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 МІСТЕЧКОВА ПОЛІТИКА

 ВІДПОЧИНОК ІЗ НАСЛІДКАМИ  ФАКТ

ГОДУНОК НЕ СТАВ 
«РERSONA NON GRATA»

 Інтригою 48 сесії 
Бориспільської міської ради 
11 грудня стало  питання 
«Про відкликання Годунка 
Ярослава Миколайовича з 
посади секретаря» та  спроба 
чинити тиск на депутатів, 
щоб домогтися зняття.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Бюджет коригували 
скромно

Оскільки додаткових надхо-
джень до міської казни не було, 
коригування бюджету відбувало-
ся за рахунок перерозподілу ко-
штів. Міські обранці виділили 120 
000 грн матеріальної допомоги 
двом сім’ям з вул. Ватутіна, які по-
страждали від пожежі. 1 975 000 
грн передбачено на придбання 
обладнання для УЗД діагностики 
міському центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги. На 198 
450 грн планується придбати солі, 
а на 198 640 грн піску, щоб попов-
нити запаси пісково-соляної сумі-
ші для доріг і тротуарів. 80 000 грн  
передбачено на купівлю холодно-
го асфальту для виконання поточ-
ного ремонту шляхів у зимовий 
період.  

Парад програм
Відомо: якщо роботи, які по-

трібно виконати за кошти місько-
го бюджету, не передбачені у про-
грамі розвитку, казначейство не 
дозволить виділити на них кошти. 
Однак якщо коштів на виконання 
робіт у міські казні не буде, про-
грами залишаться намірами. Де-
путати вносили корективи у існу-
ючі програми розвитку, щоб за-
фіксувати потреби і плани наступ-
ного року. Подаємо найцікавіші 
перспективи. 

Програмою забезпечення 
міста Борисполя якісною пит-
ною водою на 2006-2020 роки у  
20189 році планується: 
 • Придбання та встановлення 

вузлів обліку холодної води в 
багатоквартирних будинках на 
суму 4 млн 196 тис. грн.

 • 45 тис. грн передбачено 
на виготовлення робочого 
проекту реконструкції 
централізованих систем 
водопостачання на 
вул. Київський Шлях, 1/1 – 1/72, 
Авіаторів та Френкеля в 
м. Бориспіль та 455 тис. грн 
на самі роботи.

 • 45 тис. грн зарезервовано 
на виготовлення робочого 
проекту  реконструкції 
централізованих систем 
водопостачання вул. 
Плеханова в м. Бориспіль 

з переключенням всіх 
споживачів. Роботи 
з реконструкції (з 
переключенням всіх 
споживачів) коштуватимуть 
1 млн 250 тис. грн.

Програмою розвитку дорожньо-
го господарства та безпеки руху 
Борисполя на 2016-2020 роки пе-
редбачено будівництво підземно-
го пішохідного переходу через вул. 
Київський Шлях. У 2019 та у 2020 
роках заплановано виділити на це 
по 10 млн грн. Кошти мають надій-
ти не з міської, а з обласної та дер-
жавної казни. 

Поштова адреса з 
доплатою

Уже третю сесію поспіль (із жовт-
ня) ТОВ «МК» — ЖК «Сонячний» 
очікував на присвоєння поштової 
адреси першій черзі будівництва. 
У жовтні питання не набрало голо-
сів, у листопаді його не включили 
до прядку денного. Перед голосу-
ванням на цій сесії міський голова 
Анатолій Федорчук повідомив, що 
досягнуто домовленості про по-
точний ремонт дороги поряд із ма-
сивом, є платіжне доручення про 
сплачений аванс на суму 106 тис.  
833 грн. Питання надання пошто-
вої адреси будинку, а також тран-
сформаторній підстанції, яку під-
приємство передаватиме місту, де-
путати підтримали. 

Від енергетичних 
колізій

Депутати надали дозвіл викон-
кому Бориспільської міської ради 
безоплатно передати КП ТМ «Бо-
риспільтепломережа» на баланс 
для зберігання та використан-
ня дизель-генератор Rost Power 
RP-R250 в комплекті з шасі балан-
совою вартістю 748 500 грн. У ви-
падку проблем із електропоста-
чанням можливе максимальне за-
безпечення подачі тепла. 

Молодого у виконком 
не пропустили

Серед додаткових питань бу-
ло: «Про внесення змін до складу 
виконавчого комітету Бориспіль-
ської міської ради». Партія «Бать-
ківщина» винесла подання замі-
нити їхнього представника Саво-
ніка Олександр на Віктора Моло-
дого. Анатолій Федорчук звернув 
увагу депутатів на ряд пору-
шень, які передували винесен-
ню питання. Зокрема, представ-
ники політсили не обґрунтували 
причини заміни. Міський голо-
ва повідомив, що за словами Са-
воніка, той написав заву про ви-
хід із складу виконкому під тис-
ком. Також заява Савоніка була 
написана на три дні пізніше, ніж 
Віктор Молодий подав заяву на 
включення до складу виконкому. 

Питання не набрало достатньої 
кількості голосів.

«Не дозвольте продати 
те, на чому стоїмо»

Депутат Валерій Мартишко емо-
ційно агітував колег підтрима-
ти звернення до Верховної ради, 
щоб було продовжено мораторій 
на продаж землі сільськогосподар-
ського призначення. 

«Верховна Рада хоче запрова-
дити дикий ринок землі,  — наго-
лошував депутат-аграрій. — Мої 
поросята «воюють» на передовій 
— годують наших воїнів. Допоки 
нема справедливого закону, я про-
шу, щоб міська рада, так як і Тер-
нопільська, Хмельницька, Закар-
патська міські ради, проголосува-
ла за продовження мораторію до 
2025 року. 71% земель України — 
це землі сільгосппризначення».

Годунок залишився 
на посаді

Виступила  голова ГО «КСП «Бо-
риспільське» Галина Бондаренко, 
вимагала повернення земельних 
наділів пайовикам-бориспільцям, 
якими вони не можуть розпоряд-
жатися через забудову на спірних 
земельних ділянках – питання дав-
нє і проходить через судові інстан-
ції. У ході озвучення проблеми жін-
ка зачитала петицію, в якій звину-

ватила Годунка у всіх негараздах 
пайовиків, та стверджувала, що 
секретар отримав у власність 2 га 
землі за рахунок земель АТОвців, 
називала його «брехуном», «гастро-
лером» і вимагала зняти його із по-
сади та відкликати із депутатства.

На закінчення доповіді Бонда-
ренко до зали зайшли майже пів-
сотні колишніх вояків, які агресив-
но і безапеляційно підтримали за-
яву активістки і вимагали відстав-
ки Годунка. 

Секретар із трибуни нагадав, 
що він був і лишається волонте-
ром, досі їздить на Схід та допо-
магає воїнам. Однак це не пом’як-
шило напружену атмосферу. У Го-
дунка полетіло куряче яйце, яке 
не влучило в ціль. Ледь не дійшло 
до штовханини. Із залу чулися ко-
манди: «Бий його, бий!». Акція була 
схожою на замовну. Приїхав наряд 
поліції. Головуючий оголосив пе-
рерву для депутатської наради із 
приводу відставки Годунка. У 305 
кімнаті за зачиненими дверима де-
путатський корпус радився майже 
20 хвилин. АТОвці у цей час були 
під стінами міської ради, не роз-
ходилися, до них вийшов депутат 
Ігор Левітас. Ніхто із приїжджих не 
представився хто він, звідки та яка 
мета приїзду, була інформація, що 
це не місцеві люди. 

Перед початком голосування 
про припинення повноважень се-
кретаря міськради Ярослава Го-
дунка, він із трибуни озвучив усі 
претензії, які ставилися йому, по-
яснюючи, що висловлені вони не 
за адресою. Назвав він і депутатів, 
яких вважає ініціаторами його від-
ставки (відео на сайті «Вістей»). Від-
булося закрите голосування, бюле-
теням забезпечили захист від під-
робок. Міський голова повідомив, 
що на кожному листку з лицьового 
боку поставлено печатку з відтис-
ком «Для документів», на зворот-
ному боці  -  Федорчук та голова лі-
чильної комісії Юрій Адамовський 
поставили свої підписи. 

Підсумки голосування стали 
переможними для Годунка: із 
35 бюлетнів депутати отримали 
30, залишилося 5, пошкоджено 
1.  Голосів «За» було 16; «Проти» 
— 7; «Утримались» — 6.

Діючий секретар та його під-
тримка у сесійній залі  виявили-
ся міцнішими за опонентів. «Шоу» 
вийшло, але провалилося. Певно, 
далі буде.

Ольга ІВАНОВА

Минулого тижня на території 
міського закладу харчування «То-
полька» під час розпивання спирт-
них напоїв виникла бійка між чоло-
віками, у результаті якої бориспі-
лець отримав тяжкі тілесні ушко-
дження і був доставлений до ЦРЛ. 

Про це 10 грудня повідомили на 
апаратній нараді у міського голови 
представники поліції. Правоохорон-
цями було затримано порушника, 
тривають слідчі дії. «Зважаючи на те, 
що подібний випадок непоодино-
кий для «Топольки», то є пропозиція 
викликати дирекцію закладу на засі-
дання міськвиконкому й провести 

відповідну роботу», — пропонував 
представник поліції. Також була про-
позиція порекомендувати власнику 
комплексу встановити відео нагляд, 
бо об’єкт відвідує різний контингент 
бажаючих відпочити і розслабити-
ся, тому правопорушення там фік-
суються часто, а їх розкриття про-
ходить нелегко. 

ЗНОВУ ВІДЗНАЧИЛАСЯ «ТОПОЛЬКА» • За 11 місяців 2018 року робота Бориспільського 
райвідділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Київській області визнана найкращою на 
Київщині, згідно із аналізом рейтингів. Інформація була 
оприлюднена на обласній колегії. У подарунок переможці 
отримали ноутбук для службового користування та щирі 
привітання й побажання від керівництва: «Так тримати!»

• Емоції у сесійній залі «зашкалювали» і ледве не зірвали засідання.
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 ТОЧКА ЗОРУ  ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

СЕРГІЙ ТАРУТА: 
«СПРАВЕДЛИВА ЦІНА 
ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ НЕ 
ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ 
$145 ЗА ТИСЯЧУ КУБІВ»

Василь АПОНЮК

— Сергію Олексійовичу, поч-
немо з найголовнішого: нинішня 
ціна газу для населення в 8550 
гривень за тисячу кубометрів 
— справедлива?

— Несправедлива. І рішення 
уряду про підвищення ціни при-
родного газу для населення на 
23,5% — це діагноз неспромож-
ності керівництва країни.

Ми в партії «Основа» обґрунто-
вано вважаємо, що вартість кому-
нальних послуг, в тому числі і та-
рифи на газ, дуже завищені щодо 
доходів населення. Тарифи необ-
хідно знижувати. Я на власному 
досвіді знаю, що таке видобуток 
газу і як розраховується його ці-
на. І в нашу партію входять люди 
з досвідом і у видобутку, і в тран-
спортуванні газу. Ми знаємо, які у 
нас запаси газу, як його добувати 
і яка собівартість видобутку укра-
їнського блакитного палива. Вона 
зараз приблизно від 50 доларів за 
1 тис. кубометрів. Тому роздріб-
на ціна для населення в 145 дола-
рів за 1 тис. кубометрів — це не 
популізм, як зараз кричить влада. 
Це звичайний економічний роз-
рахунок.

Сьогодні у багатьох газодобув-
них країнах світу ціна газу суттєво 
нижча, ніж у Європі. Наприклад, у 
США ціна газу  взагалі 110 доларів. 
А була удвічі вища. Щоб ціна впа-
ла, вони почали інвестувати у нові 
технології, навчилися рентабель-
но видобувати природний, слан-
цевий і метановий газ. 

— А в Україні ще є що добува-
ти, чи без імпорту вже не обій-
тися? Якими запасами газу во-
лодіє наша країна?

— Україна має колосальні обся-
ги запасів природного, сланцево-
го і метанового газу — близько 10 
трильйонів кубометрів. 

За загальними запасами газу 
Україна друга у Європі після Ро-
сії. Україна може не тільки відмо-
витися від імпорту газу, але ще й 
продавати його на експорт і не-
погано на цьому заробляти. 50-60 
млрд кубометрів видобутку газу в 
рік — абсолютно можливі обсяги. 
Адже Україна за часів СРСР вже 
видобувала по 60-70 млрд кубів 
газу на рік і навіть поставляла йо-
го в Росію. 

Уявіть — якщо видобувати по 
50 мільярдів кубометрів на рік, то 
цього вистачить на 200 років!

Адже недарма міністр енерге-
тики США і екс-губернатор штату 
Техас Рік Перрі під час нещодав-
нього візиту в нашу країну заявив, 
що Україна може стати новим Те-
хасом для Європи. А Техас — це 
штат із найбільшими в США дове-
деними запасами газу і нафти.  

— Але влада розповідає на-
родові, що ціна повинна бути 
ринковою, паритетною ці-
ні імпортного газу. Чому так 
відбувається?

 — Тому що нинішнє керівництво 
країни корупційне, непрофесійне і 
не працює на благо народу. Адже 
для чого люди вибирають владу? 
Для того, щоб вона ефективно ке-
рувала державою та робила життя 
людей кращим, а не погіршувала, як 
це відбувається зараз.

Ось подивіться: сьогодні дер-
жавна компанія «Укргазвидобу-
вання» видобуває українського 
газу майже стільки ж, скільки спо-
живає населення. У 2017 році ком-
панія видобула 15,3 млрд кубоме-
трів газу, а населення використа-
ло 15,8 млрд кубометрів. Тобто по-
бутові споживачі цілком можуть 
бути забезпечені винятково укра-
їнським газом.

Але держава спочатку накручує 
ціну на цей газ, щоб у «Нафтога-
зу» утворився прибуток, а потім 
ці ж кошти спрямовує на субсидії, 
щоб показати, як влада дбає про 
народ. Хоча це взагалі знущання 
влади по відношенню до народу.

 Як людям добитися 
справедливості в питанні 
ціни газу і як Україні 
повністю відмовитися від 
його імпорту, розповідає 
лідер партії «Основа» 
Сергій Тарута

ЧИ БУДЕ НОВИЙ 
КОРПУС ЦРЛ?

 Проект побудови 
нового корпусу 
Бориспільської ЦРЛ 
потребував залучення 
майже 600 млн грн. 
Він був настільки 
масштабним, що 
передбачав навіть 
вертолітний майданчик. 
Потреба у будівництві 
залишилася, хоча 
масштаби зменшилися.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Ірини КОСТЕНКО

Землю під 
будівництво місто 
не отримало

За словами депутата Бориспіль-
ської міськради та лікаря Іллі Лу-
ціва ним за підтримки колеги по 
сесійній залі Володимира Мель-
ника було створено робочу гру-
пу, до складу якої ввійшли депута-
ти та члени виконкому міськради. 
«Ми неодноразово спілкувалися з 
районним керівництвом. Зійшлися 
на тому, що район виділяє земель-
ну ділянку на території ЦРЛ місту, а 
місто на ній будує новий корпус, — 
пояснює Луців. — Перемовини на 
завершальному етапі, відомо, що 
районна сесія проголосувала за 
передачу землі, але офіційно місь-
ку владу про це ніхто не повідом-
ляв. Думаю, що найближчим часом 
землю буде передано в розпоря-
дження міста. Радує, що є одного-
лосна підтримка депутатів і мера 
щодо будівництва корпусу», — го-
ворить Ілля Михайлович, прогно-
зуючи, що кошти на будівництво 
мають використати із прибутку від 
продажу землі «Бісквітному комп-
лексу «Рошен».

Позиція міської влади
Натомість міські чиновники пе-

реконують, що головним пріори-
тетом на наступний рік для міста 
є завершення розпочатого будів-
ництва дитячого садочку на ву-
лиці В. Момота та добудова ЗОШ 
№5. «Бюджет міста на наступний 
рік ще не визначено, думаю, що 
він не осилить ще одне масштаб-
не будівництво. Раніше розробле-
ний проект корпусу лікарні має 
пройти коригування та експерти-
зу, а на це потрібен час. Земельна 
ділянка відведена, але ще не виді-
лена місту, то як можна говорити 
про будівництво», — коментує Ми-
кола Корнійчук, перший заступник 
міського голови. 

За його словами, міський бю-
джет на 2019 рік має бути прийня-
тий після затвердження обласно-
го, коли це станеться — невідомо. 

«Можливо, розглядаючи бюджет 
на наступний рік, міські депутати 
виступлять за припинення розпо-
чатого будівництва закладів осві-
ти, тоді будемо говорити, як зво-
дити корпус лікарні», — не без 
іронії говорить заступник мера. 
Також керівник дав зрозуміти, що 
тема будівництва корпусу наразі 
не обговорювалася на рівні місь-
кої влади.

Керівництво району, у свою чер-
гу, не озвучувало ні можливий фі-
нансовий внесок в будівництво но-
вого корпусу, ні будь-якої іншої ін-
формації з приводу будівництва на 
партнерських засадах. 

За розширення
Відомо, що постановою Каб-

міну від 2016 року «Про затвер-

дження Порядку створення гос-
пітальних округів» передбача-
ється, що центром госпітального 
округу визначається населений 
пункт із населенням понад 40 ти-
сяч осіб. Там має розміщуватися 
багатопрофільна лікарня інтен-
сивного лікування другого рів-
ня. Населення Борисполя — по-
над 60 тис. осіб, однак місто по-
трапило до Лівобережного гос-
пітального округу. Медики ЦРЛ 
переконують, що навіть коли лі-
карня другого рівня буде не в Бо-
рисполі, розширювати ЦРЛ все 
одно потрібно. «Вкладати кошти 
в терапевтичне чи неврологічне 
відділення на перспективу недо-
цільно, їх слід знести та збудува-
ти нові», — підсумовує Ілля Луців. 

Тож питання будівництва корпу-
су залишається відкритим.

Згідно із проектом
Проект будівництва передбачає зведення окремого трьохповер-

хового корпусу лікарні, з’єднаного із існуючим корпусом ЦРЛ кори-
дором. Новий лікувальний корпус має складатися із терапевтичного, 
неврологічного відділення, відділення гемодіалізу та травматологіч-
но-діагностичного центру. Концепція проекту привезена із Польщі, 
куди головний лікар ЦРЛ Олександр Щур їздив здобувати досвід. Ге-
неральний проектувальник: київське ТОВ ПГ «Спецтехнологія». По-
передня вартість будівництва станом на 2016 рік становила 70 млн 
грн. Цю інформацію «Вістям» підтвердив Олександр Щур.

На першому поверсі планувалося приймально-діагностичне від-
ділення із сучасною лабораторією: пацієнту не потрібно буде йти в 
іншу частину лікарні, щоб зробити аналіз крові, УЗД чи рентген для 
встановлення діагнозу. Також там мали б розташовуватися палати 
цілодобового перебування. 

На другому поверсі планується облаштування неврологічного від-
ділення, на третьому — терапевтичного та гемодіалізу. Усі стаціонар-
ні відділення мали б бути оснащені одно-, дво-, трьох- та чотирьох-
місними палатами із душем та туалетом. 

 «У цей проект вкладено багато сил та надій. До розробки долу-
чилися лікарі ЦРЛ, особливо завідуючі терапевтичним та невро-
логічним відділеннями — ці корпуси сьогодні в аварійному стані. 
Обдумували раціональність розміщення приміщень, потреби та 
зручність для лікаря і пацієнта. До того ж, населення міста і райо-
ну збільшується, — коментує Луців. — Це об’єкт першої необхід-
ності, важливіший, ніж заклади освіти, бо діти можуть навчатися у 
дві зміни, а пацієнти почергово лікуватися — ні».

• Запланована добудова. 
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Олександр ГАНУШ, 
директор 
КП «Бориспільводоканал»

 РОБОТА СИСТЕМИ

«БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ»: 308 ГІДРАНТІВ 
І НОВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ЗА 250 ТИС. ГРН

 На початку грудня в Борисполі сталася пожежа, згорів 
приватний будинок на дві сім’ї, на подвір’ї залишився лише 
прапор Борисполя. Чому не вдалося приборкати полум'я, 
досі невідомо. Одна з версій – не працювали пожежні 
гідранти. Чи насправді це так, хто повинен відповідати 
за гідранти, як у випадку надзвичайних ситуацій має 
забезпечуватися безпека населення – розбиралися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

Після пожежі у Фейсбук розгорілася дискусія. Учасники добровільної 
пожежної дружини «Штурм» написали, що коли вони прибули на місце, 
жоден гідрант не спрацював. До одного з них було важко дістатися, бо люк 
був прихований під товстим шаром снігу.

За нормативами, належний стан пожежних гідрантів має забезпечува-
ти КП ВКГ «Бориспільводоканал». За коментарями «Вісті» звернулися до 
керівництва підприємства.

Начальник дільниці водопро-
відних мереж Іван ДЗЮБЕНКО:

— Вранці після пожежі разом з 
командиром караулу Бориспіль-
ської спеціалізованої державної 
пожежної служби №23 на вулицю 
Ватутіна відправилися наші фахів-
ці. Відкрили один гідрант — він в 
робочому стані. Відкрили другий — 
працює. За кілька десятків метрів 
— третій гідрант, теж робочий. Ін-
ша річ — привести в дію пожежний 
гідрант необізнана людина не змо-
же. Є чіткий алгоритм дій, які знає 
лише фахівець. Якщо коротко — 
треба відкрити кришку, поставити 
пожежний стендер, пустити воду, 
потім кришку закрити, з колодязя 
відкачати воду. Судячи з усього, це 
не було зроблено, або ж зроблено 
неправильно. Не маю нічого проти 
добровільної пожежної дружини 
«Штурм», але вважаю, що в таких 
випадках потрібно діяти професій-
но або залучати на допомогу фа-
хівців. До речі, розмови про те, що 
в гідрантах не було води, — це свід-

чення нерозуміння, як діє система. 
У Борисполі понад 100 км водопро-
відних мереж, які закільцьовані в 
єдину систему, включаючи пожеж-
ні гідранти. Тож вода там завжди є. 

За нормативами, водоканал не по-
винен щодня перевіряти всі гідран-
ти в місті. Ми зобов'язані робити це 
згідно звернень пожежної частини 
або служби надзвичайних ситуацій.

Ми тісно співпрацюємо з Бори-
спільської службою надзвичай-
них ситуацій. Кожен рік разом з 
ними проводиться навчання пра-
цівників «Бориспільводоканал», 
об'їзд містом з метою перевірки 
тих гідрантів, які потребують про-
філактики і ремонту. Два тижні то-
му перевірили гідранти на кожно-
му в'їзді до Борисполя — на вули-
ці Київський Шлях, з Глибоцького, 
Сеньківського, Іванківського на-
прямків. Усі вони в робочому ста-
ні. Скажу більше, у нас раніше не 
було такого запасу комплектів для 
ремонту гідрантів, як зараз. Зараз 
на складі 18 комплектів (один кош-
тує 2 тис. грн). 

— У Борисполі налічується 308 
підземних пожежних гідрантів. Є 
такі, що були встановлені ще в 50-х 

роках минулого століття. Наземні 
гідранти, які переважно встанов-
люються в країнах Європи, ми не 
використовуємо, бо їх крадуть та 
здають на металолом, легковажно 
не думаючи про наслідки. Деякі з 
бориспільських гідрантів жодно-
го разу не відкривалися. Звичай-
но, якщо їх раптово відкрити, вони 
можуть зламатися або тріснути. Не 
всі гідранти знаходяться у підпо-
рядкуванні «Бориспільводокана-
лу». Є мережі, які належать ство-
реним ОСББ. Втім, ОСББ ані про-
філактикою, ані ремонтом не за-
ймається. Коли до нас надходять 
заявки на регламентні роботи, ми 
виїжджаємо і ремонтуємо. Тобто 
не відмовилися від жодного по-
жежного гідранта, в чиїй би влас-
ності він не був. Вважаю, що в бю-
джет міста потрібно закласти кош-

ти на профілактику, ремонтні ро-
боти і заміну гідрантів.

Знаю випадки, коли добровіль-
на пожежна дружина перевіряє 
школи, дитячі садки та інші уста-
нови і видає рекомендації, що по-
жежна система не відповідає нор-
мам пожежогасіння. Останній при-
клад – перевірка школи №7. Такі 
перевірки мають проводитися із 
залученням представників водо-
каналу! Облік води здійснюється 
через байпасну лінію. Це та лінія, 
яка відкривається у випадку над-
звичайної ситуації, пожежі. При 
перевірці треба відкрити байпас-
ну лінію, скласти акт про те, що во-
на була розпломбована. Після за-
вершення перевірки фахівець во-
доканалу знову її пломбує. Усі інші 
дії – порушення нормативу і ство-
рення ризику аварійної ситуації.

«РОЗМОВИ ПРО ТЕ, ЩО В ГІДРАНТАХ НЕ БУЛО 
ВОДИ — НЕРОЗУМІННЯ ДІЇ СИСТЕМИ»

«У БЮДЖЕТ МІСТА ПОТРІБНО ЗАКЛАСТИ КОШТИ 
НА ПРОФІЛАКТИКУ, РЕМОНТ І ЗАМІНУ ГІДРАНТІВ»

— Нам за рахунок міської влади 
була виділена стаціонарна елек-
тростанція потужністю 200 кВт. У 
випадку відсутності електроенергії 
вона здатна повністю задовольни-
ти місто водопостачанням. 

Водозабірний вузол №1, який 
дає максимальну кількість водо-
постачання міста, обгороджений 
і зверху обтягнутий колючим дро-
том. Там є два працівника – маши-
ніст і хлорувальник. На всіх водо-
заборах є тривожна кнопка. Якщо 
машиніст бачить небезпеку, він 
натискає кнопку, і за договором, 
який ми оплачуємо щомісяця, ви-
їжджає поліція. 

Влітку під керівництвом СБУ 
України наше підприємство бра-
ло участь у навчаннях. Нам дали 
приписи із тих питань, яким не 
приділяється достатньої уваги. 
За дорученням Бориспільсько-
го міського голови Анатолія Фе-
дорчука ми знайшли організацію 
для встановлення системи елек-
тронного захисту. Це сучасна си-
стема, яка передбачає багатоко-
мпонентний і надійний захист 
головного водозабірного вузла 
міста. У випадку незрозумілої чи 
небезпечної ситуації вмикаєть-
ся сирена, зупиняється насосна 
станція, і, поки вода не переві-

риться на безпеку, в резервуар 
вона не подається. 

Вартість системи – 250 тис. грн. 
Сподіваємося, що депутати при-
ймуть рішення виділити ці кош-
ти, адже в сучасних умовах захист 
стратегічного об'єкта — важли-
вий. У Вінницькій області вже вжи-
то заходи щодо безпеки водока-
налів. У Білій Церкві на водокана-
лі є позавідомча охорона, в Києві 
— спеціалізована охорона з авто-
матами і собаками. А у нас – поки 
що лише тривожна кнопка.

«ГОЛОВНИЙ ВОДОЗАБІРНИЙ ВУЗОЛ ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ, 
А У НАС ПОКИ ЛИШЕ ТРИВОЖНА КНОПКА»

Ситуація, що склалася в країні, вимагає посилення охорони стра-
тегічних об'єктів, до яких належить і водоканал. А як охороняється 
це підприємство в Борисполі ти чи має воно можливість гарантува-
ти місту безпеку у випадку надзвичайної ситуації? Про це розповів 
його керівник Олександр Гануш.

 ДО ТЕМИ

• Влітку 2018 відкрито нову каскадну станцію на бориспільському 
водозаборі, яка зменшила навантаження на систему. Вартість — 111 тис. 
доларів — сплатила компанія-забудовник ЖК SkyCity.

• Підземні гідранти «ховаються» під люками — 
це українсьий формат.

• У Європі встановлюють лише наземні гідранти.
В Україні таких немає через крадіжки.
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 КОМПЕТЕНТНА ДУМКА  КУПИЛИ НЕЩОДАВНО

 ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

• На балансі пожежників зараз одна машина на 1 куб води та ще 
одна, на 2 куби, у процесі придбання. 

• Провели інструктаж і тест-драйв.

• Андрій Макаров (другий зліва) зі своєю командою. 

ПОЖЕЖНА КОМАНДА 
«ШТУРМ»: СИТУАЦІЯ З 
ГІДРАНТАМИ КАТАСТРОФІЧНА

Наталія ТОКАРЧУК

Андрій Макаров, керівник Бо-
риспільської добровільної по-
жежної команди «Штурм», брав 
участь у гасінні пожежі на вул. 
Ватутіна минулого тижня. Він по-
годився прокоментувати для «Ві-
стей» ситуацію зі станом пожеж-
ної безпеки та гідрантів у місті, а 
також те, що сталося під час га-
сіння останньої пожежі.

«Найближчий пожежний гід-
рант знаходився перед подвір’ям, 
де сталося займання. Але крім то-
го, що був засипаний снігом після 
чищення комунальниками тротуа-
рів, виявився несправним. У ньому 
була вода, але накрутити колонку 
(«перехідник», що підключається 
до гідранта, а від нього через по-
жежний рукав подається вода) по 
різьбі було неможливо через не-
справність пристрою , що знахо-
диться під люком, — розповідає 
Андрій Макаров. — У нас було дві 
колонки, ні одна не накручувалась 
на гідрант. Працівники водоканалу 
перевіряють гідрант ключем, див-
ляться, є там вода чи ні, але ж на-
явність води ще не дає можливості 
для підключення колонки. Той гід-
рант був непридатним до викори-
стання за призначенням». 

Також співрозмовник припускає: 
якщо усі гідранти у місті перевіря-
ються працівниками водоканалу 
лише за допомогою ключа, то мож-
на з упевненістю сказати, що вони 
не перевіряються взагалі, і місто 
не застраховане від нових випад-
ків неможливості загасити пожежу. 

«У пожежної команди має бути 
карта гідрантів Борисполя, яка, як 

каже водоканал, є, але ніхто її не 
бачив. Зараз ми користуємося сво-
єю картою, складеною самостій-
но, що не включає всіх наявних у 
місті гідрантів. Ми зверталися до 
міської влади з проханням нада-
ти карту гідрантів водоканалу, але 
не отримали її, — ділиться пожеж-
ник. — Аеропорт без проблем на-
дав нам детальну карту своїх гід-
рантів (їх біля 200). Те ж саме зро-
била і військова частина».

Відомо, що у кожному населено-
му пункті є відповідальна особа за 
протипожежний стан, яка має кон-
тролювати, як виконуються заходи 
з перевірки гідрантів, і чи прово-
дяться вони взагалі. Згідно норма-
тивів, гідранти мають перевірятися 
двічі на рік. Але чи так у Бориспо-
лі? «У Борисполі навіть ті гідранти, 
про які «Штурм» знає, перебува-
ють в незадовільному стані, є по-
ламані чи зрізані. Ми не можемо 
втручатися в процес перевірки, ми 
займаємося гасінням пожеж, але 
через несправні гідранти звину-
вачують нас: мовляв, довго гасили, 
довго шукали воду... Наприклад, в 
Броварах, Баришевці за потреби 
воду до місця пожежі привозять 
своїми машинами комунгосп і во-
доканал — це нормальна практи-
ка. У Борисполі ж випросити таку 
допомогу нереально, хоча водо-
канал має 5 машин, кожна на 3.7-4 
куби води. У комунгоспі теж є такі 
машини, є мотопомпа, поливальна 
машина, яка має все для пожежо-
гасіння (крім драбини), в ній 6 ку-
бів води. Аналогічна машина є в 
тепломережі. У інструкції вироб-
ника до цих машин вказано, що во-
ни можуть використовуватися для 
пожежогасіння».

У підсумку. Як видно, ситуація із станом та перевіркою гідрантів 
на території Борисполя серйозна, неоднозначна і потребує втручан-
ня влади чи контролюючих органів. Адже це питання безпеки кож-
ного бориспільця. 

Сподіваємося, КП «Бориспільводоканал» оприлюднить міську 
карту гідрантів.

Наталія ДОЛИНА, фото автора

Авто зроблене українськими 
підприємствами на замовлення 
КП «Водоканал» за індивідуаль-
ним проектом. Постачальники — 
Київський науково виробничий 
центр «Валідус» і завод спецтехні-
ки «Техкомплект».

Кошти на придбання – біля 3 
млн грн – виділила Бориспільська 
міська влада. За словами праців-
ників водоканалу, така техніка сьо-
годні вкрай потрібна. 

«На балансі КП знаходиться 109,6 
км водопровідних мереж. Із них 74,4 
км мереж, а це 68,2% від загальної 
кількості, вже відслужили свій тер-
мін. Ситуація ускладнюється тим, 
що водопровідні мережі заляга-
ють на глибині 3-4 м, а в Бориспо-
лі на цих глибинах дуже водонаси-
чений грунт, —  розповів головний 
інженер КП «Бориспільводоканал» 
Анатолій Яцина. — Аварійні ситуації 
трапляються в траншеях, канавах, 
колодязях, де роботи там при ви-

користанні звичайної техніки смер-
тельно небезпечні, але ми змуше-
ні йти на ризик, бо виходу не бу-
ло. Для безпечного виконання ава-
рійно-відновлювальних робіт було 
придбане це авто». 

Представники підприємств-по-
стачальників автомобіля провели 
інструктаж і навчання персоналу 
«Бориспільводоканалу».

Як розповів керівник відділу про-
дажу науково-виробничого центру 

«Валідус» Руслан Сова, комплекту-
ючі для авто замовили в італійській 
компанії. Автомобіль укомплектова-
ний генератором, станцією, до якої 
підключається гідравлічний інстру-
мент, вибухонебезпечним вентиля-
тором з гідроприводом, пилкою, 
якою можна працювати під водою, 
— оператор при цьому не постраж-
дає. Відбійний молоток має всі пере-
ваги гідравліки та не замерзає при 
мінусових температурах. 

НОВА АВАРІЙКА ІЗ 
ГАРАНТІЄЮ ЗА 3 МЛН ГРН

 Технічний парк КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» 
поповнився новим 
сучасним автомобілем — 
машиною-майстернею для 
аварійно-відновлювальних 
робіт мережі споруд 
водопроводу.

ПОЛЯГЛИ ДЕРЕВА НЕЗАКОННО
Інна КРИНИЧНА

Епопея із деревами, які потра-
пили у зону забудови біля коли-
шнього ресторану «Лицарський 
замок», що у Борисполі на вул. 
Головатого, завершилася: дере-
ва зрізали повністю.  

Із приводу ситуації Микола Кор-
нійчук, перший заступник Бори-
спільського міського голови, за-
значив, що підприємець В. Пили-
пчук звернувся до КП  «ВУКГ» за 
актом обстеження дерев і кому-
нальне підприємство провело об-
стеження насаджень. Актом об-
стеження встановлено, які дерева 
ростуть на тій ділянці: порода, діа-
метр, кількість. Документ затвер-
див Микола Корнійчук, але це не 
дає права зрізувати дерева. 

Після обстеження «ВУКГ» мало 
здійснити розрахунок втрат від 
видалення насаджень, і дати раху-
нок організації, яка планує роби-
ти на тому місці. І комунальне під-
приємство, відповідно до оплати, 
видає ордер на видалення. Ордер 
дає дозвіл на вирубку. Але, як вда-

лося дізнатися у КП «ВУКГ», підпри-
ємець В. Пилипчук гроші не запла-
тив і ордера не отримав, тому діяв 
у порушення закону. 

У Борисполі прийнято рішення, 
що дозвіл на видалення дерев да-
ється тільки після схвалення вико-
навчим комітетом.

Але уже після прийняття тако-
го рішення міськвиконкомом, бі-
ля «Лицарського замку» були ви-
різані усі дерева… Із цього приво-

ду Бориспільський міський голо-
ва Анатолій Федорчук повідомив 
«Вістям», що за його підписом на-
правлено листа на ім’я начальни-
ка державної екологічної інспекції 
Столичного округу Юрія Сергієнка 
з інформацією про те, що у пору-
шення законодавства були зрізані 
дерева, щоб підприємця перевіри-
ли. За словами мера, це єдине, що 
міська влада може вдіяти щодо да-
ної ситуації. 

• Повністю знищена зелена зона на вул. Головатого.
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 ПЕРША ІНІЦІАТИВА

«ЕКОБОР» ЗБИРАЄ 
ТА СОРТУЄ СМІТТЯ

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Жовте авто з надписом «екоБор» 
буде збирати  сміття, яке підлягає 
подальшій переробці,  з кількох мі-
крорайонах Борисполя. Ініціатива 
нова, тому перебуває в тестовому 
режимі. Але з часом, кажуть орга-
нізатори, буде встановлено чіткий 
графік збору. 

Перший виїзд пересувна станція 
здійснила 8 грудня, у суботу. «Вісті» 
долучилися до відкриття та про-
слідкували, наскільки сподобала-
ся бориспільцям така ідея, а також 
розпитали ініціаторів про те, як 
почати сортувати сміття та як пра-
вильно це робити.

Стартували вдало
Почали із амбулаторії на вул. 

Глибоцькій, 81, біля ДЮСШ, супер-
маркетів Фора на вул. Головатого, 
28 та на вул. Момота, 42, а заключ-
ний пункт маршруту — Екомаркет 
на вул. Київський шлях, 2/14. Пер-
ший день збору приніс невеликий 
«урожай», але, кажуть організато-
ри, це початок. Про ініціативу ще 
мало хто знає, але коли виїзди бу-
дуть стабільними, потік зросте. Ба-
гато людей вперше почули про не-
обхідність сортування сміття, було 
багато запитань щодо правильно-
сті його сортування та який плас-
тик, папір та інші матеріали можуть 
здаватися на вторинну перероб-
ку. Дивувалися, що перелік плас-
тику на переробку обмежений, а 
ПЕТ-пляшки та посуд мають бути 
вимитими, бо в іншому разі вони 
не можуть бути переробленими.  
Через необізнаність люди прино-
сили і відходи, що не підлягають 
переробці, але активісти прийма-
ли все, відкладаючи  непотрібне в 
окремий мішок, пояснювали бори-
спільцям, що і як правильно сор-
тувати.  Були й такі, які підходили і 
питали: «Що ви продаєте?».

Збирають 
і пояснюють 

Запитую у організаторів, чи ба-
гато, на їхній погляд, еко-відпові-
дальних людей у місті, та чому во-

ни вирішили займатися сортуван-
ням сміття. «На еко-свідомих людей 
ми і розраховуємо, — відповідає 
Ірина Ярмолюк, одна з ініціаторів 
створення сортувальної станції. — 
Насправді є багато людей, що сор-
тують сміття, але бачать, що кому-
нальники, коли забирають сміття, 
кидають його в один і той же бак і 
відвозять на один і той же полігон. 
Відсортоване нами сміття  точно по-
трапить на переробку. У Борисполі 
уже з’явилися контейнери для роз-
дільного збору відходів від компа-
нії «Еко-Сток», у них є власна сор-
тувальна станція на вул. Колектор-
ній у м. Київ, але  в якому вона стані, 
чи дійсно вона працює, невідомо».

Також активісти нарікають, що 
такі контейнери часто переповне-
ні, а сміття не забирається довго; 
мешканці будинків через незнан-
ня правил сортування кидають ту-
ди відходи, які не можуть бути пе-
реробленими. Активісти планують 
відвідати «Еко-Сток» в найближчий 
час, щоб ознайомитися з процесом 
їх роботи.

Приватна ініціатива
Створення сортувальної пересув-

ної станції було  приватною ініціа-
тивою, розповідають активісти. Во-
ни знайшли один одного у Фейсбук. 
«Нас знайшла Ірина, — розповідає 
Дмитро, власник машини, що вико-
ристовується для збору відходів. — 
Вона дала оголошення в соцмережі 
про те, чи не хоче хтось із бориспіль-
ців займатися сортуванням та попу-
ляризацією його серед мешканців 
міста». Сам він сортує сміття давно, 
тому з радістю відгукнувся. «Мене 
проблема сміття бентежила давно 
— я часто ходжу у походи, і постій-

но бачу, скільки у лісах сміття, плас-
тику. Долучив до сортування друзів 
і родичів. Хочу, щоб у місті було біль-
ше контейнерів для сортування не 
тільки у дворах багатоквартирних 
будинків, а й у місцях скупчення лю-
дей, наприклад, у парках, школах, 
щоб люди ставилися до цього відпо-
відально. У Європі  давно сортують 
сміття, і набагато ретельніше, ніж у 
нас (навіть ПЕТ-пляшки сортують за 
кольорами), це стало звичною спра-
вою, а якщо хтось не має такої мож-
ливості чи бажання, платить гроші, 
за те, що його відходи будуть відсор-
товані. Свідомий підхід має бути і у 
нас: не хочете сортувати — кидай-
те все в один контейнер, але платіть 
гроші, і хтось сортуватиме за вас», — 
говорить Дмитро.

Лідія, третя з групи активістів, 
теж сортує сміття давно, а ще за-
ймається компостуванням та його 
популяризацією серед мешканців 
Борисполя, адже весь приватний 
сектор міста займається город-
ництвом, і спалювання рослинних 
решток восени та навесні  наби-
рає масштабів місцевої катастро-
фи. «Компостні ями та компостери 
мають стати альтернативою спалю-
ванню. А якби Бориспіль масово 
долучився до сортування, то виру-
чених коштів вистачало б на бла-
гоустрій міста», — говорить вона.  

 Три мешканці 
Борисполя започаткували 
ініціативу –  важливу 
для міста, яке не може 
вирішити проблему зі 
сміттєвим полігоном 
та будівництвом 
сміттєпереробного зводу. 
Активістами відкрито 
пересувну станцію 
сортування сміття. На 
першому виїзді побували 
«Вісті».

ПОРАДИ ТИМ, ХТО ХОЧЕ 
СОРТУВАТИ ВІДХОДИ:

 • розкажіть про сортування 
членам сім’ї та разом 
вивчіть перелік сировини, 
що підлягає переробці

 • встановіть для 
вторсировини друге 
відерце

 • зібрану  сировину 
відносьте до контейнерів 
«Еко-сток» чи здавайте в 
приймальні пункти 

 •  якщо ви живете в 
приватному будинку,  
почніть компостувати 
органічні відходи

 •  свідомо обирайте 
упаковку перед купівлею 
будь-яких продуктів, 
надаючи перевагу тій, що 
перероблюється

ЯКІ ВІДХОДИ МОЖНА 
ПРИНОСИТИ ДО 
ПУНКТІВ ПРИЙОМУ 
ВТОРСИРОВИНИ:

 •  папір (газети, аркуші 
паперу, картонні коробки, 
тверду упаковку)

 • скло ( пляшки та банки, в 
т.ч. від пива та ліків)

 •  метал (жерстяні банки 
від консервів, алюмінієві 
баночки з газованих 
напоїв та пива)

 • пластик (PET — пляшки 
від мінеральної води та 
газованих напоїв; HDPE 
—пляшки від побутової 
хімії; PP — побутова хімія 
та деякі контейнери для 
їжі; PS — стаканчики від 
йогурту; поліетиленова 
плівка з упаковки пляшок; 
пакувальна стрейч плівка; 
пакети з-під круп та хліба 
тощо) – вид пластику у 
вигляді буквеного коду 
вказано на дні виробу

 •  шкідливі відходи 
(батарейки, ртутні 
лампи, термометри, 
протерміновані ліки)

• Автори еко-ініціативи у Борисполі: Лідія Землянська, Дмитро Прянішніков та Ірина Ярмолюк.

Важливо! Уся вторсировина має бути чистою, без залишків їжі, тара 
промита і суха. Сировина — компактною: пластикові пляшки сплющені чи 
скручені, з відкрученими кришечками, картонні коробочки — розкладені.

• У активістів поки одна машина.

Вчіться сортувати
Сировина, яка здається на пере-

робку, має бути підготовлена. На-
приклад, пляшки мають бути без 
кришечок, помиті та сплюснуті. 
Пластик — відсортованим за ви-
дами, поліетилен також.  Згребти 
в купу поліетилен, пластик, папір 
тощо та принести – не вихід. Тому 
навчання сортувати, кажуть акти-
вісти, обов’язкове.  Як мінімум, все 
побутове сміття має ділитися на 3 
види: органіка, відходи для пере-
робки та відходи для спалювання..

На питання, чи зверталися во-
ни з ініціативою сортування до 
міської влади, активісти розпові-
дають, що були на прийомі у пер-
шого заступника міського голо-
ви Миколи Корнійчука і той по-
обіцяв сприяти ініціативі. Також 
із метою навчання сортуванню 
школярів планується проведен-
ня спеціальних уроків в школах 
міста. Наприклад, школа №3 вже 
сортує сміття за власної ініціа-
тиви та вже зняли відеоролик. У 
найближчий час буде проведе-
но лекцію в міській бібліотеці на 
тему свідомого споживання та 
еко-відповідальності.

 ВАРТО ЗНАТИ 
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№49 (958), 14 грудня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама
АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

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

9.30, 11.25, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.15 "Міняю жінку -7", 10 с.
14.35 "Сімейні мелодрами"
15.35 Т/с "Моє чуже життя"
16.30 "Секретні матеріали"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "За правом 

любові"
21.45 "Міняю жінку - 14", 8 с.
23.30, 0.50 Бойовик "Шанхайський 

полудень"

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

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

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

5.15, 20.00 "Подробиці"
6.00, 2.35 М/ф
6.15, 22.00 "Слідство вели... з 

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

"Новини"
7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.20, 18.00, 19.00, 1.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
11.15, 12.25 Х/ф "Жандарм на 

відпочинку"
13.50 Х/ф "Жандарм і 

жандарметки"
15.50 "Жди меня. Україна"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "За сірниками"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король сноуборду"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Вечірка 2
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Країна У. Новий рік
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Секретний фронт. Дайджест
10.35, 13.15 Х/ф "Подорож до 

центру Землі" 1, 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Х/ф "Трансформери-3: 

Темний бік Місяця" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с "Обмани себе" (16+)
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф "Чорнокнижник" (18+)
2.35 Т/с "Прокурори"
3.15 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Ключі від неба"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 "М/ф"
7.50 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
9.30, 2.15 "Позаочі"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Слід Сокола"
13.05 Х/ф "Туз" (16+)
14.55 Х/ф "Блакитна стріла"
16.45 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.20 Т/с "міс Фрайні Фішер " (16+)
21.20 Т/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Невиправний брехун"
0.50 Х/ф "Непіддатливі"
3.05 "Спогади"
3.55 Кіноляпи

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

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.00, 2.20 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 Х/ф "Рабиня"
18.30, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25, 6.15 "Мультляндія"
22.30, 1.50 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"

3.00 Зона ночі
3.30 Абзац
5.09, 6.19 Kids Time
5.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.20 Х/ф "Голос монстра" (12+)
8.30 Х/ф "Я вбиваю велетнів" (12+)
10.30 Х/ф "Затура"
12.30 Х/ф "Робот Чаппі" (16+)
15.00 Х/ф "Трон: Спадщина" (16+)
17.40, 2.30 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
0.30 Пост шоу. Таємний агент

5.25, 4.45 "Top Shop"
6.25 Х/ф "Найостанніший день"
8.25, 18.20 "Свідок. Агенти"
9.00 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50 Т/с "Кулагін та партнери"
14.55, 16.50, 3.20 "Речовий доказ"
21.05 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
3.40 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

9.15, 18.15 "Спецкор"

10.00, 18.50 "ДжеДАІ"

10.35 Т/с "Стоматолог"

14.40 Х/ф "Бюро людяності" (16+)

16.20 Х/ф "Повернення Геркулеса" 

(16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35 Т/с "Кістки-4" (16+)

23.20 Т/с "Кістки-3" (16+)

1.00 "Секретні файли"

1.55 "Облом.UA."

5.50, 0.40 Т/с "Коли ми вдома"
6.55 Все буде добре! (16+)
9.00, 19.00, 23.40 Т/с "Коли ми 

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

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

15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.10 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.15, 14.30 РадіоДень
13.40 Д/ф "Бюджетний відпочинок"
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ф "Цікаво.com"
16.20, 4.10 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу
18.20, 3.35 Тема дня
19.00 Разом
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50 Т/с "Дірк Джентлі" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 UA:Біатлон. Студія
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.45, 2.30 Складна розмова
23.30 Телепродаж Тюсо
1.40 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

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

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

9.30, 11.10, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.00 "Міняю жінку"
14.30 "Сімейні мелодрами"
15.30 Т/с "Моє чуже життя"
16.30 "Секретні матеріали"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "За правом 

любові"
21.45, 23.45, 0.50 "Інспектор. Міста"
1.40 Мелодрама "Артистка"

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

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

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

6.00 М/ф
6.20, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.25, 12.25 Х/ф "Жандарм та 

інопланетяни"
12.50 Т/с "Вогнем і мечем"
14.50, 15.50, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00, 1.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "Міміно"
3.30 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Школа монстрів: 

Електрично"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 19.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Країна У. Новий рік
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф "Випробування 

вогнем"
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
16.40, 21.25 Т/с "Обмани себе" 

(16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 "На трьох" (16+)
23.40 Х/ф "Останні лицарі" (16+)
1.45 Т/с "Прокурори"

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

Джентльмени удачі"
9.30, 0.55 "Позаочі"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Небилиці про Івана"
12.50 Х/ф "Материнська клятва"
15.20 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
17.10 Х/ф "Чорний принц"
19.00 Т/с "міс Фрайні Фішер " (16+)
21.00, 2.10 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Час бажань"
1.45 "Спогади"
3.40 Кіноляпи

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

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.00, 2.20 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 Х/ф "Любов, любов, любов"
18.30, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.30, 1.50 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"

3.40 Служба розшуку дітей
3.45, 2.00 Зона ночі
4.55 Абзац
6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00, 1.00 Київ вдень та вночі (16+)
9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
10.00, 22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)
10.50 Т/с "Відчайдушні 

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

(12+)
23.00 Х/ф "Мара" (16+)

5.10 Х/ф "Сангам"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Небезпечні друзі"
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50 Т/с "Кулагін та партнери"
14.45, 16.50, 3.35 "Речовий доказ"
21.10 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
4.00 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
8.25, 1.55 Т/с "Мушкетери-2" (16+)
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
12.55 Відеобімба
13.10 Х/ф "Акулячий торнадо: 

Четверте пробудження" 
(16+)

14.55 Х/ф "Бен-Гур"
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)
21.35, 3.00 Т/с "Кістки-4" (16+)
23.20 Т/с "Кістки-3" (16+)
1.00 "Секретні файли"
3.40 "Облом.UA."

5.45, 0.45 Т/с "Коли ми вдома"
6.50, 15.25 Все буде добре!
8.50, 19.00, 23.45 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.55, 20.00, 22.35 МастерШеф 

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

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

15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ф "Смаки культур"
13.15, 14.30 РадіоДень
13.40 Д/ф "Бюджетний відпочинок"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 UA: Фольк
18.20, 3.35 Тема дня
19.00 Спільно
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50 Т/с "Дірк Джентлі" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ф "Погляд зсередини"
22.45 Перша шпальта
23.30 Телепродаж Тюсо
1.40 Розсекречена історія
2.30 Складна розмова
4.10 Лайфхак українською
4.20 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
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СЕРЕДА, 19 ГРУДНЯ

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

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

9.30, 11.20, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.10 "Міняю жінку -7", 12 с.
14.35 "Сімейні мелодрами"
15.35 Т/с "Моє чуже життя"
16.30 "Секретні матеріали"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "За правом 

любові"
21.45, 22.55 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
0.05, 0.50 Драма "Белль"

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

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Квіти дощу" 5, 6 с.
23.20 Гучна справа
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

6.00, 2.35 М/ф
6.10, 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00 "Марафон "Диво починається"
10.25, 12.25 Х/ф "Висадіть банк"
12.00, 17.40 Новини
12.50 Т/с "Вогнем і мечем"
14.50, 15.50, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00, 1.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "У зоні особливої уваги"
3.30 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Русалонька"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 19.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Країна У. Новий рік
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
12.05, 13.20 Х/ф "Останні лицарі" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
16.40, 21.25 Т/с "Обмани себе" 

(16+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.25 "На трьох" (16+)
23.40 Х/ф "Імперія вовків" (16+)

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 "М/ф"
7.50, 10.50 "Моя правда"
9.30, 1.30 "Спогади"
10.00, 0.40 "Позаочі"
11.40 Х/ф "Руда фея"
12.55 Т/с "Сінг-Сінг" (16+)
15.05 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
16.50 Х/ф "З життя начальника 

карного розшуку"
19.00 Т/с "міс Фрайні Фішер " (16+)
21.00, 2.20 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Старий знайомий"
3.50 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

7.00, 23.20, 6.15 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 22.00, 23.00, 0.55, 2.00 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 0.05 "Школа права"
9.15, 0.45, 2.20 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 "Х/ф "Материнська клятва"
18.30 "Свято головної новорічної 

ялинки України"
22.25, 1.30 "Якісне життя"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
1.05 "Служба порятунку"
3.00 "Життєві історії"

3.00, 2.15 Зона ночі
4.20 Абзац
6.09, 7.29 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.30, 1.20 Київ вдень та вночі (16+)
8.29 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.30, 22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)
10.30 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 21.00 Т/с "Будиночок на 

щастя" (12+)
17.00, 19.00 Екси (16+)
23.00 Х/ф "Закляття" (16+)
2.10 Служба розшуку дітей

5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00, 12.50 Т/с "Кулагін та 

партнери"
6.55 Х/ф "Совість"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зникнення"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
14.45, 16.50, 3.20 "Речовий доказ"
21.25 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 12.50 "Помста природи"

8.25, 1.55 Т/с "Мушкетери-2" (16+)

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

15.20 Х/ф "Перше вбивство" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20, 3.00 Т/с "Кістки-4" 

(16+)

1.00 "Секретні файли"

3.40 "Облом.UA."

5.45, 0.45 Т/с "Коли ми вдома"
6.40 Все буде добре!
8.45, 19.00, 23.45 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.45, 20.00, 22.35 МастерШеф 

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

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

15.00, 18.00, 21.00, 3.40 
Новини

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

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ф "Смаки культур"
13.15 РадіоДень
13.40 Д/ф "Бюджетний відпочинок"
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Концертна програма "Коло 

мрій"
18.30, 1.40 Футбол. Клубний 

чемпіонат світу- 2018 г. 
Півфінал

19.20 Погода (у перерві)
20.30 Д/ф "Життя з левами"
21.25, 4.05 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ф "Погляд зсередини"
22.45 Схеми. Корупція в деталях
23.30 Телепродаж Тюсо
3.15 Наші гроші
4.15 Тема дня
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ЧЕТВЕР, 20 ГРУДНЯ

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

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

9.30, 11.20, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.10 "Міняю жінку -7", 13 с.
14.35 "Сімейні мелодрами"
15.35 Т/с "Моє чуже життя"
16.30 "Секретні матеріали"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "За правом 

любові"
21.45 "Гроші 2018"
22.30 "Право на владу 2018"
1.00 Драма "Місто 44"

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

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

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

6.00 М/ф
6.20, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15 Х/ф "Оскар"
12.25 Х/ф "Зразкові родини" (12+)
14.50, 15.50, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "Хід у відповідь"
1.30 Х/ф "Справи сердечні"
3.30 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Диявол с трьома 

золотими волосинами"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 19.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.10, 13.20 Х/ф "Ягуар" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
16.35, 21.25 Т/с "Обмани себе" 

(16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач-бідняк
22.30 Д/ф "Міф"
23.50 Х/ф "Ордер на смерть" (16+)
1.35 Т/с "Прокурори"

5.15 Х/ф "З життя начальника 
карного розшуку"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 "М/ф"
7.50, 11.10 "Моя правда"
10.20, 0.55 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Вінчання зі смертю"
13.25 Х/ф "Суперограбування в 

Мілані"
15.25 Х/ф "Безбатченківщина"
17.15 Х/ф "Мачуха"
19.00 Т/с "міс Фрайні Фішер " (16+)
21.00, 2.10 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Дама з папугою"
1.45 "Спогади"
3.40 Кіноляпи

7.00, 21.25, 6.05 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00 "Столичні 

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.00, 2.20 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 "Х/ф "Всепереможне кохання"
18.30, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30, 1.50 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00 Зона ночі
4.20 Абзац
6.09, 7.29 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.30, 2.00 Київ вдень та вночі (16+)
8.30 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.30, 22.10 Т/с "Чаклунки" (16+)
10.30 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 21.00 Т/с "Будиночок на 

щастя" (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
23.10 Х/ф "Закляття 2" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

5.45, 12.50 Т/с "Кулагін та 
партнери"

7.05 Х/ф "Все перемагає любов"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "У небі "Нічні відьми"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
14.45, 16.50, 3.25 "Речовий доказ"
21.25 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

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

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.25, 1.55 Т/с "Мушкетери-2" (16+)

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"

12.50, 4.20 "Облом.UA."

15.05 Х/ф "Неймовірне життя 

Волтера Мітті"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20, 3.00 Т/с "Кістки-4" 

(16+)

1.00 "Секретні файли"

5.45, 1.00 Т/с "Коли ми вдома"
6.45 Все буде добре! (16+)
8.50, 19.00, 0.00 Т/с "Коли ми 

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

(12+)

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

15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ф "Смаки культур"
13.15, 14.30 РадіоДень
13.40 Д/ф "Бюджетний відпочинок"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Промінь живий
18.20, 1.40 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Спринт 10 км. 
Чоловіки

19.55 #ВУКРАЇНІ
20.30 Д/ф "Життя з левами"
21.25, 3.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях. 

Дайджест
22.15 Д/ф "Погляд зсередини"
22.45 Букоголіки
23.30 Телепродаж Тюсо
3.35 Тема дня
4.10 Лайфхак українською
4.25 #МузLove з Любою 

Морозовою

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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П'ЯТНИЦЯ, 21 ГРУДНЯ

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

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

9.30, 11.15, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.05 "Міняю жінку"
14.35 "Сімейні мелодрами"
15.35 Т/с "Моє чуже життя"
16.30 "Секретні матеріали"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.25 "Ліга сміху 2018"
22.25, 5.00 "# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова 2018"
23.10 "Розсміши коміка"
1.05 "Вечірній Київ"

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

3.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика
13.25 Т/с "Рік собаки" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Рік собаки" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
22.00 Т/с "коли повертається 

минуле" 1 с. (16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Коли повертається 

минуле" 2, 3 с. (16+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Коли повертається 

минуле" (16+)

6.00 М/ф
6.20, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.25, 12.25 Х/ф "З речами на 

виліт!" (16+)
12.50 Х/ф "Матусин синок" (16+)
14.50, 15.50, 16.45, 1.40 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Будні карного розшуку"
3.40 Х/ф "Шум вітру"
4.55 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король скейтборду: 

Найбільш вертикальний 
примат"

11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 19.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.20 Віталька
16.15 Х/ф "Перевізник" (16+)
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф "Перевізник - 2"
22.40 Х/ф "Новорічний корпоратив" 

(16+)
0.40 Теорія зради
1.40 17+
2.30 Панянка-селянка
5.50 Корисні підказки

4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
10.35 Багач-бідняк
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Ордер на смерть" (16+)
15.00, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
16.40 Т/с "Обмани себе" (16+)
17.45, 0.25 Т/с "Марк+Наталка" 

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

5.45 Х/ф "Лісова пісня. Мавка"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 "М/ф"
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Позаочі"
11.10 Х/ф "Капітан Крокус"
12.25 Х/ф "Северино"
14.00 Х/ф "Загадка Эндхауза"
15.50 Х/ф "Чисто англійське 

вбивство"
19.00 Т/с "міс Фрайні Фішер " (16+)
21.00, 2.30 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Сім днів до весілля"
0.55 Т/с "Казка про жінку і 

чоловіка"
3.15 Кіноляпи

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.10 "Школа права"
9.15, 20.20, 22.45, 23.20 "Ситуація"
9.25, 3.45 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 "Х/ф "Несправедливість"
18.30, 23.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25, 2.10 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Життєві історії"

3.00 Зона ночі

4.00 Абзац

5.40, 0.25 Київ вдень та вночі (16+)

6.40, 21.40 Т/с "Чаклунки" (16+)

7.40 Ревізор

10.40 Страсті за Ревізором

13.10 Т/с "Будиночок на щастя" 

(12+)

16.20, 19.00 Топ-модель (16+)

22.40 Екси (16+)

1.20 Х/ф "Мара" (16+)

5.45, 12.50 Т/с "Кулагін та 
партнери"

6.40 Х/ф "Вавилон ХХ"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Алмази для Марії"
10.30, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
14.50, 16.50, 3.20 "Речовий доказ"
21.30 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

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

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

8.25, 1.55 Т/с "Мушкетери-2" (16+)

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50 "Загублений світ"

12.50 Відеобімба

15.30 Х/ф "Останній бій" (16+)

17.15, 4.10 "Цілком таємно"

19.25 Т/с "Перевізник-2" (16+)

23.25 "Змішані єдиноборства. UFC 

№226"

3.00 Т/с "Стоматолог"

3.45 "Облом.UA."

5.50 Т/с "Коли ми вдома"
7.20, 19.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
8.20 Хата на тата (12+)
13.00 Т/с Два полюси любові 16+ 

(16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
20.00 Цієї миті рік потому (12+)
22.45 Ультиматум (16+)

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

15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ф "Смаки культур"
13.15, 14.30 РадіоДень
13.40 Д/ф "Бюджетний відпочинок"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Енеїда
18.20, 1.40 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Спринт 7.5 км. Жінки
19.50 Перший на селі
20.30 Д/ф "Спільноти тварин"
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00, 4.20 Лайфхак українською
23.30 Телепродаж Тюсо
3.45 Тема дня
4.40 Koktebel Jazz Festival
5.05 UA: Фольк

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 22 ГРУДНЯ

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.35 "Їмо за 100"

11.15, 23.30 "Світське життя 2018"

12.15 Мелодрама "Вирок ідеальної 

пари"

16.30, 21.30 "Жіночий квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.35 "Ліга сміху 2018"

4.45 "Секретні матеріали"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.15 Зоряний шлях

9.10 Т/с "Квіти дощу" 1, 6 с.

15.20 Т/с "Квіти дощу"

17.10 Т/с "дівчатка мої" 1, 2 с.

20.00 Т/с "дівчатка мої"

22.00 Т/с "Салямі"

1.40 Телемагазин

2.10 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

3.35 Реальна містика

7.00 "Жди меня. Україна"
8.50 "Слово Предстоятеля"
9.00 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід 
заборонений"

10.30 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
12.30 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
14.10 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
16.50 Х/ф "Суєта суєт"
18.40 "Місце зустрічі"
20.00 "Подробиці"
20.30 Д/п "Абсолютний чемпіон"
21.30 "Великий бокс. Денис 

Берінчик - Росекі 
Крістобаль"

6.00 ТЕТ Мультиранок
12.15 Х/ф "Найкращий друг 

шпигуна"
13.50 Х/ф "Диявол с трьома 

золотими волосинами"
15.00, 2.50 Панянка-селянка
17.00 Х/ф "Новорічний корпоратив" 

(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Країна У. Новий рік
0.00 Країна У
1.00 Теорія зради
2.00 17+
3.40 Віталька

5.20 Скарб нації
5.30 Еврика!
5.40 Факти
6.00 Більше ніж правда
7.35 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу (12+)
10.45, 10.50 Особливості 

національної роботи-2
12.45 Факти. День
13.00, 2.25 "На трьох" (16+)
15.00 Т/с "Обмани себе" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Трансформери-4: Час 

вимирання" (16+)
22.15 Х/ф "Інферно" (16+)
0.40 Х/ф "Чорнокнижник" (18+)

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 "М/ф"
7.50 "Моя правда"
9.30 Х/ф "Леонід Биков. Зустрічна 

смуга"
10.20 Х/ф "Невідома версія. 

Дівчата"
11.10 Х/ф "Суперограбування в 

Мілані"
13.00 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
15.00 Х/ф "Рідна дитина"
17.40 Х/ф "Северино"
19.10 Х/ф "Ульзана"
21.00 Х/ф "Дівчина без адреси"
22.45 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
0.35 Х/ф "Альошкіна любов"

7.05 "Мультляндія"
8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00, 1.10 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт М.Поплавського "Я 

у тебе один"
16.50 "Біометрика"
17.00 "Ситуація"
17.15, 1.35 "Служба порятунку"
17.45 Х/ф "Давнє прокляття"
20.30, 2.20 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 2.00, 5.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

21.25 Х/ф "Найкращий тато у світі"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.35, 5.50 "КИЇВ LIVE. Підсумки"

3.20 Служба розшуку дітей
3.25, 1.10 Зона ночі
5.49, 6.59 Kids Time
5.50 М/с "Лунтик та його друзі"
7.00 Заробітчани
13.10 Варьяти (12+)
15.10 Хто зверху? (12+)
17.10 М/ф "Angry Birds у кіно"
19.05 Х/ф "Пінгвіни містера 

Поппера"
21.00 Х/ф "Лицар дня" (16+)
23.20 Х/ф "Йолопи-розбійники" 

(16+)

5.40 Х/ф "Балада про солдата"
7.10 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
10.15 Х/ф "Акція"
12.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
16.00 "Речовий доказ"
17.00 "Легенди карного розшуку"
18.00 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Зимова вишня"
21.20 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
23.30 Х/ф "Замкнутий ланцюг" 

(16+)
1.25 "Таємниці кримінального світу"
2.50 "Випадковий свідок"
3.15 "Правда життя. Професії"
4.15 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.05, 2.00 "102. Поліція"

9.00 ДжеДАІ 2018 г.

11.00 "Загублений світ"

15.05 Х/ф "Числова радіостанція" 

(16+)

16.50 Х/ф "Останній бій" (16+)

18.25 Х/ф "Спіймати і вбити" (16+)

20.20 Х/ф "Віддача" (16+)

22.15 Х/ф "Чужий проти Хижака" 

(18+)

0.05 Х/ф "Атака на титанів" (18+)

2.55 "Облом.UA."

4.10 "Цілком таємно"

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

8.10 Караоке на Майдані
9.15 Все буде смачно!
10.10 Х/ф "Молода дружина"
12.15 Т/с "Рецепт кохання"
16.15 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор. Фінал
0.25 Цієї миті рік потому (12+)
2.15 Ультиматум (16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.50 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ф "Цікаво.com"
10.45 Д/ф "Елементи"
11.10, 17.15 Телепродаж
11.35 Хто в домі хазяїн?
12.05 Сильна доля
13.00 Х/ф "Старий добрий день 

подяки"
14.50 По обіді шоу
15.55, 2.10 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Гонка переслідування 
12, 5 км. Чоловіки

16.45 Спільно
17.50, 3.00 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Гонка переслідування 
10 км. Жінки

18.45 Футбол. Клубний чемпіонат 
світу- 2018 г. Фінал

20.20 Футбол. Клубний чемпіонат 
світу. Хайлайти

20.30 Д/ф "Мегаполіси"
21.25 Промінь живий

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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НЕДІЛЯ, 23 ГРУДНЯ

6.00 ТСН
6.45 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55 "Світ навиворіт 10: бразилія"
11.05, 12.05, 12.55, 13.55, 14.50 

"Світ навиворіт: Камбоджа"
15.50 Комедія "Службовий Роман. 

Наші часи"
17.40 Комедія "8 перших побачень"
19.30, 4.45 "ТСН-тиждень"
21.00 Мелодрама "Двигун 

внутрішнього згоряння"
1.00 "Вечірній київ"

6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.30 Т/с "дівчатка мої"
13.20 Т/с "Коли повертається 

минуле" (16+)
17.10 Т/с "Принцеса-жаба" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Принцеса-жаба" (12+)
23.00 Х/ф "Два квитки до Венеції" 

(16+)
1.00, 2.30 Історія одного злочину 

-4 (16+)
2.00 Телемагазин
5.30 Реальна містика

7.10 Х/ф "Мільйон у шлюбному 
кошику"

9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
14.00 Х/ф "Візьми мене штурмом" 

(12+)
16.10 Т/с "Побачити океан" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Книжковий клуб" (16+)
22.30 Х/ф "Осінні клопоти" (16+)
0.15 "Вещдок"

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.05 М/ф "Енчантімалс: Рідний 

дім"
12.15 Вечірка 2
17.15 Х/ф "Перевізник - 2"
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Країна У. Новий рік
0.00 Країна У
1.00 Теорія зради
2.00 Панянка-селянка
3.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.15 Факти
5.40 Інсайдер
7.30 Антизомбі
9.25 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.10, 13.00 Х/ф "Ягуар" (16+)
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Війна світів" (16+)
15.30 Х/ф "Трансформери-4: Час 

вимирання" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Трансформери-5: 

Останній лицар" (16+)
23.50 Х/ф "Ангели і демони" (16+)
2.20 "На трьох" (16+)

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

слово "смерть"
10.20 "Невідома версія. 

Найпривабливіша і 
найпривабливіша"

11.05 Х/ф "Мама, я льотчика 
люблю"

12.45 Х/ф "Такі красиві люди"
14.25 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
15.40 Х/ф "Між високих хлібів"
17.20 Х/ф "Оцеола: Права рука 

відплати"
19.10 Х/ф "Текумзе"
21.00 Х/ф "В зоні особливої уваги"

8.00 "Київські історії"
8.25 "Прогулянки містом"
8.50 "Біометрика"
9.00, 1.40 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Приречений на любов"
15.40 "Дика прогулянка"
16.30 "Творчий вечір Олександра 

Злотника"
18.00 Х/ф "Звір"
21.00, 0.40, 5.25 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 5.55 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Повернення до 

Бургундії"
23.35 "Українська Національна 

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

3.00 Зона ночі
4.40 Стендап-шоу
5.39, 6.49 Kids Time
5.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.50 Х/ф "Я вбиваю велетнів" (12+)
9.00 Х/ф "Затура"
11.00 М/ф "Angry Birds у кіно"
12.50 М/ф "Індики: Назад у 

майбутнє"
14.30 Х/ф "Пінгвіни містера 

Поппера"
16.20 Х/ф "Лицар дня" (16+)
18.50 Х/ф "Отже, війна" (16+)
21.00 Х/ф "За бортом"
23.20 Х/ф "Тисяча слів" (16+)
1.10 Х/ф "Йолопи-розбійники" 

(16+)

5.15 Х/ф "Карусель"

6.30 Т/с "Пуаро Агати Крісті"

10.30 Х/ф "Міміно"

12.15 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"

14.00 Х/ф "Клятва кохання"

17.05 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)

19.00 Х/ф "Баламут"

20.45 Х/ф "Невиправний брехун"

22.15 Х/ф "Професор у законі"

0.35 Х/ф "Замкнутий ланцюг" (16+)

2.25 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

11.55 "Шалені перегони"

13.25 Т/с "Перевізник-2" (16+)

17.20 Х/ф "Вірус для солдатів" 

(16+)

19.10 Х/ф "Вціліла" (16+)

21.00 Х/ф "Знак пошани" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

№226"

1.30 "Облом.UA."

5.50 Т/с "Коли ми вдома"
6.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
8.55 Все буде смачно!
11.00 Караоке на Майдані
12.00 МастерШеф (12+)
17.55 Слідство ведуть екстрасенси 

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

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
9.40 Казки, перевірені часом. "Ганс 

Рьоклє і чорт"
11.05 Д/ф "Світ дикої природи"
11.35 Енеїда
12.40, 21.55 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Мас-стар 15 км. 
Чоловіки

13.30, 17.35 Телепродаж
13.55 Лайфхак українською
14.10 #ВУКРАЇНІ
14.40 Перший на селі
15.25, 1.40 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Мас-стар 12.5 км. 
Жінки

16.10 UA:Біатлон. Студія
16.35 UA: Фольк
18.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.55 Д/ф "Гордість світу"
23.30 Телепродаж Тюсо
2.30 Д/ф "Орегонський путівник"
3.25 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Будівництво офісно-готельного комплексу з торгівельними приміщеннями в межах Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області передбачає будівництво 8-ми поверхового комплексу, 
який складається з готелю міжнародного класу, ресторанів, СПА та офісних приміщень. Офісні при-
міщення розраховані на 506 робочих місць. Готель прийнято класу **** на 264 номерів (475 місць). В 
складі готелю передбачений басейн для плавання. Однорівневий підземний паркінг запроектовано на 
58 м/м, відкриту гостьову автостоянку на 12 м/м. Загальна кількість створених робочих місць – 642. 
При роботі двигунів автомобілів в паркінгу відбуваються викиди в атмосферне повітря відпрацьова-
них газів двигунів (оксид вуглецю, діоксид азоту, аміак, оксид азоту, сажа, сірчистий ангідрид, метан, 
бенз(а)пірен, НМЛОС, діоксид вуглецю). При роботі витяжних вентиляційних установок із приміщень 
мийних закладів харчування в атмосферне повітря буде надходити аерозоль натрію карбонату. В про-
цесі експлуатації гарячого цеху кухні ресторану при смаженні буде виділятися акролеін. Для забезпе-
чення гарантованого живлення електроприймачів особливої групи І категорії, запроектована дизель-
на електростанція (ДЕС) потужністю 630 кВА (504 кВт). Паливний бак об'ємом 990 л забезпечується 
дихальною системою з механічним дихальним клапаном типу СМДК-50-АА та вогневим запобіжником 
типу ОП-50. Зберігання резервного запасу палива на об’єкті не передбачається. При роботі двигуна 
ДЕС в атмосферне повітря будуть надходити: діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні 
граничні С12-С19, сажа та сірчистий ангідрид. Відведення димових газів від двигуна ДЕС здійснюється 
за допомогою вихлопної труби діаметром 300 мм (0,071 м2), виведеної до позначки +33,700. Доставка 
дизельного палива до паливного баку відбувається автозаправним транспортом. Завдяки застосуван-
ню системи байпасу при заправці паливного баку ДЕС, викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря при заправці паливного баку ДЕС не передбачаються. У разі відсутності форс-мажорних об-
ставин, дизель-генератор працюватиме тільки під час ТО та у випадках перевірки його справності на 
холостих обертах (6,5 годин на рік). Внаслідок короткочасної роботи ДЕС вплив вихлопних газів на 
забруднення атмосферного повітря вкрай незначний. За результатами аналізу доцільності проведен-
ня розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря, вста-
новлено, що викиди забруднюючих речовин при експлуатації об’єкту проектування настільки малі, що 
розрахунки розсіювання на ЕОМ проводити недоцільно. Таким чином можна стверджувати, що рівні 
забруднення приземного шару атмосферного повітря з урахуванням фонових концентрацій при екс-
плуатації об’єкта проектування в штатному режимі, будуть знаходитися в межах встановлених ГДК на-
селених місць. Розрахунки розсіювання при роботі ДЕС в разі виникненні аварійної ситуації (за відсут-
ності електропостачання) проводилися по діоксиду азоту. За результатами проведених розрахунків за 
програмою «ЕОЛ-плюс» (версія 5.23) при роботі ДЕС в резервному режимі максимальний очікуваний 
рівень забруднення приземного шару атмосферного повітря діоксидом азоту становить 0,016 ГДКм.р.. 
Слід зазначити, що розрахунок проводився при роботі ДЕС в резервному (аварійному) режимі при 
максимальному навантаженні за відсутності електропостачання. Робота ДЕС в такому режимі буде 
мати тимчасовий та короткочасний характер, тому очікувана концентрація забруднюючих речовин в 
приземному шарі атмосферного повітря не буде впливати на збільшення фонових концентрацій в ра-
йоні розташування об’єкту проектування. 

Теплопостачання комплексу здійснюється від теплових мереж аеропорту «Бориспіль». Водопостачан-
ня, каналізація та відведення дощових вод здійснюється від інженерних мереж аеропорту «Бориспіль». 

Проектом передбачається ряд заходів по дотриманню нормативних рівнів шуму.  
При експлуатації комплексу будуть утворюватися господарчо-побутові відходи, сміття від приби-

рання приміщень і території та відпрацьовані люмінесцентні лампи. Господарчо-побутові відходи та 
сміття збираються у сміттєзбірні контейнери, які по мірі накопичення будуть вивозитись спеціалізова-
ним автотранспортом. По мірі накопичення відпрацьовані люмінесцентні лампи будуть передаватися 
ТОВ «Демікон» для демеркуризації.

Після завершення будівельних робіт передбачається проведення комплексу заходів по бла-
гоустрою та озелененню території.

Вплив офісно-готельного комплексу з торгівельними приміщеннями в межах Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області на навколишнє середовище очікується в межах еко-
логічних нормативів. Експлуатація об’єкту не призведе до погіршення екологічної ситуації в районі 
його розташування. Замовник зобов’язується виконувати проектні рішення у відповідності до норм і 
правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта планованої діяльності, а також суворо дотримуватися вимог чинного приро-
доохоронного законодавства України.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН»
ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН» повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами діючого об’єкта.
Юридична адреса ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН»: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, будинок 7-А.
Адреса розташування виробничих потужностей ТОВ «ФФУ ПРОДАКШН»: Київської обл., Бо-

риспільського р-н., с. Мартусівка.
Основним видом діяльності є випуск високоякісного професійного спортивного штучного по-

криття для спортивних майданчиків.
На території проммайданчика джерелами утворення забруднюючих речовин являється техно-

логічне обладнання для подрібнення гуми і виготовлення покриття, пост зарядки акумуляторів та 
ємність для зберігання СВГ.

Загальна кількість джерел викидів забруднюючих речовин – 14 шт.
Забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферне повітря від джерел викидів на тери-

торії підприємства: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, метан, вуглецю діоксид, азоту(1) 
оксид (N2O), сульфатна кислота (H2SO4) (сірчана кислота), бутан, пропан.

Об’єкт відноситься до третьої групи по впливу на забруднення атмосферного повітря.
Пропозиції та зауваження громадських організацій та окремих громадян з даного питання при-

ймаються впродовж 30 календарних днів з дати оприлюднення даного повідомлення в місцевих 
засобах масової інформації Бориспільською районною державною адміністрацією Київської об-
ласті за адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74 (т. (04595) 6-15-46). З більш де-
тальною інформацією можна ознайомитися на підприємстві: т. 095-925-09-25.
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

Таврія, 1992 р., 2,5, ціна договірна. Тел.: 0 
63 1674036, Едуард. 

Мотоцикл «Мінськ», 1982 р., з документами, 
на ходу, повністю справний, гарний зовнішній 
вигляд, 5000 грн. Тел.: 0 95 1157440.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУР-О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУР-
ТОЖИТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛО-ТОЖИТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛО-
ВИЙ СТАН, КУХНЯ, ДУШОВА ТА ВИЙ СТАН, КУХНЯ, ДУШОВА ТА 
ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ КОРИС-ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ КОРИС-
ТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІЗО-ТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІЗО-
ВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, 
ДИТ.САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖ-ДИТ.САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖ-
ЛИВА ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, ЛИВА ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, 
211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 66 9844508.211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 66 9844508.

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

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

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Бабкіна вул., 5/9, 60/32/9, ремонт, 957000 
грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила.

К. Шлях вул., 2/4, 7/9, пан.,52кв.м., ремонт, 
меблі залишаються, 1050000 грн. Тел.: 0 67 
4040137.

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, ін-
дивідуальне опалення, 950000 грн. Тел.: 0 67 
4040137.

БУДИНКИ

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

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

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

Іванків с., центр, 70 кв.м, 3 кімнати, кухня, 
сарай, погріб, літня кухня, 25 соток, 638000 
грн, торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила.

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

Оголошення та реклама

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

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН — 15 КВ.М
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Сеньківка с., 2 поверхи, біла цегла, 1993 р., 
100 кв.м, 3 кімнати, с/в в будинку, м/п вікна, 
інтернет, централізована вода, газ, світло, 
каналізація, 22 сотки, погріб, сарай, 1015000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

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

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

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

Хоцьки с., цегляний, 110 кв.м, всі 
зручності, світло, газ, свердловина, 
підігрів підлоги, кондиціонер, су-
путникове ТБ, меблі, сарай, погріб, 
басейн, поряд ліс, озеро, Канівське 
море, 38 соток, ціна договірна. Тел.: 0 
50 2963147.

ГАРАЖІ

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

ним підвалом, 121000 грн., торг, другий — по 
вул. Європейська. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.

ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, КООП. «АВІ-ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, КООП. «АВІ-
АТОР-1», Р-Н «СМАК-2», ЯМА, ПО-АТОР-1», Р-Н «СМАК-2», ЯМА, ПО-
ГРІБ, ГАРНИЙ СТАН, ЦІНА ДОГОВІР-ГРІБ, ГАРНИЙ СТАН, ЦІНА ДОГОВІР-
НА. ТЕЛ.: 0 98 8968458.НА. ТЕЛ.: 0 98 8968458.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

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

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

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

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

Магістральна вул., 10+10 соток, під забудо-
ву, світло по вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 
0 67 4040137.

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

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

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

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

Куплю

Бориспіль

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

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

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

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

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

куплю 1-2-к. кв. у власника, ріелтор. Тел.: 0 
67 4040137.

куплю будинок або півбудинку у власника в 
м. Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Ща-
сливе, с. Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. 
Тел.: 0 67 4040137.

Здам

Бориспіль

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

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

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

кіоск, ринок «Центральний», 22 кв.м, цен-
тральна алея. Тел.: 0 97 8581695.

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

Найму

Бориспіль

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

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33



15№49 (958), 14 грудня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

Міняю

Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

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

Запрошуємо моделей на безкоштовне 
обслуговування в учбовий центр «Веро-
ніка». Тел.: 0 98 5235600.

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

Ресторанно-готельний комплекс за-
прошує на роботу: швейцара-охорон-
ця у готель, г/р 2/2; прибиральницю у 
кафе. Тел.: 0 99 3874695. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, 
комірники, складальники-пакуваль-
ники, комплектувальники, засипаль-
ники сировини, з/п висока, стабільна. 
Тел.: 0 67 5221290.

Супермаркету у м. Бориспіль потріб-
ні вантажник, з/п від 9450 грн; продав-
ці-консультанти, г/р 4/4, з/п 9000 грн; 
охоронник г/р 3/3, з/п 9450 грн. Тел.: 0 
50 4137236.

Терміново набираємо мулярів на бу-
дівництво котеджів у Литві. Офіційне 
працевлаштування, з/п від 25000 грн. 
Наказ МСПУ №1196 від 22.08.2018 
про вид. ліц. з посередництва в пра-
цевлаштуванні. Тел.: 0 68 9423495 
(Viber, WhatsApp), 0 68 9423549 (Viber, 
WhatsApp). 

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) за-
прошує на роботу бармена-офіціанта, 
мийника посуду/прибиральника в рес-
торан, водія кат. «Д» в готель, техніка з 
експлуатації і ремонту тепло-водо-елек-
трообладнання, механіка транспортних 
засобів, начальника СТО, охоронця, з/п та 
г/р при співбесіді. Тел.: 0 50 3521592. 

Оголошення та реклама

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

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

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

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

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

На постійну роботу у с. Проліски потрі-
бен інженер, г/р 5/2; столяр, г/р 5/2. Тел.: 
0 95 4119089.

На роботу потрібні працівники: продавець, 
кухар, кондитер. Тел.: 0 67 2340932.

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

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

Потрібна ДОМОГОСПОДАРКА. Тел.: 0 67 
1130295, 0 73 1260990, 0 95 9059779.

ПОТРІБНІ ПРОДАВЕЦЬ (ЛЮТНЕВА), ПОТРІБНІ ПРОДАВЕЦЬ (ЛЮТНЕВА), 
ПОМІЧНИК ПРОДАВЦЯ(МАНУЇЛЬ-ПОМІЧНИК ПРОДАВЦЯ(МАНУЇЛЬ-
СЬКОГО), БУХГАЛТЕР, ОФІЦІЙНЕ СЬКОГО), БУХГАЛТЕР, ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 
7902345.7902345.

Потрібні різноробочі на 1 міс.: приби-
рання території, госп.роботи, м. Бори-
спіль. Тел.: 0 50 4182850, Олег. 

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Готельно-ресторанний комплекс  

«ЛІГЕНА»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

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

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

Відповідно до розпорядження ра-
йонної державної адміністрації від 
04.12.2018 № 1403  «Про організацію 
та проведення святкування Дня Свя-
того Миколая, новорічних та різдвя-
них свят у Бориспільському районі», 
калейдоскоп святкових дат відкриє 
культурно-мистецький захід «Свя-
тий Миколай, до нас в гості завітай!». 

19 грудня о 10.00 в районній залі буде 
проведено захід до Дня Святого Мико-
лая  за участю дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, дітей 
дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей, дітей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, дітей 

з багатодітних родин, дітей загиблих, 
поранених учасників АТО. Для кожного 
маленького українця вже придбано со-
лодкі подарунки.

26-27 грудня — урочистості з нагоди 
відкриття головної районної новоріч-
ної ялинки. На сцені Будинку культури 
с. Мирне відбудеться казкове театраль-
не дійство за участі Київського акаде-
мічного обласного музично-драматич-
ного театру ім. П.К. Саксаганського. Час 
проведення: 10.00 та 14.00

До 31 грудня передбачаються свят-
кові заходи у стаціонарному відділенні 
Бориспільського районного територі-
ального центру соціального обслугову-
вання для одиноких та непрацездатних 

громадян в с. Ревне. А також святкова 
акція «Свято наближається» для членів 
сімей загиблих (померлих) учасників 
АТО. 

В усіх загальноосвітніх навчальних та 
дошкільних закладах пройдуть новоріч-
ні святкові ранки та спортивно-масові 
заходи «Новорічний марафон». У шкіль-
них бібліотеках для маленьких читачів 
працюватимуть тематичні книжкові ви-
ставки «Чарівна казка зими».

Практично всі сільські ради району 
долучаються до проведення святкових 
заходів. У населених пунктах триває но-
ворічне оформлення будівель та при-
будинкових територій сільрад, підпри-
ємств, установ, організацій. 

Із 20 по 29 грудня в сільських клубах 
планується проведення циклу святко-
вих програм «Зимова феєрія». А з 7-14 
січня — фольклорні дійства «Вертеп». 
Також будуть організовані колядування 
за народними традиціями «Син Божий 
народився…». 

19 січня — святкування Водохреща 
на території сільських рад.

Протягом грудня-січня громадський 
порядок на території району забезпе-
чуватиме Бориспільський відділ поліції 
ГУПН в Київській області. 

Інформація Бориспільської 
районної державної 

адміністрації Київської області 

БОРИСПІЛЬЩИНА ПЕРЕДНОВОРІЧНА: СВЯТКОВИЙ МАРАФОН ВІДКРИТО! 
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У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

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

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

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

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

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

1. ПРАТ «ДКС», ливарник пласт-
мас, з/п 11000,00 грн.

2. ПРАТ «ДКС», слюсар з механо-
складальних робіт, з/п 11000,00 грн.

3. ФОП Боженко Н.В., продавець 
продовольчих товарів, з/п 5000,00 грн.

4. ТОВ «ТД Дакота», слюсар з ре-
монту колісних транспортних засо-
бів, з/п 7000,00 грн.

5. ОСББ «Київський Шлях 1Д», 
робітник з комплексного обслуго-
вування й ремонту будинків, з/п 
3723,00 грн.

6. ТОВ «Роял Кейтерінг», прасу-
вальник, з/п 8470,00 грн.

7. КПТМ «Бориспільтепломере-
жа», фахівець з питань цивільного 
захисту, з/п 7900,00 грн.

8. ДНЗ «Берегиня», сестра медич-
на, з/п 3980,00 грн.

9. ДНЗ «Берегиня», двірник, з/п 
3723,00 грн.

10. Щасливська сільська рада, ін-
женер-будівельник, з/п 6000,00  грн.

11. ТОВ «Завод харчових інгреді-
єнтів, оператор технологічних уста-
новок, з/п 8000,00  грн.

12. Бориспільський ліцей «Ди-
зайн-освіта» ім П.Чубинського, ку-
хар, з/п 4029,00 грн.

13. Бориспільський ліцей «Ди-
зайн-освіта» ім П.Чубинського, ку-
хонний робітник, з/п 3899,00 грн.

14. ПРАТ «Київобленерго», дис-
петчер, з/п 13869,00 грн.

15. ПРАТ «Київобленерго», елек-
тромонтер оперативно-виїзної бри-
гади, з/п 9707,00 грн.

16. Бориспільська ЗОШ №6, ку-
хонний робітник, з/п 3726,00 грн.

17. Дитячий Навчальний Заклад 
№3, сестра медична, з/п 4300,00 грн.

18. Дитячий Навчальний Заклад №3, 
кухонний робітник з/п 4700,00 грн.

19. СТОВ «Старинська птахофа-
брика», економіст, з/п 10800,00 грн.

20. Головне Управління Національ-
ної поліції в Київській області, по-
ліцейський (інспектор) патрульної 
служби, з/п 9000,00 грн.

(04595) 6-06-66

Ресторанно-готельний комплекс

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ШВЕЙЦАРА-ОХОРОНЦЯ 
у готель, г/р 2/2

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ 
у кафе

0993874695
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Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Вишгород

Оператори пилорами з д/р на деревооброб-

не підприємство (Київська обл., Вишгород-

ський р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн 

(від виробітку). Іногороднім надаємо житло. 

Можливо вахта. Тел.: 0 67 4443630. 

Київ

Вантажник. Можливо без д/р (навчаємо). 

З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштуван-

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

0 67 4969050.

Робочі на виробництво в європейську ком-

панію. Г/р 5-ти денний або вахта. Можливо 

без д/р (навчаємо). З/п від 12000 до 26000 

грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо 

житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050.

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, 
ДОШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ДОШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, 
ЯСЕН, ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЯСЕН, ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. 
ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 
7324045, 0 67 3278510.7324045, 0 67 3278510.

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

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

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

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

ТВАРИНИ

Бориспіль

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

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

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

РІЗНЕ

Бориспіль

Вази для квітів: великі, 50 см — 100 грн/1 
шт.; середні, 40 см — 50 грн/1 шт.; малі, 30 
см — 30 грн/1 шт., б/в, гарний стан. Тел.: 0 
96 2591723.

Дрова дубові з доставкою. Тел.: 0 67 
4546168, 0 50 7121477.

Інвалідний візок, гарний стан, ціна договір-
на. Тел.: 0 95 1714380.

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

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

МЕБЛІ

Бориспіль

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

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

У нас є подарунок до Нового року! Це 
лагідні, виховані, симпатичні кошенята, 
2 кішечки і 2 котики, у них такий окрас, 
що знімає негатив, а це звичайно дуже 
корисно для здоров’я. Тел.: 0 50 5943708, 
0 95 0122275.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

Втрачений Державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯЕ №097836, 
виданий на ім’я Мазур Тамари Олександрівни 
Бориспільською райдержадміністрацією Київ-
ської обл. 02.11.2010 р., вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯЕ №522877, 
виданий на ім’я Короля Сергія Михайловича 
відділом земельних ресурсів у Бориспільсько-
му р-ні, вважати недійсним.

Якісний та запашний мед з власної 
пасіки, зібраний 2018 року. Різно-
трав’я 100 грн/л і липа 150 грн/л. Мож-
лива доставка. Тел. 0 93 0453399,0 50 
6915984.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
ДВІРНИКДВІРНИК
ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ

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

067-242-61-77Тел.: (04595) 3-62-46

На постійну роботу в 
ДП «Бориспільський лісгосп» потрібні

ВЕРСТАТНИКИ
РАМНИКИ
ПОМІЧНИКИ РАМНИКІВ
Заробітна плата – 8000-10000 грн 
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

 МІСТО

«БЕЗПЕЧНЕ МІСТО — СПІЛЬНА 
СПРАВА»: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ГФ  «Сектор Безпеки»

Нагадаємо, проект мав підняти 
рівень безпеки у дворах та на ву-
лицях Борисполя шляхом підви-
щення пильності населення й по-
стійного інформування правоохо-
ронних органів про підозрілу об-
становку за допомогою сучасних 
способів зв’язку, а також повинен 
був боротися з негативними на-
слідками вживання алкоголю й тю-
тюну в громадських місцях. 

Хоча ці правопорушення не вва-
жаються серйозними, проте ма-
ють великі наслідки — є показо-
вим виявом неповаги до законів, 
негативним прикладом для дітей 
та підлітків, а місця вживання ал-
коголю та цигарок часто засмічу-
ються пляшками, упаковками з-під 
закусок та недопалками. Тому ме-
тою проекту було налагодження 
співпраці з населенням та підви-
щення правосвідомості людей, а 
також нагадування про відпові-
дальність за оточуюче середови-
ще. Проект мав стати цеглиною в 
побудові активної громади. Що ж 
вдалося?

Досягнення проекту
Для всіх, хто долучився до про-

екту «Безпечне місто — спільна 
справа», він дав невеликі, але по-
зитивні результати.

Активісти ГФ «Сектор Безпеки» 
отримали досвід організації та ре-
алізації таких ініціатив, познайоми-
лися з активом міста та органами 
місцевого самоврядування. Полі-
ції, шляхом проведення тренінгів 
з групами громадян, вдалося зро-
бити внесок у створення власно-
го позитивного іміджу та донести 
до людей інформацію про поліцей-
ську діяльність. Всім авторам про-
екту вдалося налагодити комуніка-
цію з громадянами шляхом ство-
рення груп-чатів у месенджерах, 
до яких долучилося більше трьох-
сот активних учасників. Завдяки 
прикладу цього проекту громадя-
ни, спільно з поліцією, створили 
об`єднання автомобілістів «Бори-
спіль автохелп», що пропагує до-
тримання ПДР та надає технічну 
допомогу на дорогах міста. 

Реалізація проекту допомогла 
суттєво зменшити кількість випад-
ків вживання алкогольних напоїв 

та тютюну на території тих місце-
вих громад, які взяли участь у про-
грамі. В першу чергу, цього вдало-
ся досягти за рахунок надання ін-
формації щодо можливості грома-
дян самостійно приймати участь у 
охороні громадського порядку — 
долучаючись до існуючих у Бори-
сполі громадських формувань чи 
працюючи в рамках проекту «Су-
сідська варта». 

Вагомим внеском стало підви-
щення рівня комунікації місцевих 
громад та поліції. Мешканцям бу-
ло надано роз’яснення щодо ви-
падків, коли доцільно викликати 
патрульну поліцію, в яких випадках 
звертатися до дільничних інспек-
торів чи до представників органів 
місцевого самоврядування. 

Згідно проведеного опитування, 
рівень співпраці місцевих громад 
та правоохоронних органів залиша-
ється на незадовільному рівні, про-
те учасники проекту відмітили зна-
чне підвищення рівня обізнаності 
про діяльність патрульної поліції та, 
відповідно, почали частіше зверта-
тися до неї у випадках необхідності.

Важливим є те, що проведена 
робота збільшила рівень довіри 
містян до правоохоронних орга-
нів. Цьому сприяла навіть незна-
чна, але спільна діяльність — на-
приклад, встановлення інформа-
ційних банерів чи робота з оцін-
ки безпеки прилеглої до будинку 
території. 

Активісти сподіваються, що 
зменшення числа випадків вжи-
вання алкоголю в громадських міс-
цях вплине, в першу чергу, на мо-
лоде покоління. 

Робота над 
помилками

Під час реалізації проекту ви-
никали й проблеми. Так, на почат-
кових етапах активісти відзнача-
ли відсутність підтримки як з бо-
ку громади, так і з боку органів 
місцевого самоврядування. Дея-
кі моменти на практиці довелося 
коригувати. Наприклад, спочат-
ку зустрічі з людьми запланова-
но було проводити у кафе, акто-
вих залах та бібліотеках. Проте, 
більш доцільно та реально вия-
вилося збирати людей лише на 
прибудинкових територіях, де і 
пройшла переважна частина зу-
стрічей. Відповідно, організато-

ри виявилися дуже залежними 
від погоди.  

Активісти планують продовжу-
вати інформаційну діяльність се-
ред населення, вчити людей бу-
ти відповідальними за своє май-
но та особисту безпеку. Цьому 
мають допомогти тренінги з по-
передження злочинності — про 
захист оселі, запобігання мага-
зинним крадіжкам, про безпеч-
ний шлях додому, безпеку дітей, 
безпеку підприємств, безпечне 
середовище, про безпеку людей 
літнього віку та про попереджен-
ня насильства в сім’ї. Бориспіль-
ці, які долучаються до таких захо-
дів, отримують дієві інструкції для 
підвищення безпеки особистої та 
близьких, можуть ділитися пора-
дами з друзями та знайомими. 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ 
ГФ «Сектор Безпеки»  

(093) 197-99-97 (вночі)
(068) 841-12-13 (вдень)

 «Вісті» вже писали про проект ГФ «Сектор Безпеки» 
та поліції «Безпечне місто — спільна справа» у рамках 
програми «Безпечне місто», що отримав невеликий грант 
від Agriteam Canada Consulting Ltd. 
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 ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ СЕЗОН  ТРЕТЯ СПРОБА

Тетяна ХОДЧЕНКО

Жителі Бориспільщини можуть 
купувати ялинки безпосередньо 
в державних лісгоспах, це буде де-
шевше, ніж на ялинкових базарах, 
кажуть лісівники. 

«Щоб задовольнити потребу в 
ялинках для Бориспільщини, ми 
щороку в грудні проводимо рубки 
догляду за лісом в загущених мо-
лодняках, відсортовуємо чималу 
кількість ялинок», — розповідає 
Олексій Ковальчук, провідний ін-
женер лісового господарства в ДП 
«Бориспільський лісгосп». Праців-
ники лісгоспу говорять, що мають 
можливість забезпечити потре-
би населення хвойними гілками, 
не зрубуючи дерев. Заготівля хвої 
проводиться з урахуванням заявки 
торгівельних організацій та спожи-
вачів. Цінова політика на новорічні 
красуні, переконують, лишається 
на рівні минулорічної. Так, погон-
ний метр ялинки вартує від 80 грн. 

Придбати ялинку (сосну) мож-
на в лісництвах Бориспільщини: 
 • Баришівське лісництво 

(с.Дернівка Баришівського 
району) тел. (04576) 5 11 99,

 • Кийлівське лісництво (с.Кийлів 
Бориспільського району) 
тел. (04595) 5 53 74,

 • Вишеньківське лісництво 
(с.Вишеньки Бориспільського 
району) тел.(04595) 3 94 33 

 • Старівське лісництво (с.Старе 
Бориспільського району) 
тел.(04595) 3 33 74.

Ціни:
від 0,3 до 0,5 м — 35,00 грн
від 0,5 до 1,0 м — 80,00 грн

від 1,1 до 1,5 м — 95,00 грн
від 1,55 до 2,0 м — 140,00 грн
від 2,1 до 2,5 м — 185,00 грн
від 2,55 до 3,0 м — 1150,00 грн
від 3,1 до 4,0 м — 2100,00 грн
від 4,1 до 5,0 м — 2400,00 грн

За ялинку висотою більше 5 м 
додатково 250 грн за кожен метр.

Варто зазначити, що 73% лісово-
го фонду України належить Держ-
лісагентству, тому забезпеченням 
ялинками додатково займаються і 
приватні лісокористувачі.

Як перевірити 
походження ялинки

Кожен громадянин може ознайо-
митися із обсягами, місцями реалі-
зації, цінами на новорічні ялинки на 
сайтах обласних управлінь лісомис-
ливського господарства та лісгоспів 
за посиланням в інтернеті.

Новорічні ялинки будуть марку-
ватися спеціальними уніфіковани-
ми засобами: самоклейними або 
пластмасовими бирками-стяж-
ками. Ці засоби розриваються 
при спробі їх зняття, і тим самим 
унеможливлюється їх повторне 
використання. 

Як повідомляється на сайті Дер-
жлісагентства України, спеціальні 
уніфіковані засоби міститимуть ін-
дивідуальний номер та відповід-
ний йому штрих код, який зано-
ситься у Систему електронного об-
ліку деревини. У Системі ЕОД вно-
сяться дані щодо постачальника, 
його підпорядкованості і форми 
власності. Перевірка походження 
ялинки відбувається шляхом вве-
дення номеру із уніфікованого за-

собу, який прикріплений до ялин-
ки, на сайті https://www.ukrforest.
com/check. У випадку, якщо інфор-
мація на сайті відсутня — це може 
свідчити про сумнівне походжен-
ня ялинки. 

Можна перевірити за 
допомогою програми

Для зручності покупців із метою 
перевірки легальності походжен-
ня дерева ДП «Лісогосподарський 
інноваційно-аналітичний центр» 
розроблено програмне забезпе-
чення для Android (yalynka.info — 
можна безкоштовно встановити з 
Google Play Market), за допомогою 
якого кожен покупець має можли-
вість ознайомитися з походжен-
ням новорічної ялинки (вводити 
потрібно лише цифровий номер, 
без зазначення серії).

У Державному агентстві лісо-
вих ресурсів України діє «гаря-
ча лінія», на яку можна повідом-
ляти про факти незаконних ру-
бок хвойних насаджень чи ре-
алізації ялинок. Телефон лінії: 
0-800-604. 

ДЕ КУПИТИ ТА ЯК 
ПЕРЕВІРИТИ ЯЛИНКИ

 Державні лісогосподарські підприємства вже 
розпочали реалізацію новорічних ялинок, які 
вирощувалися на спеціально призначених для цього 
плантаціях або виокремлювалися при проведенні рубок. 
Не виняток — ДП «Бориспільський лісгосп». 

ПІДНЯТТЯ ТАРИФІВ 
НА ТЕПЛО ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЯ ВІДХИЛЕНО

Наталія ДОЛИНА

12 грудня на засіданні викон-
кому Бориспільської міської 
ради тема підняття тарифів на 
опалення викликала бурхливу 
дискусію і конфлікт інтересів. 
Питання переголосовували дві-
чі, проте рішення щодо підняття 
тарифів було відхилене.

Що це означає для жителів мі-
ста і чи варто радіти тому, що тари-
фи залишилися незмінними — пи-
тання неоднозначне. Із одного бо-
ку, зростання суми в платіжках на 
комунпослуги стало тягарем для 
більшості. Із іншого — ситуація по-
требує негайного вирішення.

Як зазначив керівник Бориспіль-
тепломережі Володимир Палінка, 
йдеться про підвищення тарифів 
на теплопостачання для населен-
ня на 23%. Це пов'язано з тим, що 
за період з останнього прийнят-
тя тарифів у грудні минулого ро-
ку на 23,5% піднялася ціна на газ, 
на 15% збільшилась вартість елек-
троенергії, зросли тарифи на во-
допостачання. Нещодавно проф-
спілки уклали нову галузеву уго-
ду — з 1 січня 2019 року зарп-
лата комунальників має зрости 
від 20 до 50%.

Колектив страждає. Присут-
ні на засіданні представники тру-
дового колективу тепломережі 
закликали виконком підтримати 
питання підвищення тарифів, на-
голошуючи, що це підприємство 
підвищеної небезпеки. Колектив 
тепломережі турбує раптове від-
ключення електроенергії та зупин-
ка котлів. «Кілька днів тому через 
аварію на тепломережі півміста за-
лишилося без тепла, але працівни-
кам вдалося все владнати. Проте 
при зарплаті 4-5 тис. грн профе-
сіонали йдуть із професії. Серед-
ній вік працівників — 57 років, на 
підприємстві працюють люди без 
досвіду, вікової категорії 60-70 
років, молоді немає», — нарікали 
комунальники. 

Наголошувалося, що у КП ТМ 
«Бориспільтепломережа» дефі-
цит операторів, газівників, слюса-
рів, лаборантів, наразі є 15 заяв на 
звільнення.

«Із листопада цього року тепло-
мережа зазнала збитків на 5 млн 
грн. Якщо все залишиться так, як 
є, на підприємство можна повісити 
замок, у Борисполі може статися 
колапс із теплопостачанням. На-
фтогаз за несплату накладе штраф 
на підприємство в трикратному 

розмірі. Розмова про тарифи акту-
альна зараз. Це червона межа, яку 
ми або перейдемо, або зупинимо-
ся», — переконував присутніх ке-
рівник Бориспільтепломережі. 

Про політику і варіанти. Об-
говорення проблеми перетвори-
лось на скандальні розбірки. Учас-
ники засідання з'ясовували, хто до 
якої партії належить, називалися 
цифри зависоких зарплат членів 
виконкому. Після дискусії виріши-
ли переголосувати, але рішення 
було відхилено.

Пропонувався інший варіант 
розв'язання проблеми — ком-
пенсувати витрати тепломережі з 
міського бюджету. 

«Завдяки бюджету ми постійно 
підтримуємо підприємство щодо 
ремонту теплотрас. Оборотних ко-
штів на заміну трубопроводів Бо-
риспільтепломережа не має. Тому 
в планах — заміна труб на сучасні 
пластикові. Це перший проект в 
Київській області. Щоб зробити це 
в одному мікрорайоні, потрібно 30 
млн грн, — прокоментував пропо-
зицію міський голова Анатолій Фе-
дорчук. — Зараз постало питан-
ня — чи буде наше місто з теплом; 
досі таких проблем в Борисполі, 
на відміну від багатьох міст Укра-
їни, не було. Якщо зараз компен-
сувати підвищений відсоток та-
рифу за рахунок міського бюдже-
ту (а це 34 млн грн) , місто не ре-
монтуватиме дороги, теплотраси, 
не будуватиме садки і школи», — 
наголосив мер.

Не дійшли згоди. Анаталій Фе-
дорчук заявив, що буде скликати 
позачергову сесію міської ради, 
щоб вирішити питання про пер-
сональний склад виконавчого ко-
мітету і обирати тих людей, які не 
належать до жодних партій. За 
словами міського голови, місту не 
потрібні такі члени виконкому, які 
вирішують питання за принципом 
— чим гірше, тим краще. 

• Лісівники закликають купувати перевірені дерева.

• Володимир Палінка.

• Є загроза лишитися без централізованого опалення у місті.
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 ???????  ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ БУДЕ ПО-НОВОМУ

 ЗАГРОЗЛИВА ТЕНДЕНЦІЯ
 НЕ СКЛАЛОСЯ

ІНТРИГА 
ДОВКОЛА 
ЯЛИНКИ-2019

Оксана ПАВЛОВА

Встановити нещодавно при-
дбане штучне  новорічне дере-
во в міському управлінні ЖКГ 
обіцяють традиційно 19 грудня 
на свято Миколая, а поки інтри-
гують подробицями.

За словами В’ячеслава Толка-
ча,  начальника управління  ЖКГ, 
головне цьогорічне дерево Но-
ворічно-Різдвяного періоду має 
вразити красою навіть скепти-
ків. «Хвоя ялинки, придбаної за 
бюджетні кошти — 888 тис грн, 
— виглядатиме, як натуральна: 
пухнаста, щільна, що складати-
меться із голочок, а не пласких 
пластикових смужок, — розпо-
відає керівник. — Форма дерева 
нагадуватиме те, що уже встанов-
лене біля ТЦ «Аеромол», але буде 
вище на 4 метри та сучасніше».

Штучну хвою прикрашатиме 
нова ілюмінація та багато старих 
іграшок, які залишилися із попе-
редніх років. Співрозмовник за-
певняє, головна ялинка Бориспо-
ля-2019  виглядатиме по-багато-
му. За його словами, після свят 
дерево зберігатиметься на складі 
КП «ВУКГ», бо має збірну систему, 
тому зручне в експлуатації. 

НЕВІДОМІ 
НИЩАТЬ 
ІЛЮМІНАЦІЮ

Оксана ПАВЛОВА

Європейська площа Бори-
споля, щедро прикрашена 
святковою ілюмінацією за бю-
джетний кошт, страждає від 
зухвальства вандалів.

Про це заявив міський голо-
ва Анатолій Федорчук на апарат-
ній нараді 10 грудня. «Нещодавно 
невідомі вирвали разом із провід-
ною системою щиток управління 
головним фонтаном. Це сталося 
близько 21 години, тобто всюди 
були люди, але проявили байду-
жість. Довелося ремонтувати, зва-
рювати та встановити замок, щоб 
уберегти надалі від руйнувань, — 
повідомив мер. — Днями з невідо-
мих припинила роботу ілюмінація 
на кленах, вздовж вулиці Київський 
Шлях, наразі з’ясовуємо, що саме 
пошкоджено. Раз на місяць вири-
вають кнопку, що на переході до ТЦ 
«Парк Тайн». Кому вона заважає?»

Також повідомлялося, що віде-
озаписи скоєння фактів вандаліз-
му чи крадіжок поблизу міськра-
ди є, але зловмисники прикрива-
ють обличчя капюшонами, тому 
розпізнати їх неможливо, однак 
це підтверджує припущення, що 
порушення скоєні цілеспрямо-
вано і свідомо, вандали подбали 
про власну безпеку. 

Анатолій Федорчук звернувся 
до начальника управління освіти 
та науки Тетяни Павленко із ви-
могою налагодити роз’яснюваль-
ну роботу серед старшокласни-
ків  міських шкіл, щоб ті розу-
міли власну відповідальність у 
разі скоєння подібних правопо-
рушень і не лишатися безучас-
ними до життя міста. Також мер 
припустив, що нині освітяни ма-
ло приділяють уваги виховній ро-
боті, а більше переймаються тари-
фами та зарплатами. «Я хотів би, 
щоб класні керівники пояснюва-
ли дітям середнього та старшого 
віку, що міська влада не відмиває 
кошти і готова звітувати за кожну 
витрачену бюджетну копійку. Ми 
хочемо, щоб наше місто було кра-
сивим, і робимо це за кошти гро-
мади», — емоційно говорив Ана-
толій Федорчук. Також керівник 
заявив, що особисто готовий йти 
до дітей разом із представника-
ми міськвиконкому та управлін-
ня освіти, щоб пояснювати дітям 
правила поведінки у громадських 
місцях і що все має свою ціну.

Також мер засудив пустослів-
ні звинувачення у місцевих соц-
групах  Фейсбук, де окремі бори-
спільці пишуть, що влада  не по-
винна купувати штучну ялинку, 
що це дорого і  так «відмивають-
ся кошти». «Перш ніж засуджува-
ти, самі щось зробіть, запропо-
нуйте, купіть. А то самі не здатні 
ні на що, а пишуть «бруд». Люди 
добрі, давайте зупинимося і бу-
демо робити й бачити позитивні 
речі. Усі руйнування — це ознака 
того, що окремі люди не хочуть, 
щоб Бориспіль був красивим», — 
підсумував міський голова.  

Також на нараді повідомляло-
ся про непоодинокі факти зла-
мування гілок молодих дерев на 
території Книшового паркового 
комплексу та катальп незакон-
ними торговцями вздовж вулиці 
Київський Шлях.

У ЦЕНТРІ БОРИСПОЛЯ 
ПРОДАВАТИМУТЬ ГЛІНТВЕЙН

Інна КРИНИЧНА

На початку грудня на офіцій-
ному сайті Бориспільської місь-
кої ради з’явилося оголошення, 
що з 19 грудня 2018 року до 20 
січня 2019 року на Європейській 
площі міста (біля головної ялин-
ки) проходитиме Новорічно-Різд-
вяний ярмарок. До участі в ярмар-
ку запрошуються підприємці, які 
торгуватимуть сувенірною та ху-
дожньою продукцією народних 
промислів, новорічними пода-
рунками, хлібобулочними та кон-
дитерськими виробами, солодо-
щами, продукцією ресторанного 
господарства, гарячими напоями 
та глінтвейном. Реалізацію алко-
гольних напоїв (окрім глінтвейну) 
заборонено. 

Святкову торгівлю планують 
розмістити у пересувних дерев’я-
них будиночках. Оренда будиноч-
ка становить 200 грн на день. У 
міській раді кажуть, що виготов-
ленням будиночків для містечка 
займається ПП «Моріон», підпри-
ємство торік напередодні Новоріч-
них свят виготовило хатинку для 
Різдвяного вертепу, що була вста-
новлена перед приміщення місь-
квиконкому. Спочатку планувало-
ся, що будиночків буде вісім, але 
спочатку встановлять п’ять. Мож-
ливо, припускають ініціатори, бу-
де потреба і у всіх запланованих, 
бо станом на 10 грудня уже було 

троє бажаючих взяти участь у свят-
ковому ярмарку. «Вісті» дізналися у 
Людмили Ковальової, заступника 
міського голови, що виготовлення 
одного будиночка обійдеться місь-
кій казні до 40 тис. грн. Для при-
дбання  восьми дерев'яних альта-

нок на сесії Бориспільської міської 
ради, яка відбулася 11 грудня, де-
путати  передбачили 199 000 грн.

Любителів торгувати у невста-
новлених місцях попереджають, 
що стихійна торгівля на святковій 
площі не допускатиметься. 

 На Європейській площі 
до 19 грудня планується 
відкриття святкового 
містечка, де проходитиме 
Новорічно-Різдвяний 
ярмарок. 

???????????

ІНТРИГА

Тетяна ХОДЧЕНКО,
фото Сергій МАРЧЕНКО

Не зважаючи на зимову пого-
ду, торговці товарами домаш-
німи і привезеними із опто-
вих ринків столиці не лишають 
місць на невідведеній для купів-
лі-продажу території між рин-
ком «Ценральний» та магазином 
«Рошен». Тепер заговорили про 
розширення.

Міська влада на початку  2018-
го робила слабкі спроби подола-
ти торгівельне беззаконня вздовж  
вул. Київський Шлях, але не оси-
лила «стихійку». Чи не захотіла 
осилити, бо комусь це вигідно — 
так говорять самі торговці. 

Нині сміливці із товаром обі-
цяють влаштувати передново-
річний ярмарок біля головної 
новорічної ялинки — бо на Єв-
ропейській площі міська влада 
цьогоріч обіцяє встановити ятки 
для святкового ярмарку-прода-
жу. «Там ближче до центру, вигід-

ніші місця для торгівлі, чому нам 
не можна, якщо підприємці тор-
гуватимуть на Європейській пло-
щі міста. І ми спробуємо», — чи то 
жартують, чи правду кажуть про 

наміри продавці незаконного то-
вару. Можливо,  так і станеться, 
тоді й знайдуться відповідальні, 
які нарешті зможуть їх зупинити. 
Однак, не факт.

«СТИХІЙКА» УКРІПИЛА ПОЗИЦІЇ 
І МІТИТЬ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ПЛОЩУ

Є ТРАВА, 
АЛЕ НЕМАЄ 
СТАДІОНУ

Ольга ІВАНОВА

Наприкінці минулого тижня 
Бориспіль отримав 28 рулонів 
штучної трави французького 
виробництва високої якості. 
Про це повідомлялося на по-
чатку тижня. 

Вартість поставки – 4 млн 700 
тис. грн. Товар придбаний за раху-
нок обласного бюджету. Призна-
чення покриття – для нового стаді-
ону, який місто планує побудувати 
на території гімназії «Перспекти-
ва», на проект передбачено кош-
ти із міської казни, однак досі не 
відбувся тендер, про який кілька 
разів оголошувалося, починаючи 
із середини поточного року. Вико-
навець робіт теж поки не відомий, 
через зауваження в оформленні 
тендерних документів учасників.

«Маю надію, що із четвертої 
спроби тендер таки відбудеть-
ся, і навесні 2019-го матиме кра-
сень-стадіон поряд із приміщенням 
гімназії «Перспектива», — сказав 
міський голова Анатолій Федорчук.

• Таким був Різдвяний вертеп минулого року.

• Святкове містечко матиме від 5 до 8 яток.

• Торгувати з тротуару не заважає ні сніг, ні мороз.
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 ІЗ МИНУЛОГО ДО СЬОГОДНІ

ЗИМОВІ СВЯТКИ
 17 грудня — Варвари, 18 грудня — преподобного 

Сави, а на третій, 19 грудня — Миколай. Раніше говорили: 
«Варвара снігом постелить, Сава загладить хуртовиною, а 
Микола морозом придавить». «Варвара мосте, Сава гостре, 
а Микола гвозде!»

«ВАРВАРИ» — НА ВЕСНУ ПОВОРОТ
17-го грудня — день Варвари Великомучениці. Народна легенда 

каже, що Свята Варвара Великомучениця була така мудра на вишиван-
ня, що вишила ризи Ісусові Христові. «Це вона нас вишивати навчила!»

У день Великомучениці Варвари гріх прати, білити і глину місити, ви-
конувати важку жіночу роботу: «Можна вишивати та нитки сукати...». 
«Варвари» — день повороту на весну. Приповідка каже, що «Варвара 
ночі урвала, а дня приточила».

19 грудня відкриває низку різдвяних свят, а православна цер-
ква святкує день Святого Миколая — одного з найбільш шано-
ваних святих. Вважається, що Миколай-Чудотворець — посе-
редник між Богом і людьми. Його життя люди пов’язують з тво-
рінням чудес.

РЕАЛЬНА ЛЮДИНА
На противагу міфічному атеїсту Діду Морозу та рекламному Сан-

ті святий Миколай Чудотворець — реальна історична постать. Увій-
шов він в історію як святитель Миколай Мірлікійський, тобто — ар-
хієпископ міста Міри в Лікійській області Малоазійського півостро-
ва. Тепер це місто Дембре на території сучасної Туреччини. Історики 
вважають, що народився Миколай близько 260 року в добу правлін-
ня східною частиною Римської імперії Публія Ліцинія Валеріана. Єди-
ний син знатного подружжя, він був вихований у християнській вірі, 
і з малих літ уславив себе побожним життям. Відомо, що тривалий 
час він провів у пустелі в усамітненій молитві. Пам’ятаючи святого 
Миколая, намагаймося реально наслідувати йому в головному — у 
внутрішній потребі робити добро ближнім. І якщо вдасться втілити 
це хоча б трохи, світ зміниться на краще.

НА МИКОЛАЯ — ХАЗЯЇНУ РАНО ВСТАВАТИ Й МОЛИТВУ ЧИТАТИ Прикмети, 
які актуальні 
 • Вважається, хто першим 

прийде ранком до 
хати, той буде першим 
«полазником». На Поділлі 
«полазами» вважаються 
чотири дні в році: 
Введіння, Миколая, Анни 
і Різдво або Новий Рік. 
«Зле, якщо в ті дні хто 
інший — не господар — 
перейде через подвір’я 
першим. Кожен господар 
встає в цей день раніше, 
та йде дати худобі їсти. 
Прийшовши до хліва, 
поздоровляє її словами: 
«Дай, Боже, добрий 
день, робись худібонька 
здорова та й я з тобою 
ще й з дітками та жоною!» 
Прийнято господині 
та дочкам молитися 
до святого Миколая та 
просити про сокровенне. 
Дурним тоном вважалося 
у цей день ходити 
вранці до чужого двору. 
Виняток — молоді й 
здорові парубки. Старі 
чоловіки та жінки взагалі 
не ходили на «полази» в 
гості до обіду. 

 • На Київщині хазяїн, 
прийшовши цього дня 
із церкви, брав миску 
зі свяченою водою, 
паляницю з грудочкою 
солі, квача з різного зілля, 
та ішов кропити господу, 
худобу та збіжжя, 
примовляючи: «Святий 
Миколай, помилуй та 
сохрани нас від усякого 
лиха!». 

 • До дня Святого Миколая 
необхідно віддати усі 
борги та пробачити тих, 
хто вас образив і самим 
просити прощення.

 • Миколая не даремно 
називають чудотворцем. 
Існує повір’я, якщо 
загадати заповітне 
бажання у ніч на 
19 грудня, то воно 
збудеться. Прийнято 
молитися перед 
празником Миколая.

 ЦЕ ЦІКАВО

КИМ ОПІКУЄТЬСЯ ЧУДОТВОРЕЦЬ
Відтоді, як жив на землі й творив святитель Миколай, минуло 17 сто-

літь. Але, вважають віруючі, він досі чує всі прохання людські й даною 
йому від Бога благодаттю виконує їх та випереджає. В особі святителя 
Миколая ми маємо заступника, помічника, лікаря, визволителя й роз-
радника. Одним із перших храмів, побудованих рівноапостольною кня-
гинею Ольгою у Києві, була Свято-Миколаївська церква. Її спорудили 
над могилою князя Аскольда — першого руського князя-християни-
на, якого у хрещенні звали Миколаєм.

ПИЛИ ПИВО І ВИПРОБОВУВАЛИ ЛІД
Після церковної служби 19 грудня влаштовується веселе свято, 

яке називали братчини. Всі частування купувалися у складчину і 
братчини були обрядом примирення ворогів і прощення усіх образ. 
Оскільки у цей час йде різдвяний піст, то основними стравами на Зи-
мового Миколая були пироги з капустою і грибами. А ще — медові 
коржики і пряники — «Миколайчики» — роздавали тільки дітям. На 
столі обов’язково було пиво, яке варили з ячменю нового врожаю. 
Господарі скликали гостей, пили, гуляли, веселилися. А по обіді на-
підпитку запрягали найкращі коні в «козирки» і з піснями та весели-
ми вигуками їздили навколо села — «бо ж треба знати, чи слизький 
сніг цього року випав!»

ПРОСІТЬ І ОТРИМАЄТЕ
Під покров Миколая потрапляють не лише дітлахи, які у ніч на 19 

грудня чекають дарунків. Угодник Бога ділиться опікою із студентами, 
мандрівниками, водіями, торговцями та моряками. У народі ще кажуть, 
що святий Миколай береже людей і від стихійного лиха, особливо на 
воді, тому всі одеські рибалки в куренях мали образ святого Миколая. 
Виходячи в море на промисел, рибалки брали з собою образ святого 
чудотворця. Звертатися до Миколая у молитвах можуть і ті, хто пере-
буває у скруті, а також заміжні жінки, які просять чудотворця про спо-
кійне сімейне життя. 

Народ вірить, що молитва чудотворцеві змінює долю. Він чує тих, 
хто молиться і допомагає всім, кому потрібна підтримка у важкій ситу-
ації. До нього звертаються з проханнями про заступництво, здоров’я, 
заміжжя, умиротворення душі та іншої допомоги.

Важливим 19 грудня було і для дівчат, які готувалися стати під вінець. 
Вони знали, що засватати їх можуть перед Різдвом, тому наводили лад 
у скринях: готували одяг і прикраси, в яких мали зустрічати сватів, при-
бирали. Цей день вважався вдалим для сватання.

КОЛИСЬ БУЛО МОДНО
Після «Миколая» в селах України щовечора збиралися ко-

лись вечорниці. Спочатку на вечорниці сходилися дівчата, пі-
зніше з’являлися хлопці. У будні дні на вечорницях дівчата пра-
цювали: пряли починки, шили сорочки або вишивали рушники 
на придане, а хлопці залицялися до дівчат, розповідаючи їм різ-
ну бувальщину та небилиці, співали, танцювали — заважали 
дівчатам працювати.

Вечорниці — це давні клуби сільської молоді в Україні, де молоді 
люди зближалися, пізнавали одне одного і, як наслідок, одружува-
лися. Кожна частина села, а то й кожна вулиця мала свою хату для 
вечорниць. Навіть на маленьких хуторах було не менше, як дві хати 
для вечірніх гулянь, вважалося, що ходити на ті самі вечорниці рід-
ним братам чи сестрам не годиться.

На вечорниці збиралися тільки дівчата і хлопці, а одружені чоло-
віки і заміжні жінки ніколи на вечорниці не ходили. Якщо дівчата і 
хлопці йшли додому опівночі «з першими півнями», то це були ве-
чорниці, якщо ж засиджувалися аж до третіх півнів, то це — досвітки.

Коли починався Великий Піст перед Пасхою, вечорниці припиня-
лися, бо гріх. Влітку вечорниці заміняла «вулиця». 

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ПІСТ ДЛЯ ДУШІ
Свято Миколая припадає на період посту. Не слід забувати, що христи-

яни у цей час повинні докласти зусиль, щоб стати більш духовними: ста-
витися з любов’ю до людей, тримати в чистоті думки і тіло, уважно і часто 
молитися, зробити якнайбільше добрих справ і як найменше нагрішити. 
І досягнути цього допоможе відмова від скоромної їжі й шкідливих зви-
чок, спокус, хоча їжа не є основою в пості, але є необхідною складовою.

 •  «Користь посту не має вимірюватися лише утримуванням від страв, 
бо справжнім постом є уникнення гріхів, позбутися будь-якого 
зв'язку з беззаконням, вибачати кривду ближньому і відпускати 
борги. Не дотримуйтеся посту задля сварки й суперечок. Не їси 
м'яса, а тим часом пожираєш свого брата. Утримуєшся від вина, 
а, проте, кривдиш ближнього. Горе п'яним не від вина. Гнів духу є 
пияцтвом, що відбирає розум не менше, ніж вино».

 •  «Піст — це перш за все рух, активність духу, боротьба зі млявістю, 
лінощами, розслабленням волі і тіла. Це боротьба за життя, за 
свободу духа від звичайного рабства».

Підготувала Ольга ІВАНОВА
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 ХОЧЕШ ВІР, А ЗАХОЧЕШ — ПЕРЕВІР

Михайло ЛАБКОВСКОЙ — 
відомий практикуючий 
психолог з 30-річним стажем, 
а останні 20 років ще й теле- 
і радіоведучий. Його лекції 
більше схожі на публічні 
консультації. Він абсолютно 
впевнений, що жити потрібно 
так, щоб було приємно; а 
щоб було приємно, робити 
потрібно тільки те, що 
хочеться, а чого не хочеться 
— не робити. І сам він так 
живе.
Михайло Лабковской на 
своєму сайті поділився 13 
правилами, які допоможуть 
жінкам змінити життя на 
краще.

ЖІНКАМ: 13 ПРАВИЛ, ЯКІ 
ЗМІНЯТЬ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ

ЗНІМИ 
«ШПИЛЬКИ» 

І ПРИБЕРИ ПОДАЛІ 
СЕКСУАЛЬНИЙ ОДЯГ

Будь-який незручний одяг і 
взуття — ознака того, що дівчи-
на намагається здаватися тою, 
ким не є. Я не зустрічав жодної 
жінкі, яка б вважала, що шпильки 
(особливо взимку) — це зручно і 
практично. Однак багато мучать-
ся, але шкандибають на цих мо-
торошнуватих конструкціях оже-
ледицею. Повірте, красу ніг не 
вб'є анатомічно виправданий ка-
блук в 4-5 см. І кросівки не вб'ють. 
І довжина спідниці не грає вирі-
шальної ролі, так само як глибина 
декольте. Навпаки, чим більше в 
образі чується: «Подивися на ме-
не, я прекрасна, візьми ж мене», 
— тим більша ймовірність, що ва-
ші стосунки виявляться зовсім не 
тим, про що ви мріяли.

НЕ НАМАГАЙСЯ 
СПОДОБАТИСЯ

На побаченні, думаючи про 
шлюб, живучи з людиною — не 
старайся сподобатися партнеру 
тим способом, який не до вподоби 
тобі. Тобто, якщо ти все життя за-
мовляла піцу в сусідньому кафе, а 
він любить високу кухню, не ставай 
до плити і не купуй кулінарні кни-
ги. Він любить високу кухню? Пре-
красно, хай приготує тобі солов'їні 
язички під соусом бешамель.

ЗАБУДЬ ПРО 
ПЛАСТИЧНУ 

ХІРУРГІЮ
Перший симптом неврозу і не-

любові до себе — бажання ви-
правити свою зовнішність. Об-
мовлюся: мова не про явні фі-
зичні дефекти, які тебе саму не 
влаштовують, скажімо, велика ро-
динка на носі або крива носова 
перегородка, через яку ти не мо-
жеш нормально дихати, це інша 
справа. Але ні збільшення грудей, 

ні зменшення стегон, ні накачані 
вилиці не зроблять тебе щасли-
вою. Ти себе просто спотворюєш, 
тому що створена унікальною, а 
стаєш «під стандарт»: тонкий но-
сик, пухкі губки ... не за них тебе 
люблять або не люблять.

ЯКЩО ВІН ТЕБЕ 
НАПРУЖУЄ, 

ПРОСТО РОЗЛУЧИСЯ 
З НИМ

Не бійся залишитися одна. 
Жоден чоловік в цілому світі не 
вартує того, щоб ламати себе, 
прогинатися під нього, нехту-
вати своїми бажаннями і потре-
бами. Жоден.

НЕ ДУМАЙ, ЩО ЦЕ 
ОСТАННЯ ЛЮБОВ У 

ТВОЄМУ ЖИТТІ
Навіть якщо ваші відносини не 

були схожі ні на які інші, навіть як-
що зараз ти згадуєш тільки рай-
дужні моменти і сумуєш за всім хо-
рошим, що між вами було. Навіть 
не думай, що ти більше нікого не 
зустрінеш, скільки б тобі не було 
років, як би ти не виглядала і яким 
би поганим не вважала свій харак-
тер. Все буде. Буде навіть краще. 
Якщо ти навчишся...

НЕ РОЗЧИНЯТИСЯ 
В ЧОЛОВІКОВІ

Якими б близькими ви не були, 
у тебе повинно бути своє життя і 
свої інтереси. Не намагайся під-
лаштувати своє життя під його, 
навіть якщо тобі здається, що тобі 
це нескладно, а йому — приємно. 
Якщо він тебе любить, йому буде 
приємно, що ти різнобічна і ціка-
ва людина, яка приділяє час со-
бі та своїм захопленням. Кімнат-
на собачка, яка віддано чекає го-
сподаря біля вхідних дверей на 
килимку, спершу розчулює, але 
дуже скоро починає сприймати-
ся як належне.

НЕ ВЕДИ 
ПЕРЕГОВОРИ 

ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ
Абсолютно неважливо, де: на ро-

боті, в сім'ї або в дружньому колі — 
ніколи не з'ясовуй відносини через 
третю особу. Не подобається по-
ведінка свекрухи? Поговори з нею 
безпосередньо. Або в твоєму домі 
вона поводиться так, як у тебе при-
йнято, або їй не варто в тебе гостю-
вати. Або вона діє згідно із твоїми 
принципами виховання дітей, або 
внукам краще до неї не їздити. Але 
не вплутуй в це чоловіка! Це його 
мама, у них свої відносини, тобі в 
них не місце. Якщо твій колега тебе 
підставляє, поговори безпосеред-
ньо. Якщо твоя подруга каже обра-
зливі речі, скажи їй прямо, що тобі 
це неприємно. Конфлікт, що з'ясо-
вується один на один, завжди ви-
рішується ефективніше і простіше, 
ніж при залученні «переговірників».

ПАМ'ЯТАЙ: 
ПРОБЛЕМА 
НЕ В ТОБІ

Я не втомлююся це повторювати: 
почуття провини — це перша оз-
нака нелюбові до себе. Всі ці «якби 
я вела себе інакше», «якби я схуд-
ла», «якби я слухала маму» — це 
ознаки невпевненості і неврозу. 
Ти — така, яка є. Наприклад, его-
їстична стерва, яка погано готує, і 
з величезними кар'єрними амбіці-
ями. Або замкнута тихоня, якій по-
гано від галасливих компаній, яка 
не любить спілкування і тусовки, 
воліє вишивати хрестиком і чита-
ти філософські романи. Абсолют-
но неважливо, яка саме ти. Скажи 
собі: «Я така, і мене в собі все вла-
штовує. А кому не подобається — 
нехай котяться під три чорти».

НЕ ОЦІНЮЙ СЕБЕ 
ЗА РЕАКЦІЄЮ 

ЧОЛОВІКА
Простіше кажучи, не дивися в 

нього, як у дзеркало, не шукай в 

ньому оцінки твоїх дій і зовнішно-
сті, які не підвищують твою само-
оцінку, виходячи з його уявлень 
про прекрасне. Більшість жінок 
себе бачать тільки крізь призму 
чоловіків: є — я молодець і клас-
на, немає — я нікчемна. Я так зро-
била, і він задоволений; я вчини-
ла правильно, він незадоволений, 
значить, я поступила погано. Це 
руйнує особистість і призводить 
до невротичних відносин. Ти по-
ступила так, як захотіла, і вигля-
даєш так, як створила тебе приро-
да, неважливо, що він з цього при-
воду думає. Не подобається? Не-
хай шукає ту, яка виглядає інакше, 
і діє по-іншому. Ти — ось така. Те ж 
працює і у зворотний бік: або при-
ймай чоловіка цілком, або не при-
ймай, але пам'ятай, що твої оцінки 
його дій не мають до нього ніяко-
го відношення.

ВАЖЛИВО 
НЕ ТЕ, ЯК ТИ 

ВИГЛЯДАЄШ, А ТЕ, ЩО 
ТИ ВІДЧУВАЄШ

Чоловіки зчитують в жінці її вну-
трішній стан. Як би вона не була 
одягнена, нафарбована, які б сло-
ва не говорила, вони завжди від-
чувають, удаване це чи ні. Невпе-
внену в собі жінку вони «змальо-
вують» моментально: всі ці крив-
ляння і стрибки, запобігливість, 
спроба привернути увагу, заман-
ливі пози і жести, бажання дого-
дити і зробити приємне, звернен-
ня за порадою (А мені йде це плат-
тя? Яку зачіску мені зробити? Мені 
їхати з подругами в клуб або зали-
шитися вдома?) — все це видає лю-
дину, яка не знає, що робити зі сво-
їм життям. Це або відштовхує, або 
викликає бажання придушувати і 
командувати.

НЕ ЗАЙМАЙСЯ 
«РОЗДІЛЕННЯМ»

Цим терміном я називаю част-
кове прийняття себе. «Ноги су-
пер, а очі некрасиві», «розум-

на, але з жахливим характером», 
«струнка, але груди замалі». Люд-
ське тіло, твоє тіло — воно ціліс-
не і неподільне. Прийми себе ціл-
ком, ти не туша на столі м'ясни-
ка, який вибирає шматочки най-
більш апетитні. Насправді, навіть 
бажання перефарбувати волосся 
в якійсь мірі говорить про невпе-
вненість у собі. Як експеримент, 
як розвага — так, цілком зрозу-
міло. Але систематично фарбува-
ти волосся в білий, якщо від при-
роди воно чорне — не найкра-
щий варіант.

ЗАПАМ’ЯТАЙ: ВІН 
НЕ ЗМІНИТЬСЯ

Люди змінюються вкрай рідко, 
здебільшого після якихось сер-
йозних, важких переживань. На 
всі заперечення в дусі «Коли ми 
почали зустрічатися, він був зов-
сім іншим», я можу сказати, що 
або він старанно прикидався НЕ 
собою (тобто був невротиком, 
від якого треба бігти), або ти не 
звертала уваги на його слова і 
вчинки, виправдовуючи їх чим 
завгодно, крім правди: він — ось 
така людина.

ГОВОРИ ПРО СВОЇ 
ПОЧУТТЯ 

І БАЖАННЯ
Відкрито говори, що тобі по-

добається, а що — ні, чого тобі 
хочеться, а чого — ні. По-пер-
ше, телепатів не існує, і твій чо-
ловік ніяк не зможе здогадати-
ся, як саме варто до тебе стави-
тися, як себе вести і чим тебе по-
радувати. По-друге, чим раніше 
ти позначиш речі неприпустимі, 
тим швидше розберешся, чи та 
людина поруч з тобою. Любля-
чий і зацікавлений з першого ра-
зу все зрозуміє, а невротик, яко-
му головне — його власний ком-
форт, а не твої почуття, не звер-
не на твої слова уваги. І якщо 
так і станеться — іди, не витра-
чай час. Тому що він (див. вище) 
не зміниться.

ПСИХОЛОГ СТВЕРДЖУЄ, ЩО ДОТРИМУЮЧИСЬ ЦИХ 
НЕСКЛАДНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ, МОЖНА ЗРОБИТИ 
СВОЄ ЖИТТЯ ПРОСТІШИМ, А СЕБЕ — ЩАСЛИВІШИМИ. 
ПАМ'ЯТАЙ, ЩО ЖИТТЯ У ТЕБЕ ОДНЕ. ПРОЖИВИ ЙОГО 
ТАК, ЯК ТИ ДІЙСНО ХОЧЕШ.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Стан нерухомості, спокою, 

в якому перебуває яке-небудь 
тіло під дією рівних, проти-
лежно направлених сил. 6. Те, 
чого бажають, чекають, до чого 
прагнуть. 9. Явище, подія, факт і 
т. ін., що пов'язані з чим-небудь, 
супроводять або викликають 
що-небудь, впливають на щось. 
12. Тверде, цупке природне 
покриття (яйця, плоду тощо). 
14. Спеціальний ящик із зем-
лею для вирощування розсади 
овочевих і кормових культур, 
а також декоративних рослин. 
18. Пристрій для автоматичного 
керування літаком.

За вертикаллю:
1. Дугоподібний скелетний 

утвір людини і хребетних тва-
рин від хребта до грудної кіст-
ки. 2. Неотруйна змія середньо-
го розміру, що має жовті плями 
з обох боків голови. 3. Організа-

ція Об'єднаних Націй. 4. Автоматична 
телефонна станція. 5. Перша буква 
грецького алфавіту. 7. Зірка 1-ї зоря-
ної величини, найяскравіша в сузір'ї 
Скорпіона. 8. Людина, яка (назавж-
ди або на тривалий час) частково чи 
повністю втратила працездатність 
унаслідок поранення, хвороби, ка-
ліцтва чи старості. 10. Права або ліва 
частина тулуба від плеча до стегна. 
11. Нова економічна політика — еко-
номічні заходи радянського уряду у 
1921-1929 рр., спрямовані на част-
кове роздержавлення підприємств 
для виходу з економічної кризи. 12. 
Складана переносна перегородка, 
зроблена з рам-стулок, обтягнутих 
тканиною, папером і т. ін. 13. Людина, 
яка вкрай обмежує свої життєві по-
треби, веде суворе життя. 15. Назва 
останньої літери латинського алфа-
віту. 16. Аналого-цифровий перетво-
рювач. 17. Ріка в Єгипті.

За горизонталлю:
1. Рівновага. 6. Бажаність. 9. Обставина. 12. Шкаралупа. 14. Розсадник. 18. 

Автопілот.

За вертикаллю:
1. Ребро. 2. Вуж. 3. Оон. 4. Атс. 5. Альфа. 7. Антарес. 8. Інвалід. 10. Бік. 11. Неп. 12. 

Ширма. 13. Аскет. 15. Зет. 16. Ацп. 17. Ніл.

Чоловік приходить додо-
му. Дружина лає, що пізно 
повернувся.

Це йому набридло, він гово-
рить їй:— Я птах вільний, коли 
хочу — приходжу. Тоді дружи-
на стала не приходити ночува-
ти додому. На питання чолові-
ка відповіла:

— Я пташка підневільна: ко-
ли відпустять — тоді і приходжу.

• • •
Пацієнтка лікарю:
— Доктор, допоможіть, трид-

цять років тому я згрішила!
— Так, але чому це вас хви-

лює зараз?
— Не це, а те, що я раптом 

стала забувати, як це все було.
• • •

Купе поїзда. Їдуть мама, 
донька, солдат і прапорщик. 
Раптом гасне світло, і лунає 
дзвінкий ляпас.

Мати подумала: «Треба 
ж, донька зовсім доросла, а 
лізти до себе не дозволяє, 
молодець!»

Донька: «Треба ж, мама вже 
десять років без чоловіка, а не 
дозволяє…»

Прапорщик: «Тьху, тре-
ба ж, солдат пристає, а мені 
дісталося!»

Солдат: «Ще раз світло згас-
не, я йому ще раз вріжу!»

• • •
Степан ніжно обійняв Галин-

ку і запитав:
— Я твій перший чоловік?
Вона довго дивилася на 

нього, потім запитала:
— Може бути, недарма я ду-

маю, де я тебе бачила.
• • •

Першого дня він розповів їй 
про свою дружину. Про те, що 
не може з нею жити, тому що 
вона його не розуміє. 

Другого дня вона розповіла 
йому про свого чоловіка. Про 
те, що не може з ним жити, то-
му що він її не розуміє.

Третього дня ї ї  чоло-
вік зустрівся з його дружи-
ною. Вони зрозуміли одне
одного.

• • •
— Уявляєш, сьогодні в ме-

тро відразу троє молодих чо-
ловіків встали і запропонува-
ли мені свої місця!

— І ти помістилася?
• • •

— Маринко, що ти думаєш 
про чоловіків?

— Усі чоловіки однакові. 
Тільки зарплата в них різна.

• • •
— Хіба тебе не цікавить, чо-

му я плачу? — запитує Маріч-
ка свого чоловіка. — Хочеш, 
розкажу?

— Ні в якому разі! У мене 
немає таких грошей!

• • •
— Мені здається, я здатний 

читати ваше серце, як розгор-
нуту книгу!

— Читайте на здоров’ячко, 
лише не мацайте обкладинку 
руками!

• • •
Лікар: — Курили колись?
Дідусь: — Не курив і не пив 

ніколи.
Лікар: — Ет, і не встигнете 

тепер.

ГАРЯЧИЙ ШОКОЛАД
Інгредієнти на 4 порції: 3 столо-

ві ложки какао-порошку без цукру, 
3 склянки незбираного молока, 170 
г чорного гіркого шоколаду, дрібно 
нарізаного, 3 столові ложки цукру, 
збиті вершки і какао-порошок для 
подачі, додайте спеції — корицю, 
ваніль, мускатний горіх.

Спосіб приготування: довести 
3/4 склянки води до кипіння на 

середньому вогні. Зняти з плити, 
всипати попередньо розведений 
какао-порошок і добре переміша-
ти, щоб не було грудочок.

Влити молоко і повернути на во-
гонь. Коли суміш нагріється, дода-
ти шоколад і цукор, готувати, ча-
сто перемішуючи, поки шоколад 
не розчиниться, близько 5 хв.

Перелити гарячий шоколад з 

кухля. Прикрасити збитими верш-
ками і посипати какао-порошком. 
Подавати з печивом чи улюбленим 
десертом.

ЕКСКУРСІЯ ДЛЯ УЧНІВ НА P&G

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Школярі взяли участь у інтелек-
туальних змаганнях, щоб дати змо-
гу спробувати себе в різних непе-
редбачуваних ситуаціях у майбут-
ньому. Як переконували в ком-
панії, подібна практика і надалі 
діятиме на заводі. Всі учні впора-
лися із завданнями, тому на завер-
шення подарунки отримали усі.

Спілкування з керівництвом за-
воду здебільшого було через пе-
рекладача, учні не розгубилися 
— вільно ставили питання анг-
лійською директору заводу P&G 
Марта Ласло. Цікавилися сучас-
ними технологіями роботи заво-

ду та можливістю працевлашту-
вання у майбутньому.

«Ми завжди раді вітати у на-
шій компанії зацікавлених у робо-
ті людей. Діяльність компанії дбає 
про забезпечення комфортом та 
зручністю робочого місця праців-
ників. У пріоритет ставимо якість 
виробленої продукції і дружну ат-
мосферу у колективі», — говорив 
директор заводу. 

Після спілкування із чаюван-
ням гостям була запропонована 

екскурсія заводом, під час якої 
від учнів чулося: «Тут можна на-
віть жити!». На заводі є все, що 
потрібно для комфорту співро-
бітників: простора їдальня, кім-
нати перепочинку та дозвілля, 
медпункт, спортзала, банкомат. 
Особлива увага приділяється 
техніці безпеки. «7 грудня відра-
ховано рівно 6 мільйонів годин 
безпечної роботи нашого заво-
ду», — із гордістю повідомила 
менеджер компанії.

 Бориспільська 
філія «Procter & 
Gamble» 7 грудня на 
території виробництва 
приймала гостей. 
Традиційну екскурсію 
найбільшим заводом 
міста окрім журналістів 
вперше запропонували 
випускникам міських шкіл. 

ВІДБУВСЯ 
ТУРНІР ІЗ 
ВІЛЬНОЇ 
БОРОТЬБИ

9 грудня відбувся відкритий 
турнір м. Бориспіль з вільної 
боротьби серед юнаків та ді-
вчат в честь видатних спортс-
менів та тренерів міста. 

У турнірі брали участь 70 
спортсменів із міст Українка, 
Обухів, Бориспіль та смт. Песків-
ка Бородянкого району. Із ві-
тальним словом виступили ди-
ректор ДЮСШ Михайло Шкоруп 
та заступник директора місько-
го центру спорту та ФЗН Віталій 
Кубов. Змагання організовані та 
проведені у залі боротьби та бок-
су міського будинку культури Бо-
риспільським центром спорту та 
ФЗН спільно з Бориспільською 
ДЮСШ. Були запрошені майс-
три спорту СРСР брати Володи-
мир та Сергій Остроконі та май-
стер спорту України Юрій Криста-
льов - чемпіон України, бронзо-
вий призер чемпіонату Європи 
серед юніорів. 

Турнір проводився у вікових 
категоріях 2010-2012 р.н., 2008-
2009 р.н., 2006-2007 р.н. та 2004-
2005 р.н. — у 15 вагових категорі-
ях. Найбільша кількість учасників 
була у ваговій категорії до 32 кг ( 
2008-2009 р.н.), де Михайло Дикий 
здобув «срібло» ( тренери Дьячен-
ко М.М. та Перехрест Є.І.). Чемпі-
онами у своїх вагових категоріях 
стали Влад Тимко, Даніл Кочеров 
та Максим Киричок ( тренер Дья-
ченко М.М. ) та Олексій Винокуров 
(тренер Перехрест Є.І.).

Яскраву боротьбу показали 
Юрій Черняк,  Тарас Григоренко, 
Ростислав Ляхов, Станіслав Чер-
няк, Владислав Яцюта та Костян-
тин  Гаврильченко.

• Поїздка була цікавою та пізнавальною.
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ОВЕН. Цього тижня 
постарайтесь уника-
ти суперечок з батька-

ми та начальством. Не беріть-
ся за виконання непідйомних 
завдань.

ТЕЛЕЦЬ. Сприятливий 
період для завершення 
незакінчених і відкладе-

них у довгий ящик справ. У ви-
хідні не піддавайтесь спокусам.

БЛИЗНЮКИ. Час для 
самореалізації й мож-
ливість додаткового 

заробітку. Ваші ідеї принесуть 
потрібний результат і прибуток.

РАК. Усе залежить від 
того, як швидко ви пе-
ретворите супротивни-

ків на союзників. У вихідні відчу-
єте необхідність у підтримці.

ЛЕВ. Не варто витрача-
ти багато часу на будів-
ництво повітряних зам-

ків. Набагато корисніше буде 
подбати про земне і конкретне. 

ДІВА. Напружена ро-
бота може послаби-
ти ваші сили, але фі-

нансові перспективи варті всіх 
труднощів. Із четверга бажано 
знизити темп.

ТЕРЕЗИ. Час радіти 
життю та вміло вико-
ристовувати інформа-

цію та сприятливі можливості, 
що відкриваються перед вами. 

С КО Р П І О Н . Зосе-
редьтеся на роботі, 
вона принесе задо-

волення й прибуток. Можливі 
нові вигідні пропозиції та змі-
на обстановки.

СТРІЛЕЦЬ. За вас ва-
ші справи ніхто не зро-
бить. У суботу занурте-

ся з головою в поточні справи, 
так ви уникнете інтриг і пліток. 

КОЗОРІГ. Доведеться 
розбиратися зі стари-
ми проблемами й буду-

вати взаємини з навколишніми. 

ВОДОЛІЙ. Зверніть 
увагу на знаки, які вам 
посилає доля. Бажано 

втриматися від авантюр і збли-
ження з незнайомцями. 

РИБИ. Робота мо-
же зажадати від вас 
занадто багато зу-

силь, тому краще відразу ви-
рішити для себе, з яким об-
сягом ви можете реально 
впоратися. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 17 — 23 ГРУДНЯ

067-233-42-42

ЧОРНОЗЕМ
ціна договірна

з доставкою

НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:

МОБІЛЬНА ВЕТЕРИНАРІЯ

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

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

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

/MobileVeterinarianPharrnacy  mobile_vet

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ТА ЗНИЖОК

тільки у нас ліки кращих світових брендів: 
BAYER, MSD, INVESA, ZOETIS, VETOQUINOL, CEVA 
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