному дослідженні 
учасники, які споживали го-
стрий червоний перець як 
частину закуски, з'їли на 190 
калорій менше впродовж 
подальшого обіду і переку-
су порівняно з тими, хто пер-
цю не їв. Такий же ефект мо-
же мати імбир.

ЇЖТЕ РОЗЧИННІ 
ВОЛОКНА

Багата на харчові волокна їжа 
може допомогти вам почуватися 
ситими. А продукти з розчинними 
волокнами на кшталт вівсянки, гру-
шок та бобів особливо ситні. При-
чина: розчинні волокна містять 
більше води. У кишково-шлунково-
му тракті розчинні волокна виро-
бляють густий гель, який сповіль-
нює травлення, довше зберігаючи 
відчуття ситості.

Вчені також дослідили, що дода-
вання багатого на розчинні волок-
на насіння льону чи чіа збільшує від-
чуття ситості.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
МЕНШІ ТАРІЛКИ ТА 
ВИДЕЛКИ

Розмір тарілки і столових приборів впливає 
на те, скільки ви з'їсте

Вчені дослідили, що люди схильні наповню-
вати свою тарілку на 70% незалежно від її роз-
міру. Тобто чим більша тарілка, тим більше ви 
в неї накладете і тим більше з'їсте.

В інших дослідженнях люди накладали собі 
більше морозива, коли користувались біль-
шою ложкою і їли менше, коли користували-
ся меншою виделкою.

ПОЧНІТЬ іЗ ОВОЧЕВОГО СУПУ 
ЧИ САЛАТУ

Їсти більше, щоб їсти менше – це твердження може здатися без-
змістовним, але не тоді, коли почнете трапезу із супу чи салату. В од-
ному дослідженні учасників попросили їсти обід у лабораторії раз 
на тиждень впродовж 5 тижнів. Коли їм спершу давали суп перед 
основною стравою, вони з'їдали на 20% менше калорій загалом, ніж 
коли вони їли лише основну страву.

Такий же ефект мав салат перед основною стравою чи пастою. Ко-
ли перед пастою люди їли трішки салату, то з'їдали на 7% менше ка-
лорій, ніж тоді, коли одразу починали їсти пасту. А коли їли більше 
салату, з'їдали на 12% менше калорій.

Легкі овочеві супи та салати багаті на воду та харчові волокна і ма-
ють менше калорій.

Така багата на волокна і воду їжа, здається, приборкує подальше 
споживання калорій.

ЇЖТЕ БІЛОК іЗ КОЖНОЮ 
СТРАВОЮ ЧИ ПЕРЕКУСОМ

Наука показує, що білок збільшує відчуття си-
тості ефективніше, ніж вуглеводи чи жири. 

Дослідження 2012 року вивчало вплив висо-
кобілкової їжі на відчуття ситості. Учасники їли 
страви, де 20-30% калорій займав білок. Вчені 
побачили, що люди, які їли багаті на білок стра-
ви, почувалися ситими. 

Сфокусуйтесь на таких джерелах білка, як яй-
ця, пісне м'ясо птиці, молочні продукти, море-
продукти та риба. Хорошим вибором є рослин-
ні білки: боби, тофу, горіхові масла.

Ось чотири ідеї, які ви можете взяти 
на озброєння:

 • Додайте трохи звичайного грецького 
йогурту до смузі на сніданок

 • Поєднайте цільнозернові крекери чи хлібці з 
хумусом чи сиром сулугуні

 • Додайте яйце в овочевий суп
 • Додайте боби чи варене яйце до салату.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Невеликий хірургічний ніж. 6. 

Дівчина, яка навчається у вищо-
му або середньому спеціальному 
навчальному закладі. 11. Ворог 
прогресу, всього передового. 16. 
Докладання зусиль до чого-небудь. 
21. Легка куртка з прогумованої 
матерії. 26. Велике господарство, 
в якому вирощують спеціальні тех-
нічні або продовольчі культури.

За вертикаллю:
2. ...-д'Івуар (держава в західній 

Африці, що межує на півночі з Малі 
і Буркіна-Фасо, на сході з Ганою, 
на заході з Ліберією і Гвінеєю, на 
півдні омивається Гвінейською за-
токою). 3. Стан, коли все робиться, 
виконується як слід. 4. В Україні та 
деяких інших країнах — ввічлива 
форма звертання або називання 
стосовно до осіб чоловічої статі. 5. 
Результат, наслідок підрахунків. 6. 
Харчовий продукт, що його одер-
жують із молока при його сквашу-
ванні й відокремленні сироватки. 7. 
Хутряний чобіт з м'якою підошвою 

— взуття, поширене здебільшого у наро-
дів Півночі та Сибіру. 8. Стиль музики, що 
виник із Хардкор-панку. 9. Геометричне 
тіло, утворене обертанням круга навколо 
осі, що лежить у площині цього круга й 
не перетинає його. 10. У давньогрецькій 
міфології бог підземного світу, володар 
«царства тіней» померлих. 12. Змія ро-
дини гадюкових. 13. Червоно-бурий шар 
на поверхні заліза, який утворюється 
внаслідок його окислення. 14. ... з вог-
нем. 15. Академія технологічних наук. 16. 
Місто та муніципалітет в Сербії, столиця 
адміністративного регіону Нишава. 17. 
Машина технічного обслуговування. 18. 
Безладне звучання багатьох голосів. 19. 
Російська телекомпанія. 20. Шлях, засіб, 
рух духовної практики в буддизмі, зав-
дяки якому досягають просвітлення. 22. 
Мідний велетень на Кріті, що відганяв від 
острова чужинців. 23. Ріка в Німеччині, 
протікає землею Бранденбург. 24. Най-
вищий пік Криту. 25. Київський політех-
нічний інститут.

За горизонталлю:
1. Скальпель. 6. Студентка. 11. Ретроград. 16. Намагання. 21. Штормівка. 26. 

Плантація.

За вертикаллю:
2. Кот. 3. Лад. 4. Пан. 5. Лік. 6. Сир. 7. Унт. 8. Емо. 9. Тор. 10. Аїд. 12. Ефа. 13. Ржа. 14. 

Гра. 15. Атн. 16. Ніш. 17. Мто. 18. Гам. 19. Нтв. 20. Яна. 22. Тал. 23. Рін. 24. Іда. 25. Кпі.

— Купуйте квіти! Купіть бу-
кетик для жінки!

— Я не одружений!
— Тоді для коханої!
— Немає в мене ніякої 

коханої.
— Купіть тоді в честь то-

го, що у вас таке безтурботне 
життя.

• • •
— Донечко, принеси мені 

п’ять тарілок з кухні.
— Навіщо, матусю?
— Мені потрібно про дещо 

поговорити з твоїм батьком.

• • •
Запросивши гостей, чоловік 

ховає частину книжок.
— Навіщо? — дивується 

жінка. Невже ти боїшся, що во-
ни щось вкрадуть?

— Ні, що за дурощі! Ні, звіс-
но. Але вони можуть їх впізнати!

• • •
В день народження чолові-

ка жінка кричить йому з іншої 
кімнати:

— Милий, ти і не підозрюєш, 
який чудовий подарунок я то-
бі приготувала!

— Так покажи швиденько!
— Зараз, я вже одягаю!

• • •
— Яка я була дурна! Мала 

цілий натовп залицяльників і 
всіх відкинула, — засмучуєть-
ся жінка.

— Шкода, що в цьому натов-
пі не було мене! — говорить 
чоловік.

• • •
— Мамо, чому ти завж-

ди стоїш біля вікна, коли я 
співаю?

— Щоб люди не подумали, 
що я тебе б’ю.

• • •
— Ніяк не можу знайти чай, 

— говорить чоловік.
— А ти вічно нічого не мо-

жеш. Чай в буфеті, на верхній 
полиці, в банці з під кави, на 
котрій наклейка «Сіль».

• • •
— Піди, синку, до дядька 

Івана и поклич його в дурня 
пограти.

Син прибігає й кричить:
— Дядьку, батько сказав, 

щоб ви йшли до нас, бо чет-
вертого дурня бракує.

• • •
В кімнату вбігає бліда по-

коївка:
— Мадам! Ваш чоловік ле-

жить в залі на підлозі і не ди-
хає, в руках в нього папірець, 
а поруч лежить згорток.

— Нарешті прибула замов-
лена мною норкова шубка.

• • •
В шлюбному агентстві:
— Ви кому, пані, перева-

гу віддаєте, брюнету чи бло-
ндину?

— Мені б хотілось рудо-
го! В мене меблі червоного 
кольору!

 РОЗУМНА ФРАЗА

Якщо ви хочете, 
щоб життя 

посміхалося вам, 
подаруйте йому 

спочатку свій 
гарний настрій. 

Б. Спіноза  

САЛАТ ІЗ МОРКВИ
Інгредієнти: 400 г моркви, 150-200 г твердого сиру, 10 го-

ріхів, 3 зубчики часника, 0,5 ст. сметани або майонезу, 1-2 ч.л. 
соку лимону, сіль, перець за смаком. 

Приготування. Горіхи подрібнити. Моркву та сир потер-
ти на крупній терці, з’єднати з горіхами, часником, додати сік 
лимону, посолити та поперчити. Заправити сметаною чи ма-
йонезом. Можна посипати подрібненою зеленню петрушки 
чи селери. 

«АВІАКОНЦЕРТ» ІЗ ОЛЕГОМ СКРИПКОЮ

Неповторні хіти звучатимуть 
з 17:00 на 3 поверсі терміналу D, 
прямо в зоні реєстрації міжнарод-
них рейсів. Музичне дійство роз-
горнеться на фоні розкішної ялин-

ки аеропорту з оригінальною фо-
тозоною та незвичними прикраса-
ми. Замість кульок її прикрашатиме 
флотилія літаків із флагманом-біз-
несджетом Святого Миколая.

На гостей концерту будуть че-
кати безліч несподіванок. До ре-
чі, до яскравого дійства долуча-
тимуться не тільки пасажири, а і 
гості аеропорту. На концерт за-
прошуються шанувальники Олега 
Скрипки з м.Київ та м.Бориспіль. 
Їм забезпечать безкоштовний 
трансфер від м.Харківська та цен-
тру м.Бориспіль. Шоу пройде у пі-
кові години розльоту аеропорту.

Глядачами «Aviasession на валі-
зах» стануть і користувачі Facebook: 
будуть on-line трансляції на сторін-
ках аеропорту та Олега Скрипки.

 За інформацією прес-служби аеропорту «Бориспіль» 
23 грудня відбудеться безкоштовний концерт Олега 
Скрипки та Le Grand Orchestra! «Aviasession на валізах», 
що буде присвячений новорічним святам та стане 
«прологом» до великого різдвяного концерту Олега 
(7 січня у Палаці Україна). 

СПИЛЯЛИ ДЕРЕВА 
— ЗЧИНИВСЯ 
ГАЛАС У МЕРЕЖІ

Ольга ІВАНОВА

5 грудня орендар земельної ді-
лянки між багатоквартирними бу-
динками №3, 7 і 9 на вул. Головато-
го у Борисполі, поряд із колишнім 
рестораном «Лицарський замок», 
підприємець Владислав Пилипчук, 
організував другий етап вирубки 
зелених насаджень. Мета — роз-
ширити та надбудувати приватизо-
ване ним приміщення закладу. Че-
рез вирубку дерев місцеві зчинили 
бурхливе обговорення в Фейсбук, 
не схвалюючи дії бізнесмена. 

Нагадаємо, раніше через пресу 
Пилипчук повідомляв, що має усі за-
конні підстави і дозволи на спилю-
вання дерев та початок будівництва. 
Однак конфлікт між забудовником і 
громадою не послабився.
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ОВЕН. Сприятливий 
період, Фортуна до вас 
прихильна. Відчуєте 

приплив сил і впораєтеся з усі-
ма раніше розпочатими спра-
вами.

ТЕЛЕЦЬ. Намагайте-
ся не витрачати час да-
ремно — зараз кожна 

хвилина на вагу золота. У взає-
минах будьте тактовні та добро-
зичливі. 

БЛИЗНЮКИ. Тиждень 
обіцяє бути емоційно 
насиченим та багатим 

на події. Зірки натякають на ви-
конання майже забутих бажань. 

РАК. На вас очікують 
приємні події, у тому 
числі на роботі. Менше 

демонструйте амбіції та впер-
тість, більше відпочивайте. 

ЛЕВ. Непогано б наве-
сти лад і в паперах, і в 
голові, і в особистих 

стосунках. Зберігайте емоцій-
ну рівновагу, не гнівайтесь да-
ремно. 

ДІВА. Непередбаче-
ні повороти подій роз-
криють ваші найкращі 

якості. Доведеться негайно ви-
рішувати старі проблеми. Роз-
слабитесь потім.

Т Е Р Е З И .  Б а ж а н н я 
уникнути відповідаль-
ності може виявитись 

не на вашу користь. Не поспі-
шайте ставити остаточну кра-
пку, ще не все...

СКОРПІОН. Не соро-
мтеся демонструвати 
свої таланти та вміння у 

професійній сфері. Будьте уваж-
ніші до близьких людей. 

С ТРІЛЕЦЬ. Можете 
поринути у круговерть 
різноманітних ділових 

і особистих проблем. Будьте 
розважливіші та практичніші у 
справах. 

КОЗЕРІГ. Зірки обіця-
ють заслужену винаго-
роду за вашу наполег-

ливість і працьовитість, але мо-
жуть різко змінитися далеко-
глядні плани. 

ВОДОЛІЙ. Багатьох 
потягне на авантюр-
ні пригоди, тільки не 

втратьте голови й не бала-
кайте про особисті справи зі 
сторонніми. 

РИБИ. Цього тижня по-
старайтесь бути чесни-
ми навіть самі з собою. 

Не підлаштовуйтесь під очіку-
вання навколишніх. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 10 — 16 ГРУДНЯ

067-233-42-42

ЧОРНОЗЕМ
ціна договірна

з доставкою


