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У новий рік без боргів! 
• Керівництво КП «Бориспільводоканал» просить споживачів платити 

вчасно за спожиті послуги. Станом на жовтень підприємство підрахувало 
кількість злісних неплатників. Так, 63 абоненти мають борг понад 20 тис. 
грн кожен. 76 містян — борги від 10 до 20 тис. грн. 299 споживачів — від 
3 до 10 тис. грн несплати. Усього великих і малих боржників у КП — понад 
10 тисяч бориспільців. А сума їхньої загальної забогованості складається у 
показник із шістьма нулями. 

За несплату — вимкнуть воду. 
• Нещодавно прийнятий новий Закон «Про житлово-комунальні по-

слуги», який дозволяє відключати боржників від водопостачання, що ра-
ніше було заборонено. Тож, окрім судів та виконавчих служб, у КП «Бо-
риспільводоканал» з’явився ще один важіль впливу на злісних неплат-
ників — нова служба стягнення заборгованості, з якою «Бориспільво-
доканал» вже укладає угоду. За яку суму заборгованості відрізатимуть 
водопостачання — поки вирішується. 

ДОВГОБУДУ МАЙЖЕ 5 РОКІВ

«КИНУЛИ» ОЧИСНІ
ЯКА ДОЛЯ ОБ'ЄКТА?
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Олександр ГАНУШ
директор 
КП «Бориспільводоканал»

 МІСЬКА КОМУНАЛКА

КРУГООБІГ ВОДИ В БОРИСПОЛІ

 Чи очікують бориспіль-
ців зміни у ціні на кому-
нальні послуги, зокрема 
водопостачання та водовід-
ведення, у 2018-у? «Вісті» 
поцікавилися у директора 
КП «Бориспільводоканал» 
Олександра Гануша і тари-
фами, і стоками, і зарпла-
тою на підприємстві.

Оксана ПАВЛОВА,
фото Іванни МАТВІЄНКО

Тариф. Підприємство працює за 
новими тарифними сітками, згід-
но із міжгалузевою угодою (угода 
Мінрегіонбуду та профспілкового 
комітету). Тому, кажуть на КП, про 
підняття тарифу поки не йдеться, 
але лякає прогноз високого кур-
су долара. За словами директо-
ра підприємства Олександра Га-
нуша, Бориспільська міська рада 
має наміри взяти на себе зобов’я-
зання сплачувати з бюджету ту ча-
стину тарифу, що має йти на по-
гашення кредиту Світового бан-
ку, позику якого брало свого часу 
підприємство на реконструкцію. 
«Обіцяти, що тариф на воду не змі-
ниться з нового року, не буду. За-
те є інформація, що електроенер-
гія виросте на 18-20 %. Сьогодні за 
кіловат електроенергії ми платимо 
2,50 грн. Якщо збільшиться її вар-
тість, то не виключено, що тарифи 
нашого підприємства теж зростуть. 
На 10 % зросла ціна на ГСМ лише 
за один місяць у того постачальни-
ка, який офіційно виграв тендер по 
системі «Прозоро», — коментує си-
туацію керівник. 

Відомо, що на сьогодні тариф, 
який погодила восени цього ро-
ку НКРЕКП, а міська рада перегля-
нула, — становить 23 грн 87 коп. за 
куб води і куб каналізаційних стоків. 
Вартість водопостачання — 13,65 
грн. Діючий тариф у КП вважають 
невисоким, оскільки він не покри-
ває повністю витрат підприємства, 
бо у ньому не закладено складо-
ва розвитку підприємства. Недавнє 
підвищення не вплинуло ні на збіль-
шення, ні на зниження оплати насе-
ленням за отримані послуги, хоча 
субсидіювання населення позитив-
но подіяло на надходження фінан-
сів у КП за надані послуги (бо борж-

никам субсидії не нараховувалися в 
опалювальний період). 

Платня. «У комунальній сфері 
завжди були низькі зарплати. За-
раз зарплата дещо піднялася й ста-
новить, у середньому, 6,5 тис. грн 
«брудними», — ділиться керівник.

Пеня. Додаткова доплата за 
прострочку в оплаті за отрима-
ні комунпослуги, що пропонує за-
провадити уряд, не лякає кому-
нальників. Олександр Гануш вва-
жає, що така ідея — це «кнут», 
стимул для споживача, але мало-
ефективний. Лише 3,65 % від суми 
заборгованості — це максимальна 
пеня, що може бути нарахована.

Вигрібні ями. «Приватники, 
викопуючи вигрібні ями, вважа-
ють, чим більше стоки будуть дре-
нуватися, тобто всмоктуватися 
у ґрунт, тим їм краще. Це хибна 
думка, — каже Олександр Гануш. 
— Згідно із санітарними норма-
ми, стінки вигрібних ям повинні 
бути непроникними, щоб ґрунти 
і підземні води не забруднювали-
ся. Так у всьому світі, крім Украї-
ни». Співрозмовник підтверджує, 
що на цю вимогу в країні ніхто не 
звертає увагу й не контролює, а 
раніше цим питанням опікувала-
ся санстанція. «Спеціалісти зака-
чували у нову яму воду й ставили 
маячки. Якщо через добу рівень 
води зменшувався на 3 %, то ніхто 
не дозволяв експлуатувати таку 
вигрібну яму. Сьогодні процес ні-
хто не контролює», — каже Гануш. 

Як змінити ситуацію? «За кордо-
ном приватники за власний кошт 
збираються усією вулицею, скажі-
мо, й будують свою насосну стан-
цію, перекачку, бо там усе контро-
люється, люди дбають про еколо-
гію», — розповідає пан Олександр. 

Також нарікає, що багато бори-
спільців не хочуть платити за від-
качування стоків, зливають нечи-
стоти через шланги у сусідні ярки, 
канали чи вночі сусідам під пар-
кан. «Вмикають насос, і він пра-
цює: 10 кубів стоків за годину, — 
розповідає Олександр Гануш. — 
Пройдіться, коли тепло, біля вод-
ного каналу, то побачите і шланги, 

і прокладені труби, і відчуєте смо-
рід. А поліція не має права втруча-
тися у приватну власність. Замкне-
не коло».

Джерело. Відомо, що вода у Бо-
рисполі добувається із підземних 
горизонтів Юрського (300 м) та Се-
номанського (150 м) альвіальних 
періодів. У Борисполі 22 свердло-
вини, з них шість — найглибших. 
Чим глибше знаходиться вода, тим 
більше у ній сірководню та вугле-
кислоти — це не впливає на якість 
води, але створює специфічний 
запах. Щоб позбутися його, Бори-
спіль має станцію знезалізнення, 
де отримана вода падає з висоти 
на фільтри знезалізнення й запах 
вивітрюється.

«Із водозабору водоканал по-
дає ідеальну воду, адже Бо-
рисполю пощастило мати ве-
личезне родовище підземних 
вод. Забруднюється вода у ста-
рих трубопроводах, серед яких 
азбестоцементні, металеві, ча-
вунні, яких у нас 108 км, — гово-
рить Олександр Миколайович. 
— Тож стан водопровідних ме-
реж у нас поганий, а видобуток 
води і її якість на порядок вищі, 
ніж у Америці. До речі, там зне-
заражують воду досі хлором, а 
Бориспіль — гіпохлоридом, що є 
безпечним для людини».

Спеціалісти КП визнають, щоб 
оновити усю мережу водопоста-
чання, потрібні десятки мільйонів 
гривень, а найскладніше — дове-
деться порушити тротуари і доро-
ги, бо часто комунікації знаходять-
ся під ними. Тож така ідея на сьо-
годні є нездійсненною для міста.

Уряд анонсував, що мінімалка для українців «злетить» після Нового 
року до 3723 грн, а ціни на паливно-мастильні матеріали уже 
невпинно повзуть угору, не чекаючи свят, та й вартість продуктів 
харчування здавати високі цінові позиції не збирається.

Потрібні очисні. Недобудовані очисні споруди стоять закон-
сервовані. 270 млн грн на них витратила держава за керівництва Яну-
ковича. «Там сучасного імпортного обладнання закуплено на 90 % 
— воно мало бути законсервовано. Нещодавно їздили туди, то вид-
но, що частина металопрофільного даху вже знята, вікна вибиті. Чи 
є там охоронці — невідомо. Це на сьогодні нічийний об’єкт, хоча й 
знаходиться на кордоні з полями фільтрації у межах міста. Замовни-
ком будівництва був Мінрегіонбуд. Доля таких потрібних місту очис-
них споруд наразі невідома. Офіційний Бориспіль постійно ініціює 
відновлення добудови цього об’єкта, але поки безрезультатно, нас 
не чують», — нарікає співрозмовник. 

ДОВГОБУД

ЦЕ ВАЖЛИВО!

КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛОДЯЗЬПОЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ

Скид стоків. «Бориспіль ци-
вілізовано підходить до утилі-
зації стоків із приватного сек-
тору», — говорить Олександр 
Гануш. Так, за межею забу-
дов, що на колишньому заво-
ді «Прометей», є насосна стан-
ція №9, а поряд побудований 
колодязь прийому стоків із ви-
грібних ям приватного секто-
ру. За словами співрозмовни-
ка, вивози обліковуються, там 
стоїть камера. Це одна на цілий 
Бориспіль міська «стічна яма».

«Колодязь оснащений ре-
шіткою, що затримує найбіль-
ший бруд. Від житлових будин-
ків колодязь розташований за 
300 м (це вул. Чернігівська), то-
ді як санітарна вимога — 90 м. 
Люди уже не скаржаться, як 
колись, бо машини зі стока-
ми почали їздити не по Чер-
нігівській, як раніше, а вули-
цею Шевченка, повз фарма-
кологічний завод «Фармекс». 
Усі приватники, а таких більше 
20, працюють з нашим підпри-
ємством за договорами, а КП 
чистить решітки колодязя від 
сміття, що потрапляє у стоки, 
вивозить його на полігон», — 
розповідає керівник. 

Карти. Міські стоки йдуть на 
поля фільтрації, що знаходять-
ся майже поряд зі злітною сму-
гою аеропорту «Бориспіль», 
так звані Мартусівські очисні 
споруди. Вони давно застарілі. 
«Щоб норми очищення стоків 
хоч якось дотримувалися, на-
ше КП створило каскадний ме-
тод для цього із трьох карт, що 
займає загальну площу 64 га. 
Так, стоки скидаються на пер-
шу карту, де відстоюються, мул 
осідає, а вода частково випа-
ровується й потім перетікає до 
другої карти, тоді третьої. Від 
30 до 60 м — подушка із піску, 
що є природним очисником. 
Мул, що осів і загус, бульдозер 
вигортає в купи, де він під ді-
єю сонця, вітру, морозу виси-
хає за рік чи півтора, нейтралі-
зується, пресується й стає без-
печним для екології», — пояс-
нює Гануш.

Дуже дорога вода
У бюджет 2018 року, прийнятий Верховною Радою, закладено 

рентну плату за користування природними надрами. Тобто, пояс-
нює Олександр Гануш, згідно із цим документом, ціна видобутку во-
ди зросла у чотири рази. Так, КП «Бориспільводоканал» сплачувати-
ме до держбюджету замість 340 тис. грн у 2018-у вже 1 млн 300 тис. 
грн. Перед підприємством постало питання: де брати ці кошти? Такі 
витрати повинні бути закладені у тарифікацію. Тож є прогнози, що та-
риф на воду зросте. Але у КП заспокоюють — не різко, а поступово, 
по мірі того, як ростиме мінімалка. Також у КП сподіваються, що бу-
дуть перемовини з міськрадою щодо вирішення цього питання.

• До речі. 
Заборгованість 2,5 млн доларів 

перед Світовим банком КП «Бори-
спільводоканал» має погасити до 
2025 року. Сума завелика, якщо вра-
ховувати підняття курсу валюти. 

Факт безгосподарності: об'єкт руйнується
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 СЕСІЯ РАЙРАДИ  ГОЛОСНА ЗАЯВА

ДАНИЛО, фотограф:

— Покращив рівень знань анг-
лійської мови, мої фотографії бу-
ли опубліковані в онлайн виданні, 
а ще почав працювати з модель-
ними агентствами. Також познайо-
мився з багатьма цікавими людь-
ми. Шкодую, що несерйозно ста-
вився до навчання в університеті. 

ДЕНИС, студент:

— Думаю, що налагодив сто-
сунки з друзями. Шкодую про те, 
що не знаю англійської мови на 
достатньому рівні та не зміг ско-
ристатись програмою «Work and 
Travel». Не виконав також декілька 
пунктів зі своїх планів на цей рік. 
Якісь узагальнення потрібні.

ВІТАЛІЙ, будівельник:

— Не тішуся, що іноді були випад-
ки, коли змушував дружину за ме-
не хвилюватися. Висновки роблю, 
це допомагає мені змінювати життя 
на краще. Пишаюся, якщо зроблю 
щось безкорисливе чи благород-
не. Але головне — перемога над со-
бою: поганими звичками, думками. 

ВІТАЛІЙ, школяр:

— Задоволений тим, що у цьому 
році на міських змаганнях з футбо-
лу серед 9-11 класів ми із командою 
здобули друге місце. Вважаю, що 
гарно складу ЗНО і вступлю в омрі-
яний виш. Звісно, роблю підсумки 
року, тому що це допомагає розі-
братися у собі та дає певний досвід. 

АНДРІЙ, підприємець:

— Я  брав участь у розробці по-
ложення про органи місцевого са-
моврядування, яке доробили та 
довели до прийняття. Є задоволен-
ня від зробленого, це на користь 
людям. Сам собі не звітую, роблю 
висновки по конкретних моментах, 
так самовдосконалююсь. 

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА САМОАНАЛІЗ Чим  пишаєтеся з того, що зробили у 2017-му році 
та чи звітуєте перед собою? – запитали у містян про 
їхні особистісні підсумки року, що минає.Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

ПЕРЕД ПРИЙНЯТТЯМ БЮДЖЕТУ-2018 
ОБГОВОРЮВАЛИ НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ

Наталія ДОЛИНА

Привітали зі святом
Засідання розпочалося з приєм-

ного  — привітання і нагородження 
з нагоди  Деня місцевого самовря-
дування. Подяками Прем’єр-міні-
стра України Володимира Гройсма-
на за вагомий особистий внесок у 
розвиток місцевого самоврядуван-
ня були нагороджені заступник го-
лови райради Іван Недогибченко, 
Процівський сільський голова Лю-
бов Чешко, депутат районної ради 
Сергій Кравченко. Почесними гра-
мотами Київської ОДА відзначені 
голова районної ради Владислав 
Байчас та Старинський сільський 
голова Валерій Макаренко. Почес-
ні грамоти від керівництва району 
отримали депутати районної ради 
Анна Ільчишина, Віталій Вєнгрін, Ві-
талій Тищук, Володимир Хворос-
тянко, радник районної ради Ольга 
Малишевська.

З нагоди Міжнародного дня волон-
тера комісар Бориспільського об'єд-
наного міського військового коміса-
ріату Роман Горбач вручив Почесну 
грамоту командувача Національної 
гвардії України Іванківському сіль-
ському голові Анатолію Туру.

Цільове призначення 
— соцрозвиток

Згідно з прийнятими рішен-
нями, на соціально-економіч-

ний розвиток територій населе-
них пунктів Сошниківської, Ста-
ринської, Головурівської, Рогозів-
ської, Дударківської, Мирненської 
сільських рад спрямовано 9 млн 
грн бюджетних коштів. 

Депутати затвердили пере-
лік освітніх комунальних закла-
дів, утворили комунальні устано-
ви: «Централізована бухгалтерія з 
обслуговування закладів та уста-
нов освіти району», «Господарсь-
ка група з обслуговування закла-
дів та установ освіти району», «Ра-
йонний методичний кабінет». 

Лісгоспи потребують 
допомоги

Обговорення напрямків рефор-
мування системи управління лісо-
вим господарством точаться в су-
спільстві протягом двох років, але 
зараз виникла пряма загроза зни-
щення галузі. 15 листопада 2017 
року Кабінет Міністрів України з 
подачі Міністерства аграрної по-
літики і продовольства схвалив 
«Стратегію реформування лісово-
го господарства на період до 2022 
року», яка передбачає створення 
єдиної господарської структури 
з корпоративними правами. При-
чому даний документ подається 
як такий, що не потребує громад-
ського обговорення та не стосу-
ється соціально-трудової сфери і 
не впливає на ринок праці.

Проте працівники лісової галузі 
вважають, що це матиме незворот-
ні наслідки для України (приватиза-
цію державних лісів, монополізацію 
ресурсів, погіршення екологїї), ви-
словлюють глибоку стурбованість 
можливою втратою підприємства-
ми статусу юридичної особи. Трудо-
ві колективи ДП «Бориспільський 
лісгосп» (с. Гора) та ДП «Ржищівський 
лісгосп» (с. Сошників) направили до 
районної ради листи-звернення, 
аби Кабінет Міністрів переглянув рі-
шення щодо цієї Стратегії з подаль-
шим доопрацюванням, обговорен-
ням у суспільстві та узгодженням з 
галузевими профспілками. 

Голова районної ради Владис-
лав Байчас зазначив, що лісгоспи 
сприяють наповненню місцевих 
бюджетів, забезпечують робочи-
ми місцями. Так, ДП «Бориспіль-
ський лісгосп» працевлаштовує до 
100 працівників (в тому числі на 
лісозаготівлях та вивезенні дере-
вини). У минулому році підприєм-
ство сплатило до Державного бю-
джету 6,577 млн грн, до місцевих 
бюджетів 3,29 млн грн та 2,486 млн 
грн єдиного соціального внеску. 
За 11 місяців 2017 року сплаче-
но до Державного бюджету 6,614 
млн грн, до місцевого бюджету 2,3 
млн грн та 2,618 млн грн ЄСВ.

Депутати районної ради актив-
но підтримали вимоги працівни-
ків лісгоспів Бориспільщини та 
ухвалили рішення звернутися до 
Кабміну щодо перегляду «Страте-

гії реформування лісового госпо-
дарства на період до 2022 року».

Поповнився перелік 
безкоштовних ліків 

Особливу увагу учасники сесії 
приділили забезпеченню населен-
ня району доступними ліками і по-
ліпшенню умов перебування в ЦРЛ.

Було ухвалено рішення створи-
ти комунальне підприємство Бори-
спільської районної ради Київської 
області «Бориспільська районна 
аптека». Як пояснив «Вістям» депу-
тат районної ради Антон Мотрич, 
зараз на території району є багато 
приватних аптечних пунктів. Тож 
ця аптека створюється для вста-
новлення відповідних цін і надан-
ня можливості пільговим верствам 
своєчасно отримувати доступні лі-
ки. Місцем знаходження аптеки ви-
значено с. Вороньків, а далі перед-
бачається розвиток мережі по се-
лах району.

Головний лікар Бориспільсько-
го центру первинної медико-сані-
тарної допомоги Денис Хурса вніс 
пропозицію розширити перелік 
безкоштовних медичних препа-
ратів для дітей, хворих на муковіс-
цидоз. Депутати підтримали про-
позицію і внесли зміни до «Про-
грами медикаментозного забез-
печення дітей району, хворих на 
муковісцидоз, на 2017-2019 роки».

Крім того, депутати поставили пи-
тання шодо покращення харчуван-
ня хворих у ЦРЛ. Зараз на одну осо-
бу виділяється трохи більше 7 грн 
на добу. Зрозуміло, що на таку суму 
повноцінно людину не нагодуєш. 
Втім, чітко визначити, які кошти ви-
ділятимуть на безкоштовне харчу-
вання у ЦРЛ, можна лише після то-
го, як буде прийнятий районний бю-
джет. Учасники засідання зазначили 
також, що це питання потрібно ви-
рішувати спільно з міською радою, 
адже Бориспільська центральна ра-
йонна лікарня — єдиний медичний 
заклад для міста й району. 

Районний бюджет планують за-
твердити на пленарному засідан-
ні 21 грудня.

 На засіданні 16 сесії Бо-
риспільської районної ради, 
яка відбулася 7 грудня, де-
путати ухвалили низку 
важливих змін до Програ-
ми соціально-економіч-
ного розвитку на 2017 рік 
та анонсували пропозиції 
щодо районного бюджету 
на рік наступний.

«УСІ НА 
БОРОТЬБУ 
З РЕСом!»

Сергій КРУЧИНІН

З такою провокаційною зая-
вою виступив секретар Бори-
спільської міської ради Ярос-
лав Годунок на апаратній нара-
ді у міського голови 11 грудня. 

Секретар поінформував, що 
особисто їздив до місцевих 
енергетиків і був здивований 
тим, що у них немає чергової 
аварійної бригади. Обурило де-
путата й те, що керівництво під-
приємства не виконало обіця-
нок щодо будівництва розван-
тажувальних електропідстанцій 
на території міста й пообіцяв так 
ці питання не залишити.

Також  секретар разом із Дми-
тром Піддубним створили у 
Фейсбук групу для обговорен-
ня шляхів законної боротьби з 
Бориспільським районним під-
розділом ПАТ «Київобленерго», 
через проблеми із частим від-
ключенням енергопостачання 
у Борисполі, через що страж-
дає велика кількість мешканців 
міста. Групу назвали «Бориспіль 
РEС трeндeць». Одним з найдіє-
віших варіантів, на думку акти-
вістів, є масове надсилання ли-
стів та скарг від споживачів до 
РП, до офісу «Київобленерго», 
до Національної комісії регулю-
вання енергетики і комуналь-
них послуг, до Держнагляду. У  
групі можна скачати форми ак-
тів замірів та листа-звернення.  
Зранку середи в спільноті було 
більше 400 учасників.

«Енергетики бояться розголо-
су. Ми вимагатимемо від них від-
шкодування завданих нам збит-
ків, бо свої зобов’язання вони не 
виконують», — запевняє Годунок. 
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 БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

Борис ШАПІРО
Голова ГО «Зодчий»

КОМЕНТАР

ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ

Сергій КРУЧИНІН

— Борисе Абрамовичу, об’єд-
нання «Зодчий» з’явилося не 
вчора. Чим воно займається?

— ГО архітекторів-проектуваль-
ників та забудовників Борисполя 
«Зодчий» було створено ще у 2010 
році. До участі запрошено пред-
ставників проектних організацій мі-
ста та забудовників. Долучаються 
до діяльності нашого ГО і київські 
проектанти, які проживають у Бо-
рисполі — архітектори Віктор Кас’я-
ненко та Дмитро Арестов, а також 
Максим Кривошеєв, головний інже-
нер міжнародної проектної компа-
ніі MEP Engineering Ukraine.

Ми не ходимо і не розповіда-
ємо, як усе погано. Ми фактич-
но ведемо діалог як представни-
ки громади з владою і пропонує-
мо конкретні варіанти. Минулого 
року ми організували, за спри-
яння виконкому Бориспільської 
міської ради, круглий стіл-семі-
нар «Діалог громади, архітекторів, 
забудовників та влади щодо бла-
гоустрою територій та створення 
громадських просторів». Метою 
зустрічі було відкрити бачення 
майбутнього нашого міста і пока-
зати необхідність діалогу на ета-
пі розгляду як Генплану міста, так 
і проектної документації при місь-
кому будівництві.

— Які конкретні ідеї було вті-
лено цього року?

— Раніше архітекторами ГО бу-
ло створено та втілено концепцію 
алеї Мистецтв та Музики в пар-
ку культури та відпочинку, вста-
новлено фігури майстрів між ТЦ 
«Гранат» та КРК «Бархат», все це 
за допомогою наших колег та ме-
ценатів Володимира Шалімова, 
Олександра Сича, Юрія Сидорен-
ка, Юлії Писарчук та Олександра 
Онопрієнка. Почалося створен-
ня скверу по Старокиївській (Ва-
тутіна). Ескізи пройшли обгово-

рення, отримали підтримку 
депутата округу пані Катери-

ни Шабан — зараз закінчується 
його будівництво. Існує два спосо-
би робити благоустрій: вкладаючи 
власні сили і кошти і проводячи 
суботники або за бюджетне фінан-
сування, для чого необхідно мати 
проект. Зрозуміло, що не всі наші 
пропозиції стають проектами.

— Я пам’ятаю, минулого ро-
ку «Зодчий» пропонував цікаву 
ідею облаштування так званої 
Лоховки.

— Так, це була пропозиція ар-
хітектора Євгена Кулика. Поки що 
вона залишається ідеєю.

Але депутат по округу вже за-
цікавився — сподіваюсь, невдов-
зі будемо мати замість стихійної 
напівзаконної забудови сквер та 
громадський простір.

— Минулого тижня моя коле-
га цікавилася, що планується на 
площі за кінотеатром? У вас теж 
була пропозиція по цій локації.

— Так, ми її розробили майже рік 
тому. Поки що цей ескіз не втілено, 
хоча об’єкт знаходиться у самому 
центрі і заслуговує на те, щоб стати 
ще одним впізнаваним місцем но-
вого Борисполя, візуально з’єднав-
ши алею Мистецтв, парк та Євро-
пейську площу. Але існують юри-
дичні питання: земельну ділянку 
передано в оренду. 

— Яка схема розробки ескізу? 
Хто має звернутися і скільки це 
коштує?

— До нас звертаються і депута-
ти міської ради щодо благоустрою 
своїх округів, і активісти, і про-
сто небайдужі мешканці Бориспо-
ля. Ми вислуховуємо пропозиції, 
враховуємо думку депутата ок-
ругу та робимо концепцію — ес-
кіз благоустрою. На цьому етапі 
— це безкоштовно. Якщо ідея по-
добається та її узгоджено, то далі 
наші проектні організації або інші 
проектанти розробляють проект, 
складають кошторис, проходять 
експертизу та роботи включають-
ся у план благоустрою міста.

— Які роботи у плані на 2018 
рік, що настане вже за кілька 
тижнів?

— Ми продовжимо пропонува-
ти своє бачення міських просто-
рів. У цьому році ми зробили з де-
сяток пропозицій. З них було за-
тверджено п’ять проектів, втіле-
но та завершується будівництво 
трьох: скверу на Старокиївській, 
алеї Музики, скверу на вулиці Баб-
кіна. Приємно, що благоустрій 
проходить не лише в центрі міста.

— Так, я хотів про це говорити. 
— Благоустрій центру міста — 

надзвичайно важливий, але необ-
хідно пам’ятати, що люди живуть 
скрізь, і це середовище має бути 
відповідним. Наприклад, у бори-
спільців є бажання створити парк в 
яру на Соцмістечку — це і альтер-
натива центральному парку, і май-
бутнє місце відпочинку для меш-
канців мікрорайону. Ми надали 
своє бачення цього простору. У нас 
багато пропозицій по місцях, що 

розташовані не у центрі. Але місце-
ві активісти, найчастіше це депута-
ти, мають своє бачення, і, можливо, 
сьогодні дійсно правильніше зро-
бити просту дорогу, покласти ас-
фальт, ніж облаштовувати сквери. 
В кожному конкретному випадку 
мешканці та їхні представники ра-
зом з міськрадою вирішують, що 
необхідно робити у першу чергу.

Вздовж нашої центральної ву-
лиці Київський Шлях теж є чима-
ло об’єктів, на які необхідно звер-
нути увагу. Наприклад, гуртожи-
ток на вулиці Київський Шлях, 16 
— стара двоповерхова будівля на 
«Супутнику» в аварійному стані. 
Тут живе півтора десятка родин. 
Справа ця непроста, але якщо ні-
чого не починати, то він так і стоя-

тиме далі. Щоб щось там зробити, 
людей необхідно розселити, дати 
житло. Ми запропонували власни-
кові проект реконструкції цього 
будинку, виразне архітектурне рі-
шення. Наразі йде оцінка бюджету 
та вибір схеми забудови.

— Я дивлюся на фото нового 
скверу на Старокиївській і ме-
ні здається, треба щось зроби-
ти зі стіною цього панельного 
будинку. Можливо, стінопис — 
щось намалювати. 

— Точно! Дякую за ідею. Може-
мо використати у розписі якісь 
символи, орнаменти. Можна ви-
користати щось з мотивів, що ми 
колись пропонували на конкурс 
бренду міста. Ми готові організу-
вати конкурс на кращу ідею ма-
люнка для муралу на цій стіні, яку 
спочатку треба буде утеплити. 
Отак починається будь-який про-
ект — від ідеї, через візуалізацію, 
обговорення, планування бюдже-
ту та саме втілення.

— У низці випадків ми бачимо, 
що люди не хочуть або не мо-
жуть робити благоустрій. Я го-
ворю, наприклад, про підприєм-
ців, які мають кіоск і нічого не 
хочуть міняти.

— І комунальники, і бізнес не-
суть відповідальність за міське се-
редовище. Якщо комунальники 
роблять благоустрій за рахунок 
бюджету, то бізнес має розуміти ці 
вкладення як створення бізнес-се-
редовища. Я поясню на прикладі. 
Збудували центр «Гранат» — поруч 
облаштували алею Мистецтв. Зав-
дяки цьому об’єкт є зручним для 
відвідувачів та перехожих, є прива-
бливим. Ми не благодійники — ми 
це зробили в складі свого проекту, 
але виходить, що від цього вигра-
ли всі, в першу чергу, громада мі-
ста. Приклад навпаки — кінотеатр 
«Європа», що перебуває в орен-
ді. Занедбаний фасад, порушення 
протипожежних норм. Очевидно, 
орендар відповідальності за об’єкт 
не відчуває.

— «Зодчий» багато років ви-
ступає організатором та ме-
ценатом конкурсу дитячого 
малюнка.

— Архітектура, благоустрій, під-
тримка дитячого малюнка — це 
все пов’язано. Цей конкурс ба-
гато років проводиться редакці-
єю «Трудова слава» за нашої під-
тримки. Фінал пройде в «Евріці» 
20 грудня. Я дякую «Вістям» за по-
стійну медіапідтримку. Цього ро-
ку ми запросили із майстер-кла-
сом художника Сергія Щербакова. 
Нещодавно на моє прохання він 
створив кілька акварелей з бори-
спільськими краєвидами. 20-го ми 
презентуємо настільний кален-
дар із цими роботами. В календарі 
теж видно роботу громади — мі-
сто змінюється, і дуже важливою 
в цьому процесі є роль проектан-
та-архітектора. Зрозуміло, що по-
глядів має бути багато — алею Ти-
сячоліття, Книшовий меморіаль-
ний комплекс, Європейську пло-
щу проектували інші талановиті 
спеціалісти.

Перепрошую, у мене з’явилася 
ідея, я зроблю дзвінок.

Борис Шапіро дзвонить ху-
дожникові Сергію Щербакову і 
просить написати зимову кар-
тину з ритмом ліхтарів та снігом, 
що нарешті випав. При цьому, 
голова ГО висилає поштою пару 
фото, зроблених телефоном. Ху-
дожник це місце знає і пообіцяв 
до 20 грудня встигнути. За час 
нашої бесіди кілька разів молоді 
спеціалісти приносили до кабі-
нету на затвердження ескізи та 
проекти. Робота кипить.

 В Борисполі наразі ак-
тивізувався благоустрій 
— асфальтуються доро-
ги, тротуари, створюються 
сквери. В понеділок увечері 
я зайшов до Бориса Шапі-
ро — голови ГО «Зодчий» 
— поговорити про ідеї бла-
гоустрою й те, звідки вони 
беруться. На столі — ім-
бирний чай і гора папок з 
ескізами та проектами. 

Катерина ШАБАН, депутат Бориспільської міської ради:

— Дуже добре, що в Борисполі з’являється тенденція облаштуван-
ня міських громадських просторів. Кожен мешканець певною мірою 
відповідальний за те, яке місто ми маємо. Я вірю в те, що громадський 
простір здатний змінювати поведінку людей. Добре, що в Борисполі 
люди вже працюють над цим. Сквер на вулиці Старокиївській, на мою 
думку, є вдалим прикладом співпраці громади, ГО «Зодчий», депута-
та округу та міської влади. Сквер дозволить мешканцям мікрорайо-
ну культурно відпочивати та спілкуватися. Місцеві мешканці дуже за-
доволені, що він будується і вже майже готовий. Там було занедбане 
місце, а тепер є дитячий майданчик, лавочки, посаджені дерева, про-
кладені стежинки, де можна гарно проводити час. Сподіваюся, що 
найближчим часом з’являться нові сквери та громадські простори 
в Борисполі, що дозволить місту хоч трішки подолати загазованість.

• Фото на згадку. Відкриття алеї Музики на День міста у вересні цього року.

•Пропозиція. Ескіз площі за кінотеатром «Європа».
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 ПЕРЕРІЗАЛИ СТРІЧКУ ДОЗВІЛЛЯ МЕЛОМАНІВ

«ВІНОЧОК»:
КРАСИВИЙ І РОЗУМНИЙ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

На урочистому заході зазнача-
лося, що обласний бюджет не до-
лучився до цього будівництва. «Ві-
ночок» — перший дитячий садо-
чок за 34 роки, збудований у Бо-
рисполі за міські кошти. Минулого 
разу така подія сталася далекого 
1983 року, коли було відкрито са-
дочок «Дюймовочка», що тепер іс-
нує як «Ліцей «Дизайн-освіта». На-
голошувалося, що «Віночок» має 
потужну систему вентиляції, влас-
ну котельню, нові меблі та іграш-
ки. Медичний кабінет з окремим 
входом із вулиці. Малюнки на сті-
нах всередині виконала Тетяна 
Кучмій.

За словами міського голови 
Анатолія Федорчука, цей дитя-
чий садочок побудований за де-
позитні рахунки, а його будів-
ництво обійшлося у понад 19 
млн грн: «Нам ніхто не вірить, бо 
якщо подивитися по Київській 
області, то вартість втричі біль-
ша. Я дякую Володимиру Шалі-
мову, який казав: «Анатолію Со-
ловйовичу, давайте відмовимо-

ся від пінопласту і зробимо са-
дочок з матеріалів, що дозволять 
йому бути привабливим і через 
10 років, і через 30». Приємно, 
що в цьому році ми заклали фун-
дамент ще одного садочка. До-
ведеться його, мабуть, будувати 
тільки за рахунок міського бю-
джету, але ми знайдемо варіан-
ти, знайдемо ресурси і ще раз 
доведемо, що у нас громада са-
модостатня, повноцінна і ми го-
тові на нові перемоги».

Голова правління ПрАТ «Агро-
будмеханізація» Володимир Ша-
лімов у своїй промові підкрес-
лив, що об’єкт збудовано з без-
печних та екологічних матері-
алів: «Я завжди казав, що діти 
— це наше майбутнє. Які ми 
умови створимо для їхнього 
зростання, натхнення, змужнін-
ня — таким буде це майбутнє. 
Коли починали будувати садок, 
я сказав нашим хлопцям, що це 
не комерційний об’єкт, не торго-
вий комплекс, не розважальний 
комплекс, тому давайте не бу-
демо дивитися на кошти. Давай-
те класти лінолеум такий, який 
безпечний дітям. Так само сті-
ни, вентиляція. Виконували все 
це спеціалісти на совість, вклали 
душу в цей садочок. 

У ньому немає великого басей-
ну, немає великого залу — це все 
буде в Борисполі. Але це — перша 
ластівка, ми показали, що місто 
може дати дітям таку гарну будів-
лю. Тут і теплі підлоги, тут і душові, 
гарна кухня, медчастина. Дякую, 

що нам це довірили збудувати».
За словами начальника управ-

ління освіти та науки Тетяни Чер-
нойван, заняття у садку мають 
розпочатися цього тижня.

Наголошувалося, що груп буде 
шість. За словами будівельників, 
садок проектувався на 125 дітей. 
У групах зараз ліжок на 30 дітей у 
кожній. «Гарно, але мало», — діли-
лися враженнями батьки, що при-
йшли на урочистості.

«Віночок» очолить Лариса Пан-
кова, яка була директором ДНЗ 
«Теремок» на УМБ-17. За її слова-
ми, у «Теремку», який скоро ма-
ють закрити на ремонт, вихову-
ється 232 дітей, частина з яких 
перейде до «Віночка». Керівник 
наголосила, що довірений їй са-
дочок не лише гарно оформле-
ний, але і розумний: має сучасну 
ситему вентиляції, теплу підлогу, 
індивідуальне опалення, є добре 
оснащені господарські кімнати. 
Тож Бориспіль може пишатися 
новим закладом.

 Минулої п’ятниці у Бо-
рисполі відбулася довгоочі-
кувана подія — на 
вул. Привокзальна, 14а 
офіційно відкрився новий 
дитячий садок «Віночок». 

На початку робочого тижня 
Людмила Пасенко, заступник 
міського голови, повідомила, 
що новий ДНЗ ще має вакансії 
вихователів, помічників вихо-
вателів тощо. Тож, хто бажає 
працювати у «Віночку», звер-
тайтеся до міського управлін-
ня освіти.

ДО ТЕМИ

КАРАОКЕ У «БАРХАТІ»: 
МЕЛОДІЇ У СТИЛЬНІЙ ЗАЛІ

Світлана СУБОТА

Культурно-розважальний 
комплекс «Бархат» відчинив 
двері оновленої зали караоке.

Новий комфортний зал для 
караоке у «Бархаті» виконаний 
у сучасному стилі з елементами 
лофту, де багато підсвітки, ком-
фортні дивани та столики — усе 
створює затишну й камерну ат-
мосферу. Та головне, на дум-
ку адміністрації «Бархату», — 
професійне обладнання кара-
оке з бездоганним звучанням. 
«Асортимент караоке поповне-
но найновішими піснями, щоб 
кожен відвідувач-меломан зміг 
обрати мелодію і слова на свій 
смак», — повідомляють у адмі-
ністрації закладу. Тож «Бархат» 
пропонує відвідувачам відсвят-

кувати дні народження, корпо-
ративи, весілля, молодіжні ве-
чірки у стильній оновленій залі. 
«У відремонтованій залі кара-
оке будь-яке свято стане неза-
бутнім та яскравим», — переко-
нана Дар’я Клименко, директор 
закладу.

Також кожного тижня з четвер-
га по неділю зала працює у ніч-
ний час. На відвідувачів тут очіку-
ють не лише пісні під караоке, а й 
вишукана та смачна їжа, різнома-
нітні коктейлі та приємне й квалі-
фіковане обслуговування офіціа-
н та, й перелік пісень у караоке на 
будь-який смак.

Адреса: м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 69А, 

КРК «Бархат». 
Тел.: 067 387-4004, 

093 980-7227

• Варто оцінити. «Ми зробили інтер’єр зали яскравим та сучас-
ним. Це найкраще місце для проведення будь-якого свята чи ве-
чірки», — розповідає «Вістям» Дар’я Клименко, директор закладу.

• Забудовник ДНЗ — ПрАТ «Агробудмеханізація». 
Голова правління підприємства Володимир Шалімов  —
особливий гість на святі.

• Садочок повністю устаткований. • Сучасний благоустрій ігрових зон.

• Міський голова Борисполя 
Анатолій Федорчук виступив 
на урочистому відкритті.
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Світлана СУБОТА

У міській раді повідомили, що 
вже на День Святого Миколая, 19 
грудня, головна ялинка міста за-

сяє святковими вогнями, а стояти-
ме вона до 19 січня.

Як повідомляв «Вістям» Микола 
Корнійчук, перший заступник місь-
кого голови Борисполя, маленькі 
сосни для головної ялинки надає 
ДП «Бориспільський лісгосп», де ці 
деревця планово вирізаються, тож 
ніякої шкоди лісовим насаджен-
ням формування головної красуні 
не приносить, лише користь. Мон-
тажні роботи виконували працівни-
ки бориспільського КП «ВУКГ». «Ро-
бимо одну велику ялинку із більше 
сотні маленьких. Усього витратимо 
близько 130 сосон», — кажуть ко-
мунальники, а в допомогу їм — ма-

шина із краном. Біля монтажників 
хвойного дерева збиралося багато 
перехожих. Одні милувалися пиш-
ною ялинкою, а інші чекали, що ли-
шаться зайві гілочки, стовпчики, які 
можна забрати додому. «Дочекали-
ся ялинки, так гарно пахне хвоя, те-
пер і Новий рік відчувається, хоч 
погода весняна», — діляться вра-
женнями жіночки поряд. 

Ялинку прикрашали іграшками, 
витрати на які цього року скром-
ні: 190 тис. грн виділено сесією 
на ілюмінацію та гірлянди. Також, 
кажуть у міськраді, буде викори-
стано минулорічні прикраси, що і 
скромно, і зі смаком.

 СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!

 ЛЮДИНА-ЛЕГЕНДА

 БЕЗ ЕПІДЕМІЇ

 Є ТЕНДЕНЦІЯ

 ПИЛЬНУЙТЕ!

ЗБІРНА ЯЛИНКА

 На головній площі Бо-
рисполя зранку 13 грудня 
комунальники почали мон-
тувати головну красуню 
свят. Новорічну ялинку зби-
рали в одну велику із ма-
леньких сосон.

КІР ПРИБОРКАНО
Ольга ІВАНОВА

За інформацією «Бориспіль-
ського міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень», 
у грудні зареєстровано до-
датково п’ять випадків кору, 
усього за останній період на 
Бориспільщині зафіксовано 
28 випадків захворювання, з 
них 21 — серед дітей. 

Про це повідомив на апаратній 
нараді 11 грудня у міського голо-
ви його перший заступник Микола 
Корнійчук. Наголошувалося, що, в 
основному, захворіли на цю неду-
гу представники ромської націо-
нальності. Так, із 28 підтверджених 
діагнозів 21 особа ромської наці-
ональності, з яких 17 дітей. Також 
йшлося, що по одному випадку кір 
проявився у школах №1, №3, №6,  
у ДНЗ «Росинка», «Світлячок». За-
ступник наголосив, що впродовж 
періоду спалаху кору за рахунок 
батьків було придбано вакцину і 
щеплено проти недуги  71 дитину. 
«Оскільки безкоштовної вакцини 
зараз у ЦРЛ немає, то батькам слід 
подбати про безпеку своїх дітей 
самостійно, придбавши вакцину в 
аптеці. Міська рада звернулася до 
народного депутата Сергія Міщен-
ка та до Київської обласної дер-
жавної адміністрації з проханням 
забезпечити нашу лікарню вакци-
ною проти кору», — поінформував 
М. Корнійчук. Зважаючи на відсут-
ність зростання захворювання на 
кір, можна сподіватися, що епіде-
мії не буде.

Також повідомлялося, що міс-
цеві лікарі б’ють на сполох: зараз 
в Україні відсутня вакцина про-
ти дифтерії, але питання має вирі-
шуватися на рівні Верховної Ради. 
Тут ситуація поки невизначена. 

СУЇЦИДАЛЬНА 
ГРА БЕЗ СНУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

В Україні набирає обертів 
нова суїцидальна гра «Чер-
вона сова». Принцип її  та-
кий, як і у сумнозвісних «Си-
ніх китів». Про це пишуть 
українські ЗМІ, говорить  
уповноважений Президента 
України з прав дитини Ми-
кола Кулеба.

У гру спочатку заманю-
ють підлітка  через соцмере-
жі, надсилаючи посилання, за 
яким потрібно перейти, щоб 
видалити вигадану помилку. 
Так завдяки посиланню кура-
тори гри дізнаються адресу 
дитини, а далі починають її 
примушувати виконати дору-
чення, погрожуючи навідати-
ся додому.

Основними завданнями гри 
є постійне знаходження на 
зв’язку, перегляд нічних віде-
ожахів та прослуховування му-
зики із «потойбічного світу» — 
це впливає на психіку.

Вдалося дізнатися, що бо-
риспільські школярі чули про 
«Червону сову». Це підтвер-
дили учениці однієї із міських 
шкіл. Дівчатка говорять, що в 
соцмережах читали застере-
ження щодо гри.

У секторі ювенальної пре-
венції Бориспільського ВП 
(спеціальний відділ по робо-
ті із дітьми) «Вісті» отримали 
інформацію, що поки поліції 
не давали вказівки про захо-
ди щодо гри «Червона сова». 
Можливо, кажуть, Кіберполіції 
вдасться знешкодити її. 

«У Бориспільському районі 
не зафіксовано випадків з діть-
ми, які грають в цю гру,» — го-
ворять спеціалісти Бориспіль-
ського ВП.

Та вже є перша імовірна жер-
тва небезпечної гри, це 12-річ-
на дівчина із Києва. Дитина 
зникла, а знайшли її на наступ-
ний день аж в Умані (Черкась-
ка область). Про це повідомля-
ється у Фейсбуці.

Знайомі дитини розпові-
ли, що вона була у відчуже-
ному стані, з порізами на ру-
ках, повністю розібраним на 
деталі телефоном і інструкці-
єю у кишені для подальших 
дій. За попередньою інфор-
мацією, поліція підозрює, що 
причиною стала гра «Черво-
на сова».

Психологи  звертають ува-
гу батьків на поведінку дітей. 
Основні ознаки участі дити-
ну у «групах смерті»: відчуже-
ність, втома, сонливість, си-
діння за комп’ютером вночі, 
порізи на руках. Як допомог-
ти? Не дорікайте, не кричіть, 
починайте довірливу розмо-
ву. Запевніть, що ви допомо-
жете їй вийти з гри і захисти-
те від наслідків. Якщо дитина 
не йде на контакт — зверніть-
ся до психолога!

Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора

12 грудня у колонному за-
лі ім. Лисенка Національної фі-
лармонії України відбувся кон-
церт пам’яті народного артиста 
України Олександра Зюзькіна, 
якого не стало майже рік тому. 

Прозвучали «Меса No.2 мі мі-
нор» Брукнера та «Реквієм» Уеббе-
ра (вперше в Україні) у виконанні 
трьох потужних колективів — Наці-
онального академічного духового 
оркестру України (диригент Михай-
ло Мороз), Камерного оркестру На-
ціональної музичної академії Укра-

їни ім.Чайковського (керівник Ігор 
Андрієвський) та Народної акаде-
мічної хорової капели ім.Чубин-
ського (керівник Дмитро Радик). 
Солістами були Олена Шиналь, Алі-
на Погосова та Сергій Шаповал.

Олена Шиналь, з якою нас ко-
лись познайомив Зюзькін, згадує: 
«Ким був Олександр Дмитрович 
у моєму житті? Цілою епохою. Де-
сять років співпраці та дружби... 
На репетиції капели ім. Чубин-
ського я не йшла — летіла. Бо 
складний творчий процес був  на-
стільки насичений добрим, здо-
ровим гумором та підбадьорюю-
чим словом, що виснажливі вечір-
ні репетиції ставали легшими».

«Олександр Дмитрович був 
надзвичайно цілеспрямованою 
людиною. Любив ставити, на пер-
ший погляд, недосяжні цілі і до-
бивався їх здійснення. Ця сила 
духу, навіть у період важкої хво-
роби, не могла не захоплювати: 
все для капели, все для іміджу та 
зростання колективу», — згаду-
ють його колеги. 

«Концерти, гастролі, конкурси... 
Він завжди був разом з артистами 
у найважчі хвилини, завжди роз-
діляв труднощі, що траплялись у 
поїздках. Ну а особисто я вдячна 
йому за те, чого без нього в моє-
му житті просто не було б...», — го-
ворить Олена Шиналь.

КОНЦЕРТ ПАМ’ЯТІ 
ОЛЕКСАНДРА ЗЮЗЬКІНА

У ЯГОТИН ІДУТЬ 
ІНВЕСТОРИ

Сергій ФЕДОТОВ

Завершилися перегово-
ри між владою Яготина та 
ТОВ «ВІТЕО» стосовно почат-
ку функціонування підприєм-
ства, що спеціалізується на су-
шінні овочів та фруктів.

Перша черга виробництва по-
стане на території приміщень ко-
лишнього консервного заводу 
наступного року. Це забезпечить 
роботою 148 працівників. На-
ступні черги дадуть можливість 
приймати продукцію від місце-
вих аграріїв, що створить мож-
ливість залучити додаткові ро-
бочі місця та сприятливі умови 
для фермерів як з Яготинського, 
так і сусідніх районів та областей. 
Також підприємство наведе лад 
на території колишнього заводу, 
приміщення і територія якого пе-
ребувають у занедбаному стані.

Ще одним інвестором для Яго-
тина має стати ТОВ «Торговий дім» 
«АГРОІМПОРТ», яке в наступно-
му році планує будівництво в мі-
сті підприємства із виготовлен-
ня великих мішків для зберігання 
продукції та добрив для сільсько-
го господарства. Компанія планує 
встановлення вузла з виготовлен-
ня бетону та будівництво логістич-
ного центру, який буде забезпечу-
вати потреби підприємства в Яго-
тині. На першому етапі планують 
залучити понад 200 працівників. 

• Процес монтажу збирав глядачів.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Начальника БЗВ
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників

Працівників на 
виробництво 
вібропресувальних 
виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Охоронця   
Електрика з 
кранового 
господарства
Тракториста

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 18 ГРУДНЯ

ВІВТОРОК, 19 ГРУДНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.45 "Чотири весілля"
11.50 12.20 13.35 "Міняю жінку"
14.45 Т/с "Слуга народу"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Діагноз" (16+)
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Голос. Діти 4"
02.30 Т/с "Сила кохання Феріхи"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.40 "Чотири весілля"
11.50 12.20 13.35 "Міняю жінку"
14.45 Т/с "Слуга народу"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Діагноз" (16+)
22.00 "Модель XL"
23.45 00.10 Х/ф "Маргарет" (16+)
02.30 Т/с "Сила кохання Феріхи"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 02.50 Зірковий шлях

11.00 Х/ф "Будинок для двох"

13.00 15.30 Т/с "Все ще буде" 12+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чорна кров" 12+

23.30 Х/ф "В пошуках бурштинової 

кімнати"

04.00 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості 16+

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

Сьогодні
09.30 03.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
13.10 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 12+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.20 Х/ф "В пошуках бурштинової 

кімнати"

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

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
12.25 Х/ф "Альпініст" 16+
14.20 Х/ф "Гроші для дочки"
16.10 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.35 05.10 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" 16+
00.50 Х/ф "Вибір моєї матусі"
03.15 "Скептик"

05.50 Мультфільм
06.20 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 "Марафон. Диво 

починається"
10.10 12.25 20.40 Т/с "Той, хто не 

спить" 16+
12.00 17.40 Новини
13.00 Х/ф "Суєта суєт"
14.50 15.45 16.45 03.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.40 05.15 "Подробиці"
00.50 Х/ф "А життя триває" 16+
03.20 "Скептик"

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

Вітаємо у Понеділок 18 
грудняster High"

12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00 16.50 22.00 Країна У
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
18.25 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 Теорія зради

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Мураха Z"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00 16.50 22.00 Країна У
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
18.25 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

05.35 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.20 13.30 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45 15.45 Факти. День
13.55 16.15 Х/ф "Примарний 

гонщик" 16+
16.50 Х/ф "Примарний гонщик-2. 

Дух помсти" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше, ніж правда
21.25 Т/с "Нюхач" 16+
22.55 Свобода слова
00.45 Х/ф "Теорія змови" 16+
02.30 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+

05.30 20.20 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше, ніж правда
11.00 17.15 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.00 13.30 Х/ф "Теорія змови" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу "На трьох"
14.50 16.30 Т/с "Майор і магія" 16+
16.35 Т/с "Третього не дано" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.30 02.50 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 

16+
23.40 Х/ф "Ворог біля воріт" 16+
02.00 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+
03.55 Скарб націй
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Стережись 

автомобіля"
09.30 "Академія сміху"
10.15 "Зіркове життя"
11.05 "Моя правда"
11.55 Х/с "Правдива історія про 

Червоні вітрила"
13.50 Х/ф "Сини Великої 

Ведмедиці"
15.40 Х/ф "Доживемо до понеділка"
16.55 Х/ф "У добру годину!"
19.00 02.45 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Пригоди принца 

Флоризеля"

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
09.30 "Академія сміху"
10.20 "Зіркове життя"
11.10 00.25 "Моя правда"
12.00 Х/с "Правдива історія про 

Червоні вітрила"
13.50 Х/ф "Привид замка 

Моррисвіль"
15.40 Х/ф "Золоте теля"
19.00 02.05 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Королівство кривих 

дзеркал"
01.15 "Позаочі"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 "Неймовірні винаходи"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Смертельна Австралія"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.25 02.55 Зона ночі
05.00 Абзац
06.59 09.19 Kids Time
07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
07.20 М/ф "Веселі ніжки 2"
09.20 Х/ф "Медальйон" 16+
11.20 Х/ф "Код да Вінчі" 16+
14.10 Х/ф "Янголи та демони" 16+
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф "Сексі бойз, або 

Французький пиріг" 18+
02.50 Служба розшуку дітей

03.00 01.50 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40 07.00 08.40 М/с "Том і 

Джеррі шоу"

06.59 09.50 Kids Time

08.00 Kids Time Special

10.00 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+

16.00 21.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Кохання на виживання

21.50 Варьяти

04.25 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.00 Х/ф "Ніагара"
07.50 Т/с "Діти Арбата" (16+)
11.20 "Кримінальні справи"
13.10 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.45 Т/с "Суто англійські вбивства"
03.10 "Випадковий свідок"
03.20 "Легенди бандитської Одеси"

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

партнери" (12+)
06.35 Х/ф "Табір іде в небо"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Зухвалість"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.00 01.45 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 11.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

12.00 17.15 "Загублений світ"

13.00 Т/с "Ментівські війни. Одеса 

2" (16+)

19.20 Т/с "Одинак" (16+)

21.10 23.00 Т/с "Кістки 4" (16+)

00.50 "Помста природи"

01.50 Х/ф "Лісова пісня"

03.20 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

13.40 Х/ф "100 000 000 до н.е." 

(16+)

15.15 Х/ф "Морська пригода" (16+)

19.20 Т/с "Одинак" (16+)

21.10 23.00 Т/с "Кістки 4" (16+)

00.50 Т/с "Атлантида 2" (16+)

01.45 "Помста природи"

02.10 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.20 "Облом.UA."

06.50 15.25 "Все буде добре!"

08.50 "Все буде смачно!"

10.50 Х/ф "Любов і голуби"

13.00 "Битва екстрасенсів 17"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 22.45 "Хата на тата"

07.10 15.25 "Все буде добре!"
09.10 "Все буде смачно!"
11.20 Х/ф "Кавказька полонянка, 

або Нові пригоди Шурика"
12.50 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
11.10 Т/с "Дівчата війни"
12.00 Т/с "Справедливі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 23.30 02.50 Розсекречена 

історія
16.30 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 03.45 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з 

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

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 23.20 Погода
09.40 Т/с "Серце океану"
11.10 Т/с "Справедливі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.15 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с "Розповіді про Хансік"
20.25 Наші гроші
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Дика планета"
23.30 02.55 Розсекречена історія
00.35 Д/с "Орегонський путівник"
03.55 Т/с "Роксолана"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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СЕРЕДА, 20 ГРУДНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.45 "Чотири весілля"
11.50 12.20 13.35 "Міняю жінку"
14.45 Т/с "Слуга народу"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

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

12"
01.45 Т/с "Сила кохання Феріхи"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.10 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.00 03.10 Реальна містика

13.10 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чорна кров" 12+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

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

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

спить" 16+
13.00 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
14.50 15.45 16.45 03.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.40 05.15 "Подробиці"
00.50 Х/ф "Такі гарні люди"
03.20 "Скептик"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "П'ятеро друзів"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00 16.50 22.00 Країна У
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
18.25 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

05.30 10.00 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.00 17.25 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.10 13.30 Х/ф "Ворог біля воріт" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
15.00 16.15 Т/с "Третього не дано" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.35 02.40 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 

16+
23.45 Х/ф "Людина листопада" 16+
01.50 Т/с "Морська поліція. Новий 

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

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.25 00.30 "Моя правда"
11.15 Х/ф "Емігрант"
13.30 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.30 Х/ф "Дорога в пекло"
19.00 02.00 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Між високих хлібів"
01.10 "Позаочі"
03.30 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Смертельна Австралія"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 01.50 Зона ночі
03.15 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.40 Абзац
06.40 07.00 08.40 М/с "Том і 

Джеррі шоу"
06.59 09.50 Kids Time
08.00 Kids Time Special
10.00 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.00 21.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Варьяти
22.00 Зоряні яйця
01.45 Служба розшуку дітей

04.40 "Правда життя. Професії"
05.40 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (12+)
07.00 Х/ф "Паризька драма"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.00 01.45 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

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

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.10 Х/ф "Великий переполох у 

малому Китаї" (16+)

19.20 Т/с "Одинак" (16+)

21.10 23.00 Т/с "Кістки 4" (16+)

00.50 Т/с "Атлантида 2" (16+)

01.45 "Помста природи"

02.10 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.25 "Облом.UA."

07.10 15.25 "Все буде добре!"
09.10 "Все буде смачно!"
10.05 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
12.25 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 23.15 Погода
09.40 Т/с "Серце океану"
11.10 Т/с "Справедливі"
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 23.30 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с "Розповіді про Хансік"
20.25 Слідство. Інфо
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.00 02.55 Розсекречена історія
03.55 Т/с "Роксолана"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 21 ГРУДНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.40 "Чотири весілля"
11.45 12.20 13.30 "Міняю жінку"
14.45 Т/с "Слуга народу"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Діагноз" (16+)
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.15 00.10 Х/ф "Нестримні" (16+)
01.25 Т/с "Сила кохання Феріхи"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.10 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.00 03.10 Реальна містика

13.10 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чорна кров" 12+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

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

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.10 12.25 "Той, хто не спить" 16+
13.00 Х/ф "Вийти заміж за 

капітана"
14.50 15.45 16.45 03.40 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.35 05.10 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" 16+
00.50 Х/ф "Мамо, я льотчика 

люблю"
03.15 "Скептик"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "П'ятеро друзів 2"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00 16.50 22.00 Країна У
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
18.25 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
11.00 17.20 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.10 13.30 Х/ф "Людина 

листопада" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 16.15 Т/с "Третього не дано" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 02.20 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 

16+
00.35 Х/ф "Колонія" 16+
03.00 Т/с "Слідчі" 16+
03.50 Скарб націй
04.00 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.25 01.00 "Моя правда"
11.15 Х/ф "Перстень княгині Ганни"
13.20 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.20 Х/ф "Між високих хлібів"
17.05 Х/ф "Розмах крил"
19.00 02.30 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
01.50 "Позаочі"
04.00 Кіноляпи
04.35 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Смертельна Австралія"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

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

03.00 01.45 Зона ночі

03.15 Т/с "Татусеві дочки" 16+

04.40 Абзац

06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.59 09.40 Kids Time

09.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+

16.00 21.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Зоряні яйця

21.50 Кохання на виживання

01.40 Служба розшуку дітей

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

партнери" (12+)
06.50 Х/ф "Останній гейм"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Страх висоти"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.00 01.45 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.40 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.10 Х/ф "Некерований"

19.20 Т/с "Одинак" (16+)

21.10 23.00 Т/с "Кістки 4" (16+)

00.50 Т/с "Атлантида 2" (16+)

01.45 "Помста природи"

02.10 Х/ф "Вишневі ночі"

03.35 "Облом.UA."

06.55 15.25 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
09.55 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
12.05 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"
00.30 "Один за всіх"

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 16.30 23.20 Погода
09.40 Т/с "Серце океану"
11.10 Т/с "Справедливі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір'я. Долі
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с "Розповіді про Хансік"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с "Дика планета"
23.30 02.55 Розсекречена історія
00.35 Д/с "Орегонський путівник"
03.55 Т/с "Роксолана"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 "Гроші"

08.05 Х/ф "З новим роком, мами!"

09.50 23.15 "Світське життя"

10.50 "Голос. Діти 4"

14.05 "Вечірній Київ 2017"

16.05 21.15 "Вечірній квартал 2017"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Українські сенсації"

00.15 "Модель XL"

02.00 "Вечірній Київ"

05.25 Мульфільми

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.45 "Чотири весілля"
12.20 13.55 "Міняю жінку"
15.40 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 "Ліга сміху 2017"
22.20 "Вечірній Київ 2017"
00.15 Х/ф "З новим роком, мами!"
02.00 Х/ф "Любовні рани" (16+)
05.30 Мульфільми

06.00 Зірковий шлях

06.40 07.15 15.20 Т/с "Чорна кров" 

12+

07.00 15.00 19.00 03.20 Сьогодні

16.10 19.40 Т/с "Свій чужий син"

20.50 Х/ф "Зведені сестри" 12+

23.00 Т/с "Герократія" 16+

01.30 Реальна містика

04.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.40 Сьогодні

09.30 05.15 Зірковий шлях

11.00 01.50 04.25 Реальна містика

13.10 15.30 Агенти справедливості 

16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 00.00 Т/с "Зовсім інше життя"

23.20 Слідами

06.50 "Мультфільм"

07.25 "Чекай мене"

09.00 Х/ф "31 червня"

11.50 Х/ф "Старий Новий Рік"

14.30 Х/ф "Екіпаж"

17.20 Концерт Олега Вінника "Моя 

душа..."

20.00 05.15 "Подробиці"

20.30 "Час будувати"

22.40 Т/с "Дружина генерала"

02.35 Подробиці

03.05 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"

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

Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 12.25 "Той, хто не спить" 16+
12.50 Х/ф "Свій серед чужих, 

чужий серед своїх"
14.50 15.45 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.50 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Бюро легенд 2" 16+
01.20 Х/ф "Усього один поворот"
04.30 Х/ф "Звичайне диво"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф "Енчантімалс. Рідний 

дім"
12.15 М/ф "Принц Єгипту"
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У
18.00 Х/ф "Доктор Дуліттл 2"
19.45 Х/ф "Доктор Дуліттл 3"
21.30 Танька і Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

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

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "Пастушка"
12.00 19.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00 16.50 Країна У
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
18.25 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 М/ф "Ріо 2"
23.00 Х/ф "Доктор Дуліттл"
00.30 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

05.05 04.20 Еврика!
05.15 04.30 Факти
05.35 Більше, ніж правда
07.10 Я зняв!
09.10 14.10 Дизель-шоу
10.45 Особливості національної 

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

Підсумки
20.10 Х/ф "13-й район. Цегляні 

маєтки" 16+
22.00 Х/ф "13-й район" 16+
23.45 Х/ф "Колонія" 16+
01.35 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" 16+
02.25 Провокатор
04.15 Скарб націй

05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
11.00 17.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.05 13.30 Х/ф "Таємниця ордена" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.30 00.25 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.15 Т/с "Третього не дано" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.50 Х/ф "Хулігани Зеленої вулиці" 

16+
02.40 Факти
03.00 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 16+
03.40 Т/с "Слідчі" 16+
04.55 Скарб націй

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.05 "Академія сміху"
10.55 "Невідома версія. Операція 

"И"
11.50 Х/ф "Віслюча шкіра"
13.40 Х/ф "Вірний Руслан"
17.05 Х/ф "Білі вовки"
19.05 Х/ф "Ульзана"
21.00 Х/ф "Кар'єра Дмитра Горіна"
23.00 Х/с "Крах інженера Гаріна"
03.45 Кіноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.25 "Моя правда"
11.15 Х/ф "Поет і князівна"
13.05 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.05 Х/ф "Розмах крил"
17.00 Х/ф "Доля людини"
19.00 02.05 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Дорога в пекло"
03.35 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.40 "Мультляндія"
14.40 "Українська пісня року"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

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

пропаганда"
19.00 03.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Марнотратники життя"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Спритні руки"
02.00 Х/ф "Нед Блессінг"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 04.05 "Смертельна 
Австралія"

14.00 15.10 01.35 "Громадська 
приймальня"

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

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

Лотерея"
04.55 "Мультляндія"

03.00 Зона ночі
05.10 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.59 07.09 Kids Time
06.00 М/с "Лунтик і його друзі"
07.10 Дешево та сердито
08.50 Ревізор
11.30 Страсті за Ревізором
14.50 Варьяти
16.45 Зоряні яйця
18.40 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" 

16+
21.00 Х/ф "Повітряна в'язниця" 16+
23.20 Х/ф "Токарев" 16+
01.10 Х/ф "Черепи" 16+

03.00 02.00 Зона ночі

03.10 Абзац

04.59 05.59 Kids Time

05.00 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.00 21.40 Кохання на виживання

08.00 Пацанки. Нове життя

16.30 19.00 Топ-модель 

по-українськи

23.40 Х/ф "Черепи" 16+

01.55 Служба розшуку дітей

05.20 Х/ф "Найостанніший день"
07.05 Х/ф "Наприкінці ночі"
09.50 Х/ф "Слухати у відсіках"
12.20 "Легенди шансону"
13.15 03.05 "Речовий доказ"
15.00 "Свідок. Агенти"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Південь. Нерадянський 

Союз"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00 02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кубанські козаки"
21.40 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
23.30 Х/ф "Кодове ім'я: 

Чистильник" (16+)
01.20 "Мисливці за привидами"

04.05 "Правда життя. Професії"
05.05 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (12+)
06.30 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Алегро з вогнем"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
17.00 01.55 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
22.20 23.45 Т/с "Служба 

розслідувань" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"

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

2" (16+)
16.40 Х/ф "Великий переполох у 

малому Китаї" (16+)
18.30 Х/ф "Сталевий світанок" 

(16+)
20.30 Х/ф "Облога" (16+)
22.50 Х/ф "Від заходу до 

світанку-2: Криваві гроші 
Техасу" (18+)

00.35 "Помста природи"
02.05 Х/ф "Захар Беркут"
03.40 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.20 Х/ф "Ураган 500 миль на 

годину" (16+)

19.20 Х/ф "Сталевий світанок" 

(16+)

21.20 Х/ф "Бета-тест" (16+)

23.05 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.50 "Помста природи"

02.15 Х/ф "Двійник"

03.25 "Облом.UA."

05.45 Х/ф "Небезпечно для життя!"
07.40 "Караоке на Майдані"
08.40 "Все буде смачно!"
09.40 Х/ф "Снайперша"
13.20 "Зважені та щасливі - 7"
16.10 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.50 23.50 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
22.50 "Х-Фактор - 8 Підсумки 

голосування"

08.05 Х/ф "Неймовірні пригоди 
італійців в Росії"

10.10 Х/ф "Дівчата"
12.15 Х/ф "Любов і голуби"
14.15 Х/ф "Москва сльозам не 

вірить"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

06.00 09.45 М/с "Легенда про 
Білосніжку"

06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

09.30 23.30 Погода
10.30 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.50 Х/ф "Золото"
15.10 Д/фс "Смак Дзяннаня"
15.40 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.35 Д/ф "Вони боролись до 

загину"
00.35 Д/с "Орегонський путівник"
01.35 Світло
02.30 Фольк-music
03.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
04.00 Т/с "Роксолана"

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 16.30 00.45 Погода
09.40 Т/с "Серце океану"
11.10 Т/с "Справедливі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
15.15 Світло
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с "Дикі тварини"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф "Українські шерифи"
02.55 Розсекречена історія
03.55 Т/с "Роксолана"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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НЕДІЛЯ, 24 ГРУДНЯ

06.05 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.00 "Українські сенсації"
08.00 10.00 "Розсміши коміка"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
11.00 "Світ навиворіт - 9"
12.15 13.20 14.40 15.45 "Світ 

навиворіт - 6"
17.05 "Ліга сміху 2017"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Дівчина з персиками" 

(12+)
00.40 "Аргумент кiно"
01.25 "Світське життя"
04.25 Мульфільми

06.50 Сьогодні

07.45 Зірковий шлях

09.20 Т/с "Свій чужий син"

13.10 Т/с "Зовсім інше життя"

17.00 21.00 Т/с "Коли повертається 

минуле"

19.00 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Т/с "Зозуля"

02.30 Реальна містика

04.15 Історія одного злочину 16+

05.45 "Мультфільм"
06.20 Х/ф "Вусатий нянь"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Зірки"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Укол парасолькою"
14.00 "Пісня року"
15.20 "Час будувати"
17.30 20.30 Т/с "Східні солодощі" 

12+
20.00 02.40 "Подробиці"
22.20 Концерт балету "Freedom"
01.05 Х/ф "Сині як море очі" 16+

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф "Пригоди монстро - 

подружок. День усіх 
монстрів"

11.50 Х/ф "Пастушка"
13.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У
18.00 М/ф "Ріо 2"
20.00 Х/ф "Доктор Дуліттл 4"
21.45 Х/ф "Доктор Дуліттл 5"
23.30 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка
02.50 Теорія зради
03.40 Віталька

05.00 Більше, ніж правда

06.35 Т/с "Слідчі" 16+

08.30 Т/с "Відділ 44" 16+

11.40 13.00 Скетч-шоу "На трьох"

12.45 Факти. День

15.05 Х/ф "13-й район" 16+

16.50 Х/ф "13-й район. Цегляні 

маєтки" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Джон Вік" 16+

22.50 Х/ф "Макс Пейн" 16+

00.50 Х/ф "Хулігани Зеленої вулиці" 

16+

02.40 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
10.20 Х/ф "Дванадцять місяців"
13.15 Х/с "Банкирши"
21.00 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
22.50 Х/ф "Солодка жінка"
00.45 Х/ф "Подорож буде 

приємною"
02.10 Х/ф "Ніхто не замінить тебе"
03.15 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 05.05 "Мультляндія"
15.05 "Вікно в Європу"
15.30 04.20 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
16.20 01.30 Х/ф "Людина зі сходу"
18.35 Х/ф "Іоанна - жінка на 

папському престолі"
21.00 00.40 03.30 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.00 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Цунамі. Рік 2022"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.10 02.45 Зона ночі
06.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
08.00 Топ-модель по-українськи
10.39 12.09 Kids Time
10.40 М/ф "Лісова братія"
12.10 Х/ф "16 кварталів" 16+
14.10 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" 

16+
16.45 Х/ф "Повітряна в'язниця" 16+
19.00 Х/ф "Пророк" 16+
21.00 Х/ф "Таємний агент" 12+
23.00 Х/ф "Еверлі" 18+
01.00 Х/ф "Сексі бойз або 

Французький пиріг" 18+

04.25 Х/ф "Тегеран-43"
07.00 Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
08.40 Т/с "Діти Арбата" (16+)
11.15 Х/ф "Кубанські козаки"
13.20 Х/ф "Суєта суєт"
15.00 "Легенди карного розшуку"
16.55 "Склад злочину"
18.30 "Свідок. Агенти"
19.00 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
22.50 Х/ф "Прощавайте, докторе 

Фрейд" (16+)
00.55 Х/ф "Кодове ім'я: 

Чистильник" (16+)
02.30 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.30 "ДжеДАІ"

10.00 "Бандерлоги"

11.30 01.00 "Помста природи"

16.00 Х/ф "Бета-тест" (16+)

17.45 Х/ф "Тактичний напад" (16+)

19.20 Х/ф "Кікбоксер-2: Дорога 

назад" (16+)

21.10 Х/ф "Кікбоксер-3: Мистецтво 

війни" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC"

02.00 Х/ф "Москаль-чарівник"

03.15 "Облом.UA."

07.00 "Хата на тата"

08.55 "Все буде смачно!"

10.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

11.15 "Караоке на Майдані"

12.10 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.15 "Один за всіх"

22.30 "Х-Фактор - 8"

06.00 М/с "Чорний Джек"
06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 00.35 

Новини
09.30 Т/с "Супер відчуття"
10.00 Х/ф "Золото"
12.10 Перший на селі
12.40 Д/с "Смак Дзяннаня"
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.55 Д/ф "Кардинал Мар-ян 

Яворський"
16.55 Х/ф "Святий Августин"
21.35 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
22.15 Лайфхак українською
22.25 Нічна Різдвяна Літургія під 

проводом Святішого Отця 
Франциска в Базиліці 
святого Петра

01.10 Світло
02.05 Надвечір'я. Долі

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

 ВІТАЄМО
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

оки
тя, сходові марші, перемички
г та тротуарів та ін.
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна до-
говірна. Тел.: 0 67 2344349.

Автомобільні шини, 2 шт, 225/55 ZR16 95M 
Master steel, майже нові, ціна договірна. Тел.: 0 
50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька вул., 5/5, 30/17/5, ремонт, замінена 

сантехніка та електрика, нові меблі, побутова тех-
ніка, Інтернет, є комірка, поруч зупинка, магазин, 
школа, дитсадок, 594000 грн (еквівалентно 21000 
у.о.). Тел.: 0 98 8662600, Ірина. АН «Імперія». 

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

Головатого вул., новобудова, індивідуальне 
опаленням, 10/11 51/21/15, частково ремонт, 
простора кімната з нішою, велика кухня, 580500 
грн (еквівалентно 21500 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 
0 98 7603216, Наталія. АН «Імперія». 

Запорізька вул., 1/4, 43 кв.м, новий будинок, 
квартира розділена на дві кімнати — спальню та 
вітальню, кухня-студіо, ремонт, автономне опа-
лення, 567000 грн (еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 
0 98 8662600, Ірина. АН «Імперія».

Лютнева 50 вул., 5/9, 40/20/12, після будівельни-
ків, 702000 грн (еквівалентно 26000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, без бал-
кона, газколонка, житловий стан, 450000 грн. 
Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Соборна вул., 3/4, 36/18/6, не кутова, гарний 
сучасний ремонт, з меблями та побутовою техні-
кою, поруч магазини, зупинка, школа, дитсадок, 
702000 грн (еквівалентно 26000 у.о.). Тел.: 0 98 
8662600, Ірина. АН «Імперія».

Соборна вул., 5/5, 31/18/8, гарний житловий 
стан, поруч магазини, зупинка, 499500 грн (екві-
валентно 18500 у.о). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наталія. АН «Імперія».

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

Переяслав-Хмельницький
Оболонна 2-в вул., 7/9, 34,8/17,3/8,5, с/в ок-

ремо, ціна договірна, господар. Тел.: 0 67 
4982323.

2-к. КВАРТИРИ

Березань

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

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

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

К.Шлях вул., 2/5, 45/28/8, кімнати окремо, с/в 
разом, без балкона, з підвалом, сучасний ре-
монт, цегляний, теплий, зручне місцерозташу-
вання, поруч зупинка, супермаркети, ринок, дит-
садок, школа, 864000 грн (еквівалентно 32000 
у.о.). Тел.: 0 98 8662600, Ірина. АН «Імперія».

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кім-
нати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 103000 
грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

БУДИНКИ

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

вірна. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, са-

рай, 2 погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 
97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055



14 №48 (907), 15 грудня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті»

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

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

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

Карла Маркса вул., 90 кв.м, 10 соток, будинок 
на 2 входи, 4 кімнати, кухня, коридор, газ, світ-
ло у будинку, с/в на вулиці, 621000 грн (еквіва-
лентно 23000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наталія. АН «Імперія». 

Лісова вул., будинок 90-х років, 4 кімнати, кух-
ня, коридор, с/в, житловий стан, 1107000 грн 
(еквівалентно 41000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Макаренка вул., новий, 2016 р., ремонт, всі ко-
мунікації, 2 окремі спальні кімнати, великий хол 
з каміном, електроотоплення, підігрів підлоги по 
всьому будинку, документи, 1200000 грн, торг, є 
інші варіанти. Тел.: 0 99 6641654, 0 67 2017127. 
АН «Адамант».

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

Південна вул., 8 соток, будинок 70 кв.м, світло, 
вода, газ у будинку, вулиця повністю забудова-
на, асфальт, житловий стан, 4 кімнати, кухня, 
661500 грн (еквівалентно 24500 у.о.). Тел.: 0 93 
8351688, Наталія. АН «Імперія».

Сосюри вул., 200 кв.м, 2 поверхи, цегляний, 
без внутрішніх робіт, газ, світло у будинку, 10 
соток, поруч зупинка, магазин, 783000 грн (екві-
валентно 29000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, Ірина. 
АН «Імперія».

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

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

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

розвилки р-н, 100 кв.м, 1 поверх, 4 кімнати, 
2016 р., дорога висипана, вулиця забудована, 
під чистову, 999000 грн. Тел.: 0 99 6641654, 0 67 
2017124. АН «Адамант».

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, косме-
тичний ремонт, 2 сараї, гараж, 2 погреби, 10 со-
ток, 1220000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

Дударків с., 70 кв.м, 500 м від центру, газ, 
вода, асфальтований під’їзд, 46 соток. Тел.: 0 67 
2696836.

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

Продаю хату у с.Сошників, газ,вода,зруч-
ності всередині , 32 сотки, надвірні забудови. 
Тел.: 0 95 2000916.
Переяслав-Хмельницький

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

ПІВБУДИНКУ

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

ня, коридор, житловий стан, 10 соток, погріб, са-
рай, 513000 грн (еквівалентно 19000 у.о.). Тел.: 0 
98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН «Імперія». 

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

Свободи вул., 47/28/7, поруч центр, у будинку 
газ, світло, вода, 2 кімнати, кухня, коридор, с/в 
разом, 4 сотки, 756000 грн (еквівалентно 28000 
у.о). Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. 
АН «Імперія».

Стасюка вул., 40 кв.м, коридор, кухня, дві ок-
ремі кімнати, гарний стан, вхід у будинок та двір 
окремий, у будинку світло, газове опалення, с/в 
на вулиці, сарай, гараж, є можливість добудува-
тися, 10 соток, 621000 грн (еквівалентно 23000 
у.о.). Тел.: 0 98 8662600, Ірина. АН «Імперія».

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, 
гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, 
під забудову, 675000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.), торг. Тел.: 0 95 3433304.

Іванків с., Піщана вул., 40 кв.м, веранда, кух-
ня, кімната, дерев’яний, теплий, газове опален-
ня, піч, груба, житловий стан, світло в будинку, 
вода та с/в на вулиці, сарай, криниця, 10 соток, 
є можливість добудуватися, документи в поряд-
ку, 229500 грн (еквівалентно 8500 у.о.). Тел.: 0 98 
8662600, Ірина. АН «Імперія».

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж (35 км), приватизований, гарний 

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

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капітальний, 

6х4, оглядова яма, великий підвал, перший ряд, 
82500 грн (еквівалентно 3000 у.о.). Тел.: 0 67 
7944217.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

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

Голосіївська вул., 10 соток, документи, кому-
нікації поруч, вулиця забудована, 135000 грн 
(еквівалентно 5000 у.о.). Тел.: 0 99 6641654, 0 63 
4148281. Земельна агенція «Адамант». 

Д.Галицького вул., 10 соток, рівна, права сторо-
на міста, світло та газ поруч, новий перспектив-
ний район, вулиця забудована, 432000 грн (екві-
валентно 16000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, Ірина. 
АН «Імперія».

Збанацького вул., 8 соток, гарний заселений 
спокійний район, світло та газ по вулиці, 351000 
грн (еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, 
Ірина. АН «Імперія». 

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

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

Кооперативна вул., 8 соток, вулиця повністю 
забудована, асфальт, газ, світло біля ділянки, 
поруч зупинка, 337500 грн (еквівалентно 12500 
у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наталія. 
АН «Імперія».

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

Лісова вул., 10 соток, поруч активно забудо-
вуються, асфальт 100 м, газ, світло поруч, є 
можливість підключитися, 270000 грн (еквіва-
лентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наталія. АН «Імперія».

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під 
забудову, комунікації поруч, держакт, при-
ватизована, господар. Тел.: 0 95 8292052.

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

ПІДРОБІТОК

Тел.: 096-112-59-45

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

Зручний графік, швидкий розрахунок.

РОБІТНИКІВ ТОРГОВОЇ ЗАЛИ

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
АВТОМОБІЛЯ ЗІЛ

Тел.: (04595) 3-62-46
Заробітна плата при співбесіді

Земельна організація ПП «Рінар-Бориспіль», як уповноваже-
ний представник Мозгової Галини Петрівни, повідомляє, що 
18.12.2017 р. о 8.00 відбудеться закріплення в натурі меж зе-
мельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Прорізна, с. 

Кириївщина, Бориспільський район, а саме: межовими знаками 
встановленого зразка. Також буде підписано акт передачі межо-

вих знаків на зберігання. 
Тел.: 063-775-60-63, 050-746-49-75.

Землевпорядна організація 
ТОВ «Фірма Вертикаль» повідомляє, що 
15.12.2017 року о 10.00 будуть проведе-
ні роботи щодо погодження меж земель-
них ділянок. Просимо власника земель-

ної ділянки за кадаст ровим номером 
3220881700:05:003:0517 площею 8,6675 
га з'явитися для погодження межі в при-
міщення Вороньківської сільської ради. 
Телефон для довідок:  (096) 303-32-56
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Н.Левицького вул., 10 соток, під будівництво 
житлового будинку, вулиця активно забудову-
ється, 216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Ім-
перія».

Перемоги вул., 10 соток, документи, комуніка-
ції, дорога, вулиця забудована, ціна договірна. 
Тел.: 0 99 6641654. Земельна агенція «Адамант».

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

Пушкіна вул., 10 соток, комунікації, документи, 
дорога, поряд будинки, ціна договірна. Тел.: 0 99 
6641654. Земельна агенція «Адамант».

Сєрова вул., 10 соток, ділянка знаходиться 
між житловими будинками, світло, газ поруч, 
асфальт, поруч зупинка, 324000 грн (еквіва-
лентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наталія. АН «Імперія». 

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

Франка вул., 10 соток, кутова, фасад виходить 
на два боку, можна розділити на дві, газ, світло 
по вулиці, 378000 грн (еквівалентно 14000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наталія. 
АН «Імперія».

Франка вул., 6 соток, рівна, вулиця забудована, 
світло поруч, поруч зупинка, 243000 грн (еквіва-
лентно 9000 у.о.). Тел.: 0 98 8662600, Ірина. АН 
«Імперія».

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у го-
сподаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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

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

Здам
Бориспіль

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

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1/2 будинку, К.Шлях вул., окремий вхід, 2 кім-

нати, кухня, зручності у будинку, меблі, бойлер, 
місце для авто. Тел.: 0 67 4451820.

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

Оголошення та реклама

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

1,2,3-к.кв., будь-який р-н, швидкий розрахунок, 
допомога в оформленні документів. Тел.: 0 99 
6641654, 0 67 2017127. АН «Адамант».

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, 
допомога в оформленні, погашення комуналь-
них боргів, окрім останнього поверху, у госпо-
даря, розгляну всі пропозиції, посередникам не 
турбувати, терміновий викуп, іноземний інвес-
тор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

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

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

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

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

будинок у м. Бориспіль, будь-який р-н, допомо-
га в оформленні документів, швидкий розраху-
нок. Тел.: 0 63 4148281, 0 99 6641654. АН «Ада-
мант».

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

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

земельну ділянку в м.Бориспіль, у господаря, 
розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

земельну ділянку у м. Бориспіль, допомога в 
оформленні документів, швидкий розрахунок. 
Тел.: 0 99 6641654, 0 67 2017127. АН «Адамант».

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

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

УВАГА! ДОПОМОЖІТЬ 
ЗНАЙТИ СОБАКУ!

Відгукується на ім’я Лосик, Льосик, Лосяш, 
Малиш. Був у чорному шкіряному ошийни-
ку, вік близько 2 років. Дуже добрий, боїть-

ся машин. Велике прохання, хто побачить — 
подзвонити за тел.: 067-255-22-57, Лєна, 

097-550-48-50, Маша

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

Водії автобусів категорії «D»
Механік з ремонту авто
Механік з випуску автобусів
Мийники автобусів
Прибиральники автобусів
Слюсарі з ремонту авто
Різноробочі

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

Тел.: 098-215-10-71,
068-104-96-06,
067-915-90-31,
050-687-20-00.

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

житло для будівельників, Гора с., всі зручності, 
поруч зупинка. Тел.: 0 97 0930058.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та райо-

ні, постійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 
6596222.

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

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

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

кімнату, будинок, квартиру у м. Бориспіль, 
швидкий розрахунок, велика база клієнтів, тер-
міново. Тел.: 0 99 6641654, 0 67 2017127. АН 
«Адамант».

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
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Оголошення та реклама

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

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

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

В перукарню «Пан та Пані» потрібні перу-
карі та майстер манікюру. Перукарня знахо-
диться в центрі міста. Можлива оренда робо-
чого місця. Тел.: 0 95 7050595, Олеся. 

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

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

В службу доставки «Пєчкін» потрібен водій 
кат. «В» на авто компанії та зі своїм авто, із 
знанням м. Бориспіль, з/п достойна. Тел.: 0 
95 0094119, 0 97 6005166.

Відкрита ваканція в ресторані «Terrae 
Dominus» на офіціанта та адміністрато-
ра. Тел.: 0 93 6595333, 0 68 0082525, 0 50 
9359333. 

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

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

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

На постійну роботу потрібен помічник май-
стра із виготовлення ключів, графік роботи 3/3, 
з/п 4500-9000 грн, д/р не обов’язково. Тел.: 0 97 
0883495, 0 95 7494401, Сергій.

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

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

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

Потрібен водій кат. «Д» на мікроавтобус, що-
денка (можливо позмінно). Знання м. Бориспіль 
та Києва. Відповідальність, пунктуальність, ба-
жання працювати, з/п 6500-10000 грн. Тел.: 0 67 
2090649, Олег. 

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

Потрібен диспетчер таксі. Графік роботи — 
доба/три. Вимоги: бажане знання міста. З/п 
від 400 грн за добу. Тел.: 0 93 0941098, 0 98 
1039959.

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/
ТИЖДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 ТИЖДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 
0855640, 0 99 2964295.0855640, 0 99 2964295.

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

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

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

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

Салон краси Venera запрошує на роботу 
перукарів-універсалів, бажано з д/р від 
1 року. Графік роботи за домовленістю. 
Тел.: 0 97 3156282, 0 93 5172923, Ліна.

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

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

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

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
 Паркет дубовий, якісний, 25,5 кв.м, новий, 

ціна договірна. Тел.: 0 96 3127118.

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка сто-
лярна сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для 
підлоги. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 
67 7324045, 0 67 3278510.

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

Плитку нову 20х30, 45 грн/1 кв.м; матрац 1,2х2 
м. Тел.: 0 67 1655095.

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

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

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

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

Навчання новачків без досвіду роботи 

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
АДМІНІСТРАТОР
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
БУХГАЛТЕР   ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП

з/п щоденно 

У м. Бориспіль ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
для прибирання торгівельних центрів

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

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

ТОВ «ДДК Трейдінг»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

РІЗНОРОБОЧИХ
КОМІРНИКА

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

Тел.: (068) 031-49-75, Оксана
(097) 346-20-05, Максим

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

ТЕРМІНОВО у кафе ПОТРІБНІ

ПОМІЧНИКИ 
КУХАРЯ
ПОСУДОМИЙНИЦІ

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
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, Ігор Михайлович

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 
Інформація про вільні вакантні посади станом на 12.12.2017 року

Тел.: (04595)6-06-66

ТОВ «Фіге Україна», економіст, з/п 
16000 грн. 

ТОВ «Фіге Україна», контролер-при-
ймальник, з/п 6000 грн. 

ТОВ «Фіге Україна», менеджер з 
персоналу, з/п 7000 грн.

ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ», вантажник, 
з/п 4500 грн. 

ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ», касир торго-
вельного залу, з/п 7500 грн. 

ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ», комірник, з/п 
7000 грн.

ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ»,  охоронник, 
з/п 7500 грн.

ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ»,  прода-
вець-консультант, з/п 7000 грн. 

ТОВ «АКВА ЛІБЕРТІ», прасуваль-
ник, з/п 6000 грн. 

ТОВ «АКВА ЛІБЕРТІ», оператор ту-
нельного прання, з/п 6000 грн. 

ТОВ «АКВА ЛІБЕРТІ», бригадир у 
цех прання, з/п 6000 грн. 
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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

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Стіл письмовий, диван, крісло розкладне, газо-

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

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Зварювальний апарат «Деко», заводський, ко-

ристувались мало, в домашніх умовах, недоро-
го, торг. Тел.: 0 98 3534499.

Холодильна камера під морозиво на 450 л, б/в, 
холодильник «Рось», 2-камерний, зі склянними 
дверима, під кондитерські вироби, холодильник 
«Снайге», 1-камерний, зі скляними дверима, під 
напої, ціна договірна. Тел.: 0 50 1666893, 0 68 
4457485.

ТВАРИНИ

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

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

5601547.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Кормові буряки, сіно; теличка червоно-біла, 18 

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

РІЗНЕ

Бориспіль
Вугілля антрацит, 1/4 тонни, 2000 грн. Тел.: 0 

63 5139181.
Газовий балон, б/в, 150 грн. Тел.: 0 98 2148201.
Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського 

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Кредит до 100000 грн, без справки та заста-

ви. Кредитна карта до 50000 грн. Ліц. серія АВ 

№580561, видана ДКРРФПУ 11.01.2012 р. Тел.: 

0 93 0964344, 0 98 4456667, 0 50 4807707. 

Кредити готівкою від 500 грн, вул. Ки-

ївський Шлях, 86, оф. 1. Розпорядження 

№3377 від 25.07.2017 р., Нацкомісія, що 

здійснює регулювання у сфері ринків фі-

нансових послуг м. Київ. Тел.: 0 95 4343144, 

0 97 4095140.

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

КУПИМО ДОРОГО
ЗОЛОТО, СРІБЛО, ПЛАТИНУ

КЛУБ КОЛЕКЦІОНЕРІВ

Ювелірні вироби, нагороди, знаки, ордени, 
монети, ікони, картини, меблі, фарфор, буси, 

годинники, фотоапарати, парфуми СРСР

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

Лі
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ШУКАЄМІСЦЕВА ГАЗЕТА 

РОЗПОВСЮДЖУВАЧА
ЧАСТКОВА
ЗАЙНЯТІСТЬТел.: 067-353-62-01

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

Втрачене посвідчення ветерана Збройних сил, 
видане на ім’я Богданова Олександра Андрійо-
вича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 
серія АА №280457, видане на ім’я Красильно-
го Володимира Володимировича управлінням 
особового складу Повітряних сил ЗСУ 27 липня 
2015 р., вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право на спадщину 
за законом, серія ВМР №995477, видане на 
ім’я Ольховського Євгена Михайловича другою 
Київською державною нотаріальною конторою 
27.05.2010 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯГ №223529, вида-
ний на ім’я Сахника Валерія Юрійовича Бори-
спільським райвідділом земельних ресурсів 
04.04.2006 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯЖ №668686, вида-
ний на ім’я Лясковського Петра Івановича управ-
лінням земельних ресурсів Бориспільського ра-
йону 15.01.2009 р., вважати недійсним.

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

Холодильні вітрини, 2,0х1 м,0, 1,5х1 м, гнуте 
скло; 1,5х1 м — пряме скло, вивіска «міні-мар-
кет», 3,5х0,60 м з підсвіткою, нова. Тел.: 0 67 
2696836.

Чоловічі светри, плед, покривало двоспальне, 
розкладушка стійка, шафа тридверна. Тел.: 0 67 
4973872.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги 
серії «Литературные памятники» та видавни-
цтва «Academia». Тел.: 0 96 5252078.

КУПЛЮ ДОРОГО корови, 24-26 грн/кг, в 
тому числі дорізи, лежачі; бики 32/34 грн/кг, 
м. Київ. Тел.: 0 98 6310393.

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 
3393634.

Фотоапарат періоду СРСР та аксесуари. Тел.: 0 
67 9687787, Валерій.
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Розгадай Якщо правильно відповісте на усі питання, дізнаєтеся, 
як християни ще називають Святого  Миколая.

Дитяча сторінка

Допитливим читайликам

1

3

4

5

6

2

7

1. В якому місяці відзначають 
День Святого Миколая?

2. Хто за національністю був 
Святий Миколай?

3. Основна риса, притаманна 
Миколаю.

4. Яким словом, окрім «святий», 
називають Миколая?

5. Ким, окрім студентів, риба-
лок та лучників, опікувався 
святий?

6. Як називалося печиво, яке на 
Миколая дарували дітям?

7. Що отримували від Миколая 
невиховані діти?

ТРАДИЦІЇ: ТРАДИЦІЇ: 
ЛИСТ СВЯТОМУ 
МИКОЛАЮ

Коли гарно поводишся, Миколай не забариться. На-Коли гарно поводишся, Миколай не забариться. На-
віть коли у тебе були вибрики, але ти перепросив у всіх, віть коли у тебе були вибрики, але ти перепросив у всіх, 
кому дошкуляв, святий почує тебе. кому дошкуляв, святий почує тебе. 

Отже, сідай сам чи з рідними і берися писати.Отже, сідай сам чи з рідними і берися писати.
Пиши від щирого серця простими словами.Пиши від щирого серця простими словами.
Лист розпочни обов’язково чемним звертанням, як-от: Лист розпочни обов’язково чемним звертанням, як-от: 

«Вельмишановний добродію, святий Миколаю!» «Вельмишановний добродію, святий Миколаю!» 
Можеш коротко описати своє життя-буття у садочку Можеш коротко описати своє життя-буття у садочку 

чи школі, розповісти про свої гарні справи.чи школі, розповісти про свої гарні справи.
Потім попроси спочатку, наприклад, миру і добробуту Потім попроси спочатку, наприклад, миру і добробуту 

всім у твоїй країні, здоров’я і достатку своїй родині.всім у твоїй країні, здоров’я і достатку своїй родині.
Потім заплющ очі, уяви свій подарунок, ніби він ось по-Потім заплющ очі, уяви свій подарунок, ніби він ось по-

ряд з тобою, розплющ очі і запиши назву.ряд з тобою, розплющ очі і запиши назву.
Святий Миколай дарує лише речі, які дійсно потрібні.Святий Миколай дарує лише речі, які дійсно потрібні.
Щоб відправити листа, потрібно правильно написати Щоб відправити листа, потрібно правильно написати 

адресу. Даємо тобі корисну інформацію.адресу. Даємо тобі корисну інформацію.

Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров'я для родини, 
Красну долю для Вкраїни!

78600,78600,
м. Косів,м. Косів,
вул. Дружби,вул. Дружби,
Івано-Франківська областьІвано-Франківська область
Святому МиколаюСвятому Миколаю

03061, м. Київ, 03061, м. Київ, 
вул. Михайла Донцявул. Михайла Донця
«Мамаєва Слобода»«Мамаєва Слобода»
«Головна резиденція «Головна резиденція 
Святого Миколая»Святого Миколая»

Сьогодні Святий Миколай має досить відомі 
резиденції в Україні. Одна у Карпатах, 

а інша у Києві:

лай!лай!
!
ууу
ху,ху,
ии, 

рраїни!раїни!
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Доберися до  верхівки деревця

Доберися до  верхівки деревця

Вивчи віршВивчи вірш
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 ВІДВЕРТА РОЗМОВА

АННА ІЛЬЧИШИНА ПРО МЕДРЕФОРМУ 
ТА ПЛАНИ ВОРОНЬКІВСЬКОЇ ЛІКАРНІ

Лариса МАЦЮК, фото автора

— Анно Михайлівно, чи на часі 
сьогодні медична реформа?

— Усі чудово розуміють, що ни-
нішня ситуація у медицині не вла-
штовує ні пацієнтів, ні медиків. То-
му реформа потрібна. Будь-які 
зміни — це додаткові турботи, і на 
реформу потрібні кошти! Якщо в 
державі цих коштів немає, то не-
можливо змінити все відразу . Всі 
пам’ятаємо, що в листопаді 2016 
року Кабінет Міністрів України 
ухвалив 10 постанов про рефор-
мування галузі охорони здоров’я. 
Минув рік, і 19 жовтня 2017 р. Вер-
ховна Рада прийняла Закон «Про 
державні фінансові гарантії на-
дання медичних послуг та лікар-
ських засобів» 6327, проте чинним 
він не став, оскільки президент 
його не підписав. Тож до липня 
2018 р. реальні зміни навряд чи 
відбудуться. Тому цей час потріб-
но раціонально використати на 
підготовку. На мій погляд, для то-
го, щоб покращити доступність та 
якість медичної допомоги насе-
ленню, що є метою реформи, не-
обхідно відремонтувати дороги, 
щоб екстрена медична допомога 
вчасно могла прибути до пацієнта 
(норматив прибуття — 10 хв. у мі-
сті, 20 хв. — у селі). Бо найголов-
ніше — золота година: чим раніше 
хворого привезуть до лікарні, тим 
більші шанси вижити, не отримати 
інвалідність тощо.

Варто реорганізувати первин-
ку, забезпечити усім, щоб вона 
запрацювала. Головна проблема 
первинної ланки — нестача ліка-
рів. У нас не вистачає сімейних лі-
карів у містах, а в селах узагалі че-
рез декілька років не буде кому 
працювати. Причина такої ситуа-
ції у відсутності стимулу, тому мо-
лоді спеціалісти працевлаштову-
ються у приватні фармакологіч-
ні фірми або виїздять за кордон, 
до Польщі, Чехії, Німеччини. Там 
є стимул: лікар отримує гідну пла-
ту, має можливість придбати жит-
ло, зрештою достойно жити. У нас, 
на жаль, цього немає. Ми сьогодні 
зіткнулися з такою проблемою, ко-
ли люди йдуть у приймальне відді-
лення ввечері, і кількість таких па-
цієнтів за останній рік збільшила-
ся в 10 разів. А чи може один чер-
говий лікар усіх обслужити? І тому 
там звільняються люди.

Хочу додати, що реформа по-
трібна і в медичній освіті. Те, що 
було раніше, потребує нових 
якісних змін. Зараз велике про-
валля між науковцями і практич-
ними лікарями. Часто науковці 
не розуміють того, з чим мають 
справу медики-практики. Мо-
лодого спеціаліста потрібно на-
вчити, а потім ставити перед ним 
вимоги, тому на часі запрова-

дження університетських клінік 
в Україні..

— Сьогодні на слуху підписан-
ня декларацій з лікарями…

— Попередньо можна укласти 
декларацію, але ж вона ні до чо-
го не зобов’язує ні лікаря, ні па-
цієнта. Адже ще немає механізму 
реалізації: гроші йдуть за пацієн-
том. Ще не створено Національ-
ної служби здоров’я, яка буде цю 
послугу оплачувати. Первинна 
медична допомога і екстрена, як 
прописано в законі, буде для лю-
дей безкоштовною. Щороку буде 
прийматися гарантований пакет 
безплатних послуг.

За реформою, сімейний лікар 
має право підписувати декларації 
з 2000 пацієнтів. До речі, із сімей-
ним лікарем може укласти контр-
акт будь-яка людина з Бориспіль-
ського чи інших районів області, 
тобто немає прив’язки до місцево-
сті. Але у розвинених країнах тако-
го навантаження немає. Адже на 
лікаря будуть покладені обов’яз-
ки і окуліста, і лора, і акушера (ве-
дення вагітності)… Тобто він буде 
робити все сам, і лише в екстреній 
ситуації відправлятиме людину на 
вторинний рівень. Але ми до цьо-
го ще не готові: у нас немає кадрів, 
забезпечення, Інтернету. Та неза-
баром, згідно із новим законом 
про сільську медицину, повинні 
виділятися кошти на модерніза-
цію медичних закладів у селах.

— Які зміни відбуваються у 
Вороньківській дільничній лікар-
ні? Чи збережеться кількість лі-
жок у стаціонарі? Ходять чут-
ки, що сюди можуть перене-
сти неврологічне відділення з 
Борисполя…

— Чуток різних ходить багато. 
Сьогодні ми як були дільничною 
лікарнею, так нею і залишаємося. 

У нас 15 стаціонарних ліжок, які 
скорочувати ніхто не планує. І ско-
рочень не буде, бо у нас велика 
дільниця. Згідно з медреформою, 
фінансування первинної і вторин-
ної ланки буде здійснюватися за 
різними механізмами, а дільнична 
лікарня у собі містить і первинну 
і вторинну ланки. Таких лікарень 
залишилося в Україні мало, най-
більше їх у Бориспільському райо-
ні: Вороньківська, Вишеньківська, 
Рогозівська, Любарецька і Старин-
ська. Коли закон набере чинно-
сті, то ми не зможемо залишати-
ся структурою дільничної лікарні. 
Буде амбулаторія, яка надаватиме 
первинну допомогу. Можливо, бу-
де створено філію терапевтично-
го відділення Бориспільської ЦРЛ, 
щоб залишити стаціонарні ліжка. У 
перспективі — створення лікарні 
планового лікування, де лікувати-
муться і неврологічні, і кардіоло-
гічні, і гастроентерологічні хворі, 
тобто хто потребує не інтенсивно-
го, а планового лікування.

Хочеться, щоб розвиток сучас-
ної медицини дійшов до села. До-
бре, що хоч тепер прийняли закон 
України «Про поліпшення доступ-
ності та якості надання медичної 
допомоги у сільській місцевості». 
Демографічні показники свідчать 
про старіння сільського населен-
ня в Україні, тому створення ліка-
рень планового лікування, соці-
альних закладів є дуже актуаль-
ним зараз.

Сьогодні на території Воронь-
ківської лікарні знаходиться 
пункт тимчасового перебування 
екстреної медичної допомоги. І 
коли він з’явився, то викликів лі-
карів вночі стало менше. Прига-
дую перших 10 років роботи. Са-
ма не знаю, як усе встигала. Ма-
шини не було, дороги погані. 

Йдеш сам по коліна в болоті, ще й 
велосипед на собі тягнеш.

— Чи складно бути жінкою-
керівником?

— Звичайно, жінці важче, аніж 
чоловікові. Ніхто ж домашньої ро-
боти не відміняв. У жінки відпочи-
нок удома — це зміна виду діяль-
ності з керування на підпоряд-
кування. Звичайно, усю домаш-
ню роботу треба зробити самому 
(прибрати, приготувати, випрати). 
Хоча жінці-керівнику в жіночому 
колективі, можливо, і легше пра-
цювати. Але фізично жінці на ке-
рівній посаді важче.

— Ваш батько був лікарем. 
Тож медицина приваблювала 
ще з дитинства?

— Спочатку я хотіла бути кон-
дитером. А з класу 6-го — тільки 
лікарем. 

— Чим захоплюєтеся сьогодні?
— Люблю подорожувати. Об’їз-

дила майже всю Україну, не була 
лише на Донбасі. Завдяки нашо-
му голові профкому Людмилі Ва-
силівні Лук’яненко ми побува-
ли у багатьох історичних місцях 
країни.

Люблю футбол. Не скажу, що я 
фанат, але вболівальник зі стажем 
— з 1987 року. Дивлюся футбол 
по телевізору, з друзями відвідую 
матчі у Києві. Умію вишивати, але 
на це не вистачає часу. Люблю ку-
лінарію. Мені подобається готува-
ти страви традиційної української 
кухні. Відвідую музеї, читаю книги, 
зокрема класику. Є твори, які пе-
речитала 2-3 рази. І в кожному ві-
ці ти сприймаєш їх по-різному, то-
бі відкривається щось нове. Моя 
улюблена стихія — вода. Люблю 
плавати.

— Ваше життєве кредо.
— Подобається гасло: «Де наро-

дився — там і знадобився». Я пра-

цюю у рідному селі. Мене питають,  
чому я не залишилася у Києві, не 
пішла в науку? Вважаю, що захи-
щати дисертацію потрібно не для 
понту, а для діла. Тоді треба займа-
тися наукою. А я бачу себе у прак-
тичній медицині. Мені більше по-
добається безпосереднє спілку-
вання із хворими, ніж паперова 
робота.

— Що найбільше цінуєте у 
людях?

— Дисципліну, насамперед, 
внутрішню. Без цього не лише се-
бе не зможеш організувати, а й ко-
лектив.

Ціную працелюбність. Адже 
якщо хочеш посваритися з леда-
чим — загадай йому щось зроби-
ти. Ліниві люди знайдуть безліч 
причин, аби не робити. Це сто-
сується і сім’ї, і будь-якої сфери 
спілкування.

Не люблю жадібних. Але у нас 
більше людей хороших. Я люблю 
людей і життя.

— Ваші плани на майбутнє.
— Вороньків — це моя бать-

ківщина. І мені хочеться, щоб тут 
було якісне медичне обслугову-
вання. У перспективі створення 
Вороньківської громади, де має 
бути своя лікарня. А кількість на-
селення у нас зростає. Сьогодні 
на нашій дільниці тільки дітей до 
18 років 1160.

Наш медзаклад обслуговує 
4 села: Вороньків, Головурів, 
Кийлів і Жереб’ятин. А якщо наша 
лікарня реорганізується в лікар-
ню планового лікування, то буде 
обслуговувати людей і з інших ра-
йонів Київщини. 

Хочу додати, що Вороньків-
ську лікарню будували не ли-
ше наші односельці на чолі з 
тодішнім директором радгос-
пу Михайлом Васильовичем За-
борним, а й громади інших сіл із 
своїми керівниками (це Василь 
Панасович Руденко з Кийлова і 
Владислав Петрович Риженко з 
Головурова). За керівництва мо-
го батька, тодішнього головно-
го лікаря, Михайла Юхимовича 
Мухи було збудовано амбулато-
рію, харчоблок, ФАП у селі Же-
реб’ятин. Варто зберегти і те, що 
є, і удосконалити, наповнити не-
обхідною діагностичною апара-
турою, залучити молодих фахів-
ців. Хочеться залишити гарну 
пам’ять після себе.

 «Лікар від Бога», — так 
про неї говорять колеги і 
односельці. Вони завжди 
дослухаються до її порад 
та думки.

Народилася в 1975 р. у с. Во-
роньків Бориспільського ра-
йону. Закінчила школу із зо-
лотою медаллю, Національ-
ний медичний університет ім. 
Богомольця, інтернатуру — у 
Бориспільській ЦРЛ. 18 років 
працює у Вороньківській діль-
ничній лікарні: спочатку тера-
певтом, потім — лікарем за-
гальної практики сімейної ме-
дицини. На посаді головного 
лікаря — понад 10 років. Де-
путат Бориспільської райради 
з 2006 р. Член виконкому Во-
роньківської сільської ради.

ДОВІДКА

• «Хочеться, щоб розвиток сучасної медицини дійшов до села.» 
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 У ВСІХ НА ВИДУ

КОКТЕЙЛЬ КРАСИ 
 У суботу, 9 грудня, в 

міському БК обирали най-
красивішу містянку. «Міс» 
стала найфеєричнішим дій-
ством року, ба більше — 
навіть кількох останніх.

Ольга КАЦАН, фото автора 

Аншлаг. Такої кількості глядачів 
стіни БК не бачили давно! Було люд-
но за кілька годин до початку шоу. 
Гості займали місця за запрошен-
нями. На вільний стільчик міг при-
моститися той, хто першим до ньо-
го добіг. Шеренги глядачів вишику-
валися під стінами. Потрапити до 
зали вдалося не всім: організатори 
цей момент передбачили і підготу-
вали онлайн-трансляцію у фойє БК. 
Конкурс із закулісся транслювався і 
на сторінці «Вістей» у Facebook. 

Фотозони. У вестибюлі БК — 
все по фен-шую: окрім телеекра-
ну, розмістили 4 стилізовані фото-
зони. До початку конкурсу від них 
«не відлипали» глядачі, а після — 
конкурсантки. 

Журі. Таємниця підготовчого 
етапу — імена суддів — розвіяла-
ся під час конкурсу. Головою ко-
легії стала відома діячка культу-
ри Влада Литовченко, яка, до ре-
чі, має досвід в оцінюванні кон-
курсанток «Міс Україна». До складу 
журі увійшли легенда української 
хореографії Григорій Чапкіс, пере-
можець шоу «Х-ФАКТОР-5», компо-
зитор та директор вокальної студії 
«MUZROOM» Дмитро Бабак, заслу-
жений працівник освіти України Ві-
талій Куйбіда та начальник управ-
ління молодіжної політики та наці-
онально-патріотичного виховання 
КОДА Марина Попатенко. 

«Журі не було одноголосне», — 
жартома охарактеризував роботу 
колег Віталій Куйбіда.

Ведучі. Заряджали публіку по-
зитивом професіонали — Вален-
тин Шуткевич (без якого на жодно-

му святі в місті ніяк) і Олександр Ви-
соцький (нове обличчя для Бори-
споля). «Сашка знаю давно. А кілька 
тижнів тому він проводив у Бори-
сполі фестиваль театральних ко-
лективів Київщини. Там його помі-
тила Наталія Погребна. Було при-
йняте рішення, щоб ми удвох вели 
цей конкурс. Він — нове обличчя, а 
я тут всіх знаю і орієнтуюсь у ситуа-
ції. Це була наша перша спільна ро-
бота», — прокоментував Валентин. 

Бали за що? Перший вихід у ко-
ротеньких чорних сукнях (у стилі 
«Великого Гетсбі») не оцінювався. 
Його задум — розгледіти конкур-
санток з перших хвилин шоу і ство-
рити ефектність. На етапі «Дефіле» 
журі зважало на те, наскільки кра-
суні вміють подавати себе зі сцени. 
У виході «Спорт-антре» придивля-
лися до фізичної підготовки і кра-
си тіла. Свій «коник» дівчата демон-
стрували в конкурсі «Творчий» (са-
ме тут можна було використати всі 
можливі тактики, щоб завоювати 
симпатії), а вміння красиво вислов-
люватися і розкуто поводитися бі-
ля мікрофону — в конкурсі «Інте-
лектуальний». Його спроектували 
за однойменним етапом конкур-
су «Міс Україна»: дівчата діставали 
конверти з прізвищами журі з ва-
зи і будували діалог з людьми, яких 
«витягли». Питання вражали несхо-
жістю: Дмитро Бабак робив удар на 
математику, а Віталій Куйбіда пори-
нув у філософію про зображення 
оленів на писанках і традиції, ще го-
ворив про дівочу цноту. 

Лотерея. У перерві між вихода-
ми конкурсанток для публіки вико-
нували сольні і танцювальні номе-
ри. А поки журі радилося, відбула-
ся лотерея. Розпочав її міський го-
лова Анатолій Федорчук, діставши 
зі скляної вази 2 цифри (номер ря-
ду і місця). Естафета продовжилася: 
кожен, хто вийшов за подарунком, 
повторював дію. Розіграли короб-
ку цукерок, пляшку шампанського 
і шоколадні черевики. До речі, за 
щасливим збігом обставин один та-
кий отримала мама конкурсантки 
№ 6 Тетяни Підгурської.

• Режисер Вікторія Манолє, хореограф Олена Бондар (з Києва) докла-
ли зусиль, щоб рівень міського заходу був не гіршим за міжнародний.

• Григорій Чапкіс. Оцінював конкурс «Жінка року», що відбувся в Бори-
сполі у 2012. Каже, за ці роки підхід до організації заходів у місті змінив-
ся: « Яскравіше, більш творчо. Не конкурс, а концерт. Ведучі чарівні! Не 
можу пробачити одне: що вони красивіші за мене».
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Тетяна ПІДГУРСЬКА

Стала відкриттям у царині творчості. Як-
що до цього в місті її знали як журналіс-
та, після виступу в творчому етапі побачи-
ли в дівчині творчу особистість. Можливо, 
факт про гру на трьох музичних інструмен-
тах (бандура, гітара, фортепіано), що ого-
лошувався під час дефіле, більшість гляда-
чів пропустили повз вуха... Тетяна викона-
ла свою 17-у авторську пісню «Краса врятує 
світ», яку написала за кілька днів до кон-
курсу. Супроводжувала акомпанемент гіта-
ри мелодія сопілки: підіграти приїхав Гнат 

Меренков із с. Вишеньки, з яким во-
на познайомилася на цьогорічно-
му поетично-бардівському фес-
тивалі «Ірпінський Парнас», звід-
ки привезла ІІ місце. Виступ, без 
перебільшення, зібрав найбільшу 
кількість аплодисментів і вигу-
ків «Браво!». Тетяна пообі-
цяла Владі Литовченко 
(відповідала на її пи-
тання в інтелекту-
альному етапі) орга-
нізувати кілька бла-
годійних акцій. 

«Міс Індивідуальність» 

«Міс Чарівність»

«М
іс
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«Міс Оригінальність»

«Міс Вишуканість»«Міс Грація»

Анастасія ЛОСКУТОВА
 
Здивувала появою з парасолькою під час дефіле і мрією — 

стати мером Борисполя, «тому що має достатньо амбіцій та лю-
бить своє місто». 

Намагалася «підкупити» Григорія Чапкіса в інтелектуальному 
конкурсі «рекламою» університету Грінченка. Пан Григорій за-
значив, що дівчина йому до вподоби.

Не «дотисла» в конкурсі талантів. Через кілька днів після ого-
лошення результатів конкурсу на сторінці у Facebook напи-
сала: «Я хочу виступити за справедливість, не більше. Не 
маю претензій, але обурена. Вважаю, що кожен має от-
римати те, на що заслуговує. Як показують оцінки голови 
журі Влади Литовченко, заслуговую титул Другої віце-міс 
Бориспіль. І як порада для організаторів, щоб конкурс 
був прозорий, показувати оцінки суддів після кожного 
конкурсу. Проте, взявши титул «Міс Чарівність», вкотре 
підтверджу його та скажу, що головне не перемога, а участь.»
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«Взяла» залу щирістю. Хоч і мала більш пишні 
форми за інших конкурсанток, сміливо дефілювала 
з обручем для талії під час виходу «Спорт-антре». 

Працює в центральному військовому госпіталі 
медичною сестрою. Планує відкрити косметоло-
гічний кабінет, допомагати бездомним тваринам, 
подорожувати. 

Наймолодша учасниця. Здивувала 
пластичністю й спортивною підготов-
кою у конкурсі талантів, демонструю-
чи черлідинг. 

На запитання Марини Попатенко: 
«Що ви готові зробити завтра, щоб 
змінити світ?» — відповіла: «Заклика-
ти всіх творити добро!»
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Наталія МЕЛЬНИК

Кароліна САВСЮК 

Прикувала очі глядачів під час знайом-
ства в чорній сукні. «Лялечка», як здалося 
з першого виходу, занурилася у вигарцьо-
вування в стилі вуличних танців на конкур-
сі. У пластичності і майстерності виконан-
ня складних фігур їй рівних не було. Але ді-
вчині не вдалося потрапити до трійки пе-
реможців.

Марина КАРПЕНКО

Постала перед публікою мрійли-
вою і ніжною. Її коник — розповідь 
тілом. Змогла вкласти у сольний 
танок стільки почуттів й емоцій, 
що часом не вдається професіона-
лам. Зізналася: танок був особли-
вим, для дорогої людини. 
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І КОНКУРЕНЦІЯ

21 рік. Студентка інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка. 
«До участі в «Міс» спонукало бажання отримати перемогу, показа-

ти себе. Чесно кажучи, хотілося б отримати абсолютну перемогу, але 
журі видніше. Зрозуміла, десь недопрацювала. Якщо журі вирішило 
дати мені титул «Першої віце-міс», значить це правильне рішення. 

В організації не розчарована. Стосовно інтриг... Здається, що їх не 
було. Те, що ми говорили на бліц-опитуванні для ТРС «Бориспіль», з 
дівчатами не обговорювали. За кулісами зберігали дружню атмосфе-
ру і, сподіваюсь, будемо підтримувати контакт надалі. 

Брала участь в університетському конкурсі «Міс Інституту філоло-
гії-2017», де здобула титул «Першої віце-міс». 

19 років. Студентка Переяслав-Хмельницького державного педу-
ніверситету ім. Г. Сковороди. Запалила залу «Морячкою» і харизмою. 

«Взяти участь у конкурсі краси — моя давня мрія. Результатом задо-
волена. Танцювати вчилася під час підготовки до конкурсу, протягом 
останніх двох місяців. До цього танцями не займалася. 

Тепер не хочу зупинятися і планую брати участь у подібних конкур-
сах. Щодо переможниці, то Катя виступала гідно. Організація конкур-
су була на найвищому рівні, інтриг не відчувала».

КАТЕРИНА РАХУБА: 
«Я ЙШЛА НА СЦЕНУ З ДУМКОЮ: РЕВАНШУ НЕ БУДЕ»
«Міс Бориспіль-2017» про… 

…Корону. Порівняно з тіарами, 
завойованими в школі і на «Випус-
книці», ця була важка. Ґулю не на-
давила, бо зачіска об’ємна і гарно 
її підтримувала. Поставила її на по-
лицю з медалями і кубками, що за-
войовувала на різноманітних, пе-
реважно танцювальних, конкур-
сах. У піжамі з короною не фото-
графувалася, але зробила світлину 
молодшої сестрички з тіарою на 
голові. Для неї це фантастика: ди-
вилася на нагороду зі сцени, а тут 
ще й приміряти змогла. 

…Шлях до «Міс». Прийшла на 
конкурс, бо не могла не стрима-
ти власне слово. Після перемоги 
«Випускниці-чарівниці» усвідоми-
ла, що не може порушити обіцян-
ку, яку дала в інтерв’ю. А ще хоті-
ла бути прикладом для молодших 
сестричок. 

Хвилювалася, бо розпочалися 
сесійні тижні у виші. Поєднувати 
підготовку до шоу і навчання тяж-
ко. У чомусь собою задоволена, у 
чомусь — ні. Знаю, що могла ви-
ступити краще в конкурсі талантів. 

…Конкуренцію. Оберегів на 
щастя не готувала. У кожній бачила 
конкурентку. З однією зустрічала-
ся на подібному конкурсі. Всі інші 
— нова сторінка. Було цікаво. За-
доволена, що відчуття конкурен-

ції було, після закінчення конкур-
су ми всі здружилися, підтримує-
мо зв’язок, з деякими зібралися і 
поїхали святкувати після конкурсу. 

…Вбрання. Участь у «Міс» ви-
лилася у чималу суму, спеціально 
для двох виходів шила сукні. По-
чала займатися цим питанням, ко-
ли дізналася, що пройшла кастинг. 
Це чорна сукня на «знайомство». 
Хоч вихід не оцінювався, хоті-
ла вразити. Знаю, що перше вра-
ження — суттєва річ на конкур-
сах краси. Плюс довга біла сукня 
на «Візитку». Не хотіла, щоб вона 
була схожа на весільну. Фасон ве-
чірній, але нестандартний. Вбран-
ня на останній вихід попросила у 
подружок. «Заморочувалася» над 
аксесуарами.

…Зачіску. Було помітно, що моє 
волосся встигло і вирости, і погу-
стішати. Салон краси дістався за 
жеребкуванням. Пощастило з май-
стром. Вона запропонувала вико-
ристати накладне волосся. Ефект 
вийшов неймовірним, з власним 
такої краси не вийшло б зробити. 

…Реванш суперниць. Своєю 
участю нікому нічого доводити не 
збиралася. Боролася лише з со-
бою. У ефір вийшла програма те-
леканалу «Бориспіль», в якій одна 
з учасниць сказала, що хоче взяти 
в мене реванш за «випускницю-ча-
рівницю». Я йшла на сцену з дум-

кою: реваншу не буде. Всі назива-
ли мене головною конкуренткою. 
Я подумала: приємно, що не спису-
ють з рахунку. Знаю з дитинства, як 
воно і програвати, і вигравати, бо 
змагалася у танцювальних конкур-
сах на величезних аренах. 

…«Міс глядацьких симпатій». 
Цей титул був несподіванкою. 
Сказати, що приємно сподобати-
ся користувачам соцмереж — не 
сказати нічого. Найцікавіше, що я 
не активно користуюся Facebook, 
моє покоління має у фаворі інші 
соцмережі. Організатори поясни-
ли, що онлайн-голосування буде 
ефективним саме у Facebook, бо 
мережа не дозволяє «підтасову-
вати» голоси. Та я не переймала-
ся цим голосуванням. Свій голос 
віддала за Олександру Пелих та 
Анастасію Лоскутову. 

…Бальні танці. Ходжу на тре-
нування, продовжую займатися 
бальними танцями, хоча партнер, 
з яким я тренувалася з дитинства, 
на рік поїхав навчатися за кордон. 
Відкрию таємницю: масштабно го-
туватися до конкурсу почала за 
тиждень. Дуже допомогли Олек-
сій Крохмалюк (постановка номе-
ру) і Вікторія Шевц (концепція та 
ідея). Відео зняв Олександр Ва-
щенко. Цікаво, що погода під час 
зйомок підлаштовувалася: соняч-
ний день, сніг. 

…Особисте. Моє сер-
це вільне. По букетах, які 
дарували після оголо-
шення переможців, зро-
зуміла, що шанувальни-
ків вдосталь. Отримувала 
привітання від незнайо-
мих хлопців у соцмере-
жах. Всі в друзі у Facebook 
почали додаватися, і в «Ін-
стаграмі» більше 50 зая-
вок на підписку отримала. 

Першим привітав го-
ловний чоловік мого жит-
тя — тато. Вибіг з квітами 
на сцену. Раніше казав: 

«Навіщо тобі 
цей конкурс? 
Ти й так у мене принце-
са». «Міс» дає віру, сти-
мул не зупинятися, дола-
ти і вершини, і бар’єри в 
собі. Буває, голос впевне-
ності трохи затихає, після 
перемоги його сила від-
родилася. Тепер хочу ви-
ступати, творити, обдуму-
вати ідеї. Адже в універси-
теті беру участь у заходах 
іншого вектора: це винят-
ково наукові заходи, кон-
ференції тощо. 

…Наступну сходинку. Боялася, щоб після нагоро-
дження у мене не спитали: «Що далі?», — бо могла на 

емоціях і про «Міс України» наговорити. Про цей 
конкурс не думала, це геть інше поле коло-

сальної роботи, заради чого доведеться 
відкинути абсолютно все. Я не готова 

віддатися на 100% шоу, бо навчан-
ня в пріоритеті. Можливо, візь-

му участь у студентському 
конкурсі краси «Міс 

КНУ». 

ДРУГА 
ВІЦЕ-МІС

МІС 
БОРИСПІЛЬ

ПЕРША 
ВІЦЕ-МІС

Олександра ПЕЛИХ

Тетяна ПАСЬКО

• Управління культури, молоді та спорту щиро дякує усім кон-
курсанткам, які взяли участь у конкурсі, членам поважного журі — 
Владі Литовченко, Григорію Чапкісу, Дмитру Бабаку, Марині Попатен-
ко, Віктору Куйбіді, нашим чудовим ведучим — Валентину Шуткевичу 
і Олександру Висоцькому, громадському формуванню «Сектор Безпе-
ки — Бориспіль», хореографу Олені Бондар, а особливо — Культур-
но-мистецькому комплексу «АКАДЕМ» і режисеру феєричного фіналу 
конкурсу — Вікторії Манолє!

«УСІМ СПАСИБІ»
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 ДЕ СВЯТКУЄМО?

СТИЛЬНИЙ НОВИЙ РІК
ІЗ ВИШУКАНИМ СМАКОМ

 Новий рік уже на носі! 
Він пройде під знаком жов-
того земляного Собаки, 
який є символом добробу-
ту, спокою та розсудливо-
сті. Тож чи вирішили ви, як, 
із ким і де зустріти рік при-
йдешній так, щоб зарядити-
ся позитивом і любов’ю.Без 
сумніву, свято буде безтур-
ботним, щасливим і вишука-
ним у парку-кафе «Маріан-
на». Адміністрація закладу 
інтригує: Новорічна казка тут 
буде особливою, не схожою 
на інші. Але усіх цікавинок 
шоу-програми там не поспі-
шають розкривати. «Вісті» 
гостювали у «Маріанні».

Новорічна ніч: шоу-програма і сюрпризи
• Дружний колектив «Маріанни» гостинно запрошує усіх охочих зустрі-

ти Новий рік у теплому колі і чарівній атмосфері їхнього закладу. Новоріч-
ні вогники, свічки, яскраві гірлянди, а ще святкова лотерея, безліч пода-
рунків від Діда Мороза, запальна дискотека, жива музика та ведучий, а на 
завершення ще й святковий салют — це лише невелика частина того, що 
для гостей обіцяє організувати керівництво закладу. А найцікавіше за-
лишається, як кажуть, на десерт… «Маріанна» не розголошує усі 
секрети, залишаючи сюрпризи на Новорічну ніч.

І вечірня романтика, 
і ранкова кава

• Гостинність ресторану не об-
межується святкуванням лише 
Нового року. Тут ви можете заз-
далегідь замовити корпоратив 
на будь-який смак, відсвяткувати 
перший у житті День народжен-
ня свого малюка, влаштувати ро-
мантичну вечерю коханій людині 
чи просто почати день у гармонії 
та спокої, прийшовши сюди по-
снідати і випити чашку аромат-
ної кави. 

Меню задовольнить найвибагливіших гурманів. 
Інтернаціональна кухня «Маріанни» вабить розмаїттям 
страв. Тут пропонують мангал-меню, тандир-меню, хача-
пурі-меню, страви на пательні, бургери та сендвічі, класич-
ні європейські страви, українська кухня та навіть знайдуться 
страви для вегетаріанців. А нещодавно з'явилося хоспер-меню.

Тільки уявіть підсмажений шашлик на мангалі, а їх тут прононують 
десятки різних видів: свинина, телятина, курка, лосось, сом, білий амур. 
М'ясо доповнюють овочами й усе підсмажують на грилі. Свіже й аро-
матне — до вашого столу.

Основні страви порадують не менш естетичним задоволенням. Ду-
маю, ви були б не проти спробувати соковитої індички зі шпинатом та 
крем-сиром, чи, може, хочете поласувати медальйонами зі свинини під 
вишневим соусом?

Перші страви. Тут подадуть ароматний український борщ із рум’яними 
пампушками, а оригінальний крем-суп «Капучіно» із печериць здивує.

На закуску. Для прихильників пива чи української горілочки на кух-
ні закладу обов’язково знайдуться найкращі смаколики, наприклад, за-
куски із ніжного сала, колекції європейських сирів чи «мікс» із марино-
ваних огірочків, свіжого оселедця і власного секретного рецепту запе-
ченої буженини.

Салати і соуси. Розмаїття салатів, гарячих страв, десертів і аж десять 
видів соусів доводять, що саме цей заклад вартий уваги кожного.

Секрет від кухарів
Кожен заклад високого рівня обов’язково має найкращого шеф-куха-

ря. У «Маріанні» акцент на команду кухарів-професіоналів, які працюють 
тут не один рік. Це люди з великим досвідом роботи на кухні, відпові-
дальні, які завжди готують у хорошому настрої. Вони впевнені, що стра-
ви, приготовлені з любов'ю, є найсмачнішими. Та й кожній хазяйці відо-
мо, що позитив на кухні приносить шедеври у тарілку.

Коли душа бажає єдності з природою, безпрограшним варіантом 
стає знову ж таки «Маріанна». Здавалося б, центр транзитного мі-
ста, а потрапивши на територію закладу, можна вдихнути свіжо-
го повітря на повні груди, і відразу забудуться вуличний шум та 
метушня.

Високі тополі, стрункі туї та чиста, мов дзеркало, вода, а серед 
цієї краси заховані маленькі дерев’яні будиночки — все це обла-
штовано із задумом, щоб кожен гість закладу по-справжньому від-
почив душею, подалі від усіх.

Тут можна прогулятися вздовж невеликої водойми чи помилувати-
ся професійно облаштованим ландшафтним дизайном.

Куточок Франції 
у Борисполі

Коли погода змушує нас шу-
кати тепла, двері «Маріанни» 
відчинені для гостей. Вишу-
каний інтер’єр у стилі фран-
цузького провансу вабить до 
себе любителів домашнього 
затишку та комфорту. Тут жи-
ве дух французької провінції, 
дух стилю, смаку до прекрас-
ного, поєднаного в загадко-
вий шарм і ніжну легкість.

Простора зала чи зручний 
балкон сповнені світлом і за-
тишком. До того ж, тут чима-
ло квітів. Простий, романтич-
ний і водночас близький до 
природи стиль інтер’єру при-
паде до смаку тим, хто хоче 
відпочити.

Від м’ясоїдів до веганів

 Загалом 
меню «Маріанни» 

нараховує більше 50 різноманітних страв, 
які ви точно не зможете спробувати в іншому ресторані. 

Тож варто скуштувати і оцінити.

• Якщо ж замовник бажає смачненько поласувати вдома, і тут йому 
допоможуть! У «Маріанні» працює доставка страв додому.

Ціни закладу вас 
приємно зди-
вують, а об-

слуговування 
у «Маріанні» 

на найвищому 
рівні.

ПАРК-КАФЕ «МАРІАННА» 
ЗАПРОШУЄ ДО СЕБЕ НА КАВУ, 

ВІДПОЧИНОК ЧИ ПЕРЕКУСИТИ. 
ТУТ ВАМ ЗАВЖДИ РАДІ!

Заклад знаходиться за адресою: 
м. Бориспіль, 

вул. Київський Шлях, 69 б.

Телефон: 

(063) 011-96-66

І веч

К о о Фра ії

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото Олександр ПОГРЕБНЯК

Природа — поряд
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Поради

ОРХІДЕЯ 
    ДЛЯ БАГАТСТВА

 Для жінок безпро-
грашний варіант презенту 
— прекрасна орхідея. Це 
квітка, що має свій посил і 
свої особливості. Яка вона, 
орхідея, що символізує та 
як за нею доглядати? 

• Д о г л я д . 
Дехто ду-

має, що тро-
пічна квітка 

вибаглива. Ска-
жемо: не більше, ніж 

будь-яка інша. Вона 
чудово росте і квітне 

при дотриманні умов: 
розсіяне яскраве освіт-

лення близько 12 годин на 
добу — тому вона має 
жити у прозорому 

горщику, бо корінню 
потрібне світло; добре 

провітрюване приміщен-

ня; вологість повітря взимку має 
становити 50%, а влітку і всі 80% 
— квітку обприскують упродовж 
дня; потрібне підживлення спеці-
альними добривами у період ін-
тенсивного росту. Орхідеї краще 
переносять нестачу вологи, ніж 
надмірне поливання. Коріння не 
повинне знаходитися у воді, тому 
горщик з орхідеєю ставлять на 
спеціальний піддон. Поливають 1 
раз на тиждень або на 2-3 тижні, 
це залежить від виду. Фаленоп-
сис поїмо раз на тиждень. Щоб 
орхідея цвіла, її не варто носити 
із місця на місце у пошуках світла. 

• Історія. Орхідейна лихоманка у США та 
Європі розпочалася у 19 ст. Спочатку екзо-
тичну красуню почали вирощувати в оран-
жереях світу, потім вона завоювала мало не 
кожного, закоханого у квіти. Існує більше 30 

тисяч видів орхідей. Найбільш пошире-
ними серед них є фаленопсиси. Сьо-
годні вони продаються у кожному 
квітковому магазині.

Ще раніше ацтеки варили зілля 
з какао-бобів та екстракту ваніль-

ної орхідеї, яке пили для збільшення 
фізичної сили та витривалості. Давні 

греки вірили, що вживання орхідей у їжу 
сприяє поповненню потомства.

У Європі з додаванням орхідей вари-
ли приворотне зілля. Оскільки цю квітку 
було важко дістати, то її дарували людині, 
увагу якої хотіли привернути будь-що.

• Кольори. Біла —  
втілення краси, високої 

духовності, елегантності. 
Рожева — радість, щастя і 
невинність. Жовту дару-
ють щирим друзям, вона 

символізує нові починання. 
Голуба — рідкісна, тому 

втілює духовність і медита-
тивність. Фіолетова орхідея 

символізує високий 
соціальний статус, повагу, 

захоплення особою, 
якій її дарують.

• Символізм. 
Оскільки найраніше 

квітку почали культивува-
ти на Сході, то й символізм 
її звідти. Так, китайці вва-
жають орхідею символом 
плодючості, вишуканості, 
невинності, її квіти прино-
сять удачу і процвітання. В 
Японії орхідею асоціюють 

з багатством.

• Як жінка. Орхідея втілює 
жіночу енергетику, тому 
її, зазвичай, презентують 

прекрасній статі. Однак, коли 
йдеться про подарунок в 

офіс, то це універсальна рос-
лина, що гармонізує простір 

навколо, надає йому елегант-
ності та вишуканості.

Дітей уже не здивуєш ні со-
лодощами, ні іграшками. Тож 
можна подарувати пухнасто-
го улюбленця. Це порадує 
малого і привчатиме до від-
повідальності. 

Іванна МАТВІЄНКО

Шиншила — чутлива та ніж-
на тварина з надзвичайно 
м'якою шерстю.

• Харчування. Активність про-
являє у нічний час, вдень спить. У 
їжі перебірлива, найбільше їй по-
добаються сухофрукти, потріб-
но змішувати різне зерно, насін-
ня,  щоб харч був збалансований. 
Слід додавати гілочки берези та 
кісточкових дерев. Кожен день 
наливати свіжу воду в поїлочку. 
Протягом життя у шиншил ро-
стуть зуби, тому крейда чи спе-
ціальна пемза має бути обов'яз-
ково. З весни до осені варто про-
понувати свіжу траву. У інші пори 
року — давати  сіно.

• Догляд. Будиночок для тва-
ринки— це все, вона любить за-
тишок, тому в клітці має бути те-
пло, достатньо місця і щоб не 
було протягу.  Наповнювач слід 
змінювати 2 рази на тиждень, 

щоб не збирався запах, шиншил-
ка таке не любить, буде злитись 
і депресувати. У шиншил дуже 
м'яка і гарна шерсть, тому купан-
ня є необхідним для неї кожного 
дня у спеціальній ванночці з пі-
сочком. Воду не люблять. 

• Увага. Щоб тварина гарно 
почувалася і відчувала турбо-
ту, потрібно її гладити і дозволя-
ти гуляти, інакше буде плакати, 
у нічний час навіть викрикувати. 
Якщо шкода ремонту, який улю-
бленець може пошкодити під час 
прогулянок квартирою, то у кліт-
ці потрібно розмістити колесо, і 
шиншилка буде у ньому бігати. 

• Особливості. Не можна різко 
хапати тваринку або лякати, тому 
що шикарне хутро може випада-
ти  клаптями від стресу і тварин-
ка стане дратівливою. Шинши-
ла при гарному догляді нехво-
роблива і житиме 10-15 років. У 
неї не може бути бліх через гус-
тоту шерсті. Явних мінусів в утри-
муванні немає. Вона залюбки си-
дітиме на руках і милувати око,  
приємна на дотик шерсть пора-
дує. Але, стверджують ветери-
нари, в алергіків ці тваринки мо-
жуть викликати подразнення 
шкіри чи нежить. 

ПУХНАСТИЙ 
СЮРПРИЗ: 

ШИНШИЛА

НАБЛИЖАЮТЬСЯ СВЯТА, А З НИМИ І 

ПИТАННЯ: ЩО ПОДАРУВАТИ РІДНИМ 

ТА ЗНАЙОМИМ, ЩОБ, ЯК-ТО КАЖУТЬ, 

І ДЕШЕВО, І СЕРДИТО, І ОРИГІНАЛЬНО. 

Для тіста: 2 яйця, 1 скл. цу-
кру-піску, 100 г масла, 3 ст. л. ме-
ду, 2 ч. л. соди, 3,5 скл. борошна.

Для крему: 1 банка згущеного 
молока, 300 г масла.

Яйця змішати з цукром. У ка-
струлі розтопити на вогні 100 г 
масла,  туди вилити яєчну суміш 
і 3 ст. л. меду. Додати 2 ч. л. со-
ди. Усе поставити на водяну ба-
ню.  Після того, як вода закипить, 
тримати ще 7 — 10 хв. На дошку 
висипати 2 скл. борошна, вилити 
туди гарячу медову суміш, пере-
терти і скачати у рулет. Розділи-
ти його на 5 — 6 частин. Кожну 
розкачати тонким шаром, за до-
помогою невеликої тарілки ви-
різати круги. Випікати на незма-
щеній фользі упродовж 5 — 7 хв. 

при 1800 С. Обрізки також розка-
чати і випекти, потім використає-
те їх для посипки медовика. Для 
крему потрібно масло кімнатної 
температури і згущене молоко 
збити міксером. Кожен корж пе-
ред змащенням  злегка змочити 
водою  для швидшого просочен-
ня. Торт варто поставити у холо-
дильник, мінімум, на 12 годин.

МЕДОВИК КЛАСИЧНИЙ

Зробити передплату на рік чи півроку для своїх батьків, 
рідних — чудова ідея. У тижневику щономера цікава, ко-
рисна і потрібна інформація про життя, події та людей Бо-

риспільщини й Лівобережжя Київщини.
Передплату можна здійснити у будь-якому поштовому відді-

ленні та редакції газети за доступну ціну. 

«Вісті» — достойний подарунок 

!

• Українці звикли ходити у гості з хлібом чи солодощами. Най-
кращим варіантом буде спечений власноруч торт за традиційним 
рецептом.

Тамара ШЕВЧЕНКО
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ОВНИ. Налаштуйтесь 
на роботу. Це допоможе 
досягти успіху та визнан-

ня. Не сперечайтеся з началь-
ством і не створюйте конфлік-
тних ситуацій.

ТЕЛЬЦІ. Сміливість і 
рішучість дозволять ре-
алізувати далекогляд-

ні плани. Не відмовляйте лю-
дям, які звернуться до вас за 
допомогою.

БЛИЗНЯТА. Будь-яке 
починання цього тиж-
ня буде вдалим. Але 

не надривайтесь і давайте мен-
ше обіцянок — виконати їх буде 
важко.

РАКИ. Ймовірні якісь 
несподіванки. Зберігай-
те спокій, завершуйте 

важливі справи й не перевтом-
люйтесь. Заінтригують якісь зу-
стрічі, знайомства.

ЛЕВИ. Присвятіть по-
чаток тижня особливо 
активній роботі, бо ре-

зультат залежатиме тільки від ви-
трачених зусиль. Будьте тактовні 
у суботу.

ДІВИ. Цього тиж-
ня велике значення ма-
тиме вміння йти на ро-

зумний компроміс. У вихід-
ні підтримайте рідних, друзів та 
однодумців.

ТЕРЕЗИ. Напружений 
період. Бажано не по-
спішати з важливими рі-

шеннями, бо буде важко зробити 
правильний вибір. Не застудіться 
у вихідні.

СКОРПІОНИ. Опини-
теся в центрі цікавих по-
дій. На вас очікує фінан-

совий успіх та гармонія в особи-
стому житті. Але у вихідні нікому 
не вірте.

СТРІЛЬЦІ. Цього 
тижня важливо зберіга-
ти ясну голову та твере-

зість думок. Підтримка впливових 
людей допоможе зайняти нові 
позиції.

КОЗОРОГИ. Сприят-
ливий період, якщо не 
лінуватися й не сидіти 

самотньо в чотирьох стінах. При-
діліть більше уваги своїм дітям та 
підлеглим.

ВОДОЛІЇ. Намагай-
тесь уникати переван-
тажень на роботі, це мо-

же негативно позначитись на 
здоров'ї. Вихідні — для дому 
та сім'ї.

РИБИ. Будьте уважні 
з інформацією, можли-
ві помилки, неточності 

та викривлення. Уникайте людей, 
які вас дратують і провокують на 
конфлікти.

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33
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