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• У центрі Борисполя, біля «Сільпо», парковка майже не розчищалася. На зупинках громадського транспорту 
та пішохідних переходах через вул. Київський Шлях  утворилася снігова «каша». 

Ф
от

о 
Те

тя
ни

 Х
од

че
нк

о



2 №49 (908), 22 грудня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Тиждень

 МІСЬКА КОМУНАЛКА

 У ЦЕНТРІ МІСТА

 НОВИНИ КОРОТКО  ДЛЯ РЕМОНТУ ДОРІГ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

«На дорогах Борисполя працю-
вало 14 одиниць снігоприбираль-
ної техніки, цього достатньо, щоб 
вулиці міста були доступні для 
проїзду», — говорить Микола Кор-
нійчук, перший заступник місько-
го голови.

За його словами, по місту пра-
цюють дві машини ПК «ЖЕК-1», чо-
тири — КП «ЖРЕУ» та шість оди-
ниць міського КП ВУКГ. Усі праців-
ники комунальних служб міста 

задіяні до прибирання наслідків 
негоди.

Зранку вівторка, після снігопаду, 
вулицями міста можна було їздити, 
але повільно. Київський Шлях роз-
чищений краще, другорядні вули-
ці були накатані автівками. Однак 
таксисти нарікають, що дороги хоч 
і розчищені, але сніг не вивозить-
ся з міста, на проїжджих частинах 
утворюються колії, авто їдуть по-
вільно, по-європейськи — 50 км 
за годину. Окремі дороги неголов-
них вулиць на початку тижня пе-
ретворилися у напрямок з однією 
колією, асфальт покрився сніжни-
ми горбами, авто пробуксовували.

Роботу комунальних служб міста 
Корнійчук оцінює позитивно, каже, 
порівнюючи зі столицею, Бориспіль 
справився із стихією.

Орендарі лінуються. Оскіль-
ки території біля магазинів та бан-
ків закріплені за орендарями чи 
власниками будівель, то вони ма-
ють власними силами прибирати 
прилеглу територію. Однак навіть 

біля супермаркетів «Сільпо», «Фо-
ра» не були розчищені стоянки аж 
до середи, не поспішали брати ло-
пати до рук і дрібні бізнесмени, че-
кали комунальників.

«На порушників міський відділ 
благоустрою складає протоколи та 
попередження», — пояснив М. Кор-
нійчук, але не уточнив скількох по-
рушників покарано і хто вони, як-
що такі взагалі є. Зрозуміло, що 
швидко і якісно розчистити місто 
від снігу можливо за умови, якщо 
кожен містянин візьме в руки ло-
пату, прибере біля свого будинку, 
двору та роботи. Але бориспільці 
до такого підходу не готові.

Снігова «каша». Кучугури бруд-
ного снігу утворилися біля зупи-
нок громадського транспорту, 
а на пішохідних переходах по цен-
тральній вулиці міста люди не мог-
ли пройти через брудну «кашу» із 
води та снігу. Лише у середу біля 
більшості зупинок сніг комуналь-
ники потроху прибирали й дяку-
вали, що не вдарив мороз.

СНІГ НОН-СТОП: 
КОМУНАЛЬНИКИ ВИСТОЯЛИ

 Снігопад, що накрив 
Київщину в понеділок, 18 
грудня, не налякав бори-
спільських комунальни-
ків: дороги повільно, але 
прочищалися, можна було 
проїхати, до тротуарів 
справа дійшла вже у сере-
ду, і то не скрізь.

• Служби проти снігу. У Борисполі працювали ефективніше, ніж у столиці.

ТАБУ НА 
САЛЮТИ

18 грудня прийнято рішен-
ня виконкому про заборону са-
лютів під час святкувань Ново-
го року. 

Також цим рішенням заборо-
нено продавати піротехнічні ви-
роби у недозволених місцях. Від-
критим залишилося питання, як і 
ким  контролюватиметься вико-
нання цього рішення. Адже сто-
лики із піротехнікою біля «Сіль-
по» чи ринку «Центральний» що-
року з’являються напередодні 
новорічних свят, а виклики по-
ліції щодо порушення результа-
тів не дали. 

ДО ЗНАНЬ — 
ЗА МІСЦЕМ 
ПРОЖИВАННЯ

У статті 13 закону України про 
освіту, яка називається «Територі-
альна доступність повної загаль-
ної середньої освіти», прописано, 
що кожна особа має право здобу-
вати початкову та базову серед-
ню освіту в  закладі, найбільш до-
ступному  до її місця проживан-
ня. Тобто у тому комунальному 
закладі, за яким закріплена те-
риторія обслуговування, де про-
живає особа. Коментуючи це на 
засіданні виконавчого коміте-
ту, начальник управління освіти 
і науки Бориспільського міськви-
конкому Тетяна Чернойван зазна-
чила, що такий принцип діяв і ра-
ніше, але тепер законом заборо-
нено конкурсний відбір у почат-
кову та середню школу. Тож ліцей 
«Дизайн-освіта» відтепер не може 
відбирати до першого класу тіль-
ки сильніших діток. Тепер за ним 
закріплено територію обслугову-
вання, а це вул. Київський Шлях, 
Головатого, Лютнева, Шевченка, 
Банківська. У зв’язку з цим внесені 
зміни у територію обслуговування 
ЗОШ №6 та частково №1.

«Ніяких співбесід з дітьми, які 
прийдуть до 1 класу, адміністра-
ція школи не має права прово-
дити. У першому класі методика 
навчання буде однаковою по всіх 
школах. Законом передбачено, 
що зарахування учнів на конкур-
сних засадах допускається тіль-
ки у тому випадку, коли кількість 
поданих заяв перевищує спро-
можність закладу», — зазначи-
ла Тетяна Чернойван.  Так, дити-
ну з іншого мікрорайону школа 
прийме в  тому випадку, якщо бу-
дуть вільні місця після прийому 
першокласників зі своєї терито-
рії. Для таких учнів допускаєть-
ся прийом на конкурсній основі. 

Завдяки цьому закону вдасть-
ся позбутися практики зараху-
вання до Борисполя дітей з ра-
йону. Зазначалося, що 1 млн 800 
тис. грн з міського бюджету було 
витрачено на дітей із сіл району. 
Сільські діти  прийматимуться до 
міських шкіл тоді, коли будуть за-
раховані усі місцеві першоклас-
ники і залишаться вільні місця, а 
районна влада повинна надати 
гарантії, що оплачуватиме нав-
чання цих дітей.

Нововведення стосується  на-
бору школярів до 1 класу. Тих, хто 
навчається, зміни не торкнуться.

Ірина ГОЛУБ

Тетяна ХОДЧЕНКО

У Борисполі небагато місць 
для культурного відпочинку. Од-
ним із таких був кінотеатр «Євро-
па». Та по-європейськи там дав-
но не «пахло», а тепер і поготів.

На фоні сучасного фасаду мар-
кету «АТБ», що в центрі Борисполя, 
кінотеатр має непрезентабельний 
вигляд.  З’ясувалося, що міське 
приміщення знаходиться в оренді 
у  підприємця Валерія Гордієнка. 
У вересні цього року за розпоря-
дженням міського голови Анатолія 
Федорчука було створено робо-
чу групу задля проведення обсте-
ження закладу, очолив її його пер-
ший заступник Микола Корнійчук. 
Група діяла відповідно до статті 30 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування», у зв’язку із неви-

конанням пунктів договору орен-
ди, укладеного ще у 2003 році тер-
міном на 25 років. 

Було здійснено попереднє по-
верхневе обстеження кінотеатру 
та зроблено кілька важливих за-
уважень, до  усунення яких заклад 
рекомендували не використову-
вати. Так, членами групи були зро-
блені висновки: заклад перебуває 
у занедбаному стані, потребує ка-
пітального ремонту, як ззовні, так 
і всередині, не відповідає санітар-
ним вимогам.

Рішенням міської ради стало ро-
зірвання діючого договору, тому до 
орендаря Гордієнка було направле-
но листа із повідомленням про це. 
6 грудня цього року Валерій Ми-
колайович отримав листа і мав би 
у 12-денний термін відповісти чи 
з’явитися до міської ради задля уз-
годження подальших дій. Та цього 

не сталося і, як говорить Олена Ве-
личко, головний спеціаліст відділу 
з питань комунальної власності та 
ЖКГ виконкому міськради, а за су-
місництвом секретар робочої гру-
пи: «Це є суттєвою підставою для 
подання у суд для розірвання дого-
вору. Відомо, підприємець вчасно 
сплачує орендну плату та податки 
до бюджету. Після візиту до закла-
ду робочої групи, все ж його зов-

нішній вигляд частково покращив-
ся (східці відремонтували)». 

На зв'язок із журналістами орен-
дар не виходить, тому його наміри 
щодо «Європи» невідомі. Як вла-
да планує надалі використовувати 
приміщення кінотеатру, дізнатися 
не вдалося. Чи стане дострокове 
розірвання договору оренди при-
кладом для інших горе-підприєм-
ців, покаже час. 

ЧИ БУДЕ КІНО?

НОВА ТЕХНІКА 
ЧЕРЕЗ ТЕНДЕР

Тетяна ХОДЧЕНКО

Головний інженер Бори-
спільського КП «ЖРЕУ» Віталій 
Цівун розповів «Вістям» про 
тендерну закупівлю за систе-
мою ProZorro нової дорожньої 
техніки. 

Днями такий тендер уже від-
бувся, де брали участь лише дві 
компанії. Виграла житомирська 
фірма «ТІСАВ», що спеціалізуєть-
ся на дорожній техніці. 

Відомо, що два механізми 
обійшлися бюджету Борисполя 
у 598 тис. грн, і це враховуючи 
економію коштів, бо фірма-ви-
робник зробила велику знижку, 
кажуть у мерії.

Придбано гудронатор (роз-
пилювач бітумної емульсії, 
призначений для ґрунтовки ас-
фальтних покриттів при дрібно-
му ямковому ремонті, асфаль-
туванні прибудинкових тери-
торій та для заливки швів і трі-
щин). «Завдяки цій машині для 
ремонту дороги віники більше 
не знадобляться,» — говорить 
Віталій Цівун.

Також у комунальників є ре-
циклер (на фото) — це щось на 
кшталт міні-заводу, що  дозволяє 
переробляти знятий асфальт ра-
зом із добавками гудрону і ще-
беню у пластичну, придатну для 
укладання гарячу суміш об’ємом 
до 500 кг прямо на місці. Тому 
безперервний ремонт доріг у мі-
сті буде упродовж усього року. 

За словами В.Цівуна, раніше 
такі ремонти, за попередньою 
домовленістю, могли виконува-
ти лише спеціалісти Броварсько-
го ПрАТ «ШБУ-50». 

• Безгосподарність. Фасад будівлі не оновлювався, а інтер'єр застарів.
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 ГРАЛЬНІ АВТОМАТИ

АРТУР, студент:

— Те, що подібних закладів ду-
же багато по місту — це не нор-
мально. Вони сприяють тому, що 
людей з ігровою залежністю стає 
більше. Закривати їх потрібно, ще 
нещодавно деякі політичні діячі 
активно цим займались. Та, видно, 
безрезультатно.

ВАДИМ, школяр:

— Я вважаю, що ігрових авто-
матів у нас надто багато. Це пога-
но, адже люди через свою залеж-
ність до азартних ігор потрапля-
ють у борги. Такі заклади не потріб-
ні. Куди дивиться поліція? Я николи 
не цікавився принципами роботи 
таких закладів. 

ДМИТРО, школяр:

— Те, що їх так багато — це не-
прийнятно. Краще один чесний за-
клад з адекватними відвідувачами, 
щоб не було безпорядку, тобто по-
трібно організовувати нормаль-
не дозвілля у Борисполі. Звичай-
но, я вважаю азартну залежність 
проблемою.

МИКОЛА, пенсіонер:

— Людям, які туди ходять, подо-
бається. Там сидять ті, в кого є гро-
ші, і вони їх не рахують. Владі потріб-
но почути думку інших людей і вирі-
шити, чи потрібно закривати такі за-
клади чи ні. Це не настільки погано, 
але потрібно взяти заклади під кон-
троль, щоб усе було прозоро.

ОЛЕКСАНДР, пенсіонер:

— Ігрові заклади — проблема. 
Здається, що є люди при владі, які 
отримують з цього долю і мають 
на це вплив. Рішення про закрит-
тя подібних закладів має бути при-
йняте на вищому рівні. На місцях з 
цим справитися нереально, якщо 
не має відповідних законів.

— Чи потрібні ігрові заклади на території Борисполя, 
чи варто з ними боротися? — запитали у містян.

Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Наберуся сміливості заува-
жить, що Бориспіль перетворив-
ся на місто супермаркетів, лом-
бардів, ігрових автоматів та аптек. 
Перефразуючи Ільфа й Петрова: 
«Складається враження, що бори-
спільці народжуються, щоб скупи-
тися в супермаркеті, винести щось 
у ломбард, пограти й купити табле-
ток». Але аптеки не витримують 
конкуренції з  автоматами. Зали, 
в яких розміщені автомати, беруть 
у  суборенду в  місцевих підпри-
ємців. Тут пролягає один зі шля-
хів, яким міська влада може боро-
тися із цим бізнесом: пропозицію 
встановити максимальну орендну 
ставку 12% має бути винесено на 
сесію міськради 21 грудня.

Але чому підприємці здають 
об’єкти в оренду гральному бізне-
су? Рустам Хамракулов з  громад-
ського формування «Сектор Безпе-
ки» корінь проблеми вбачає у полі-
тиці місцевої влади. «Усі гральні зали 
відкрито не в спеціально збудова-
них приміщеннях, а в орендованих 
колишніх магазинчиках, власники 
яких закрили їх та здали в оренду 
тим, хто може платити — це граль-
ний бізнес. Магазини закрилися, не 
витримавши конкуренції з супер-
маркетами, дозволи на будівництво 
яких видавала і видає міськрада різ-
них скликань. Чому «Сектор Безпе-
ки» не бореться з автоматами? Та-
кий піар нам не потрібен, їх кришу-
ють високо, своїми силами ми не 
справимося. Коли буде такий закон, 

щоб закрити, то ми спільно з поліці-
єю візьмемо в цьому участь», — ко-
ментує Хамракулов.

Як працює?
Клієнт приходить і обмінює гро-

ші на картку, яку вставляє в авто-
мат і звідки списуються кошти чи 
падає виграш. Сервери гри знахо-
дяться за кордоном, грають через 
інтернет-зв’язок. Кажуть, накру-
тити автомат чи обманути іншим 
чином не можна — та і немає сен-
су — треба напрацьовувати клієн-
туру. Тому в грі все чесно — чистий 
фарт. Дохід залу становить 15–20% 
від обігу коштів. Тому й грають — 
один програє, інший виграє.

Знавці ринку говорять, що Україн-
ська національна лотерея (УНЛ) має 
ліцензію і працює законно, решта 
працюють нелегально, податків не 
платять, відкривають їх приїжджі — 
бориспільців з ринку витіснили.

Право на вибір
Знайомий підприємець, який про-

сив не називати прізвище, пояснив: 
«Якщо доросла людина хоче погра-
ти в азартні ігри, то чому ні? Хто ви-

рішить за мене, грати чи ні? Погано, 
що гральних автоматів більшає по 
місту, вони і біля шкіл. Такі розва-
жальні заклади мають бути винесені 
на околицю». На питання, чи викли-
кає гра в автомати залежність, чо-
ловік пояснює: «Ні. Один випиває — 
і нормально, а другий спивається, 
пропиває все. З автоматами те са-
ме — залежить від людини. Є більш 
азартні, є менш азартні. Кому пощас-
тило зірвати виграш, в того є бажан-
ня отримати ще».

Як всередині
У людей є думка про ігровий за-

клад, як «брудне гніздо розпусти». 
Але всередині все охайно та спо-
кійно — сидять нормально вдягне-
ні чоловіки, приємні адміністрато-
ри. Мене запевнили, що в них все 
культурно: «Алкоголь не продаємо. 
Постійному клієнту можемо налити 
50 г коньяку в знак поваги. П’яних не 
пускаємо — до нас нормальні люди 
приходять. Є охорона. Неповноліт-
ніх не пускаємо — мороки багато».

«Сьогодні всі доходи від граль-
ного бізнесу — «чорні», податків не 
платять. У Верховній Раді думають, 
як ці гроші повернути. У Європі є 

гральний бізнес і приносить вели-
чезні гроші державі», — міркує ін-
ший підприємець. У те, що зі зрос-
танням кількості таких закладів 
пов’язане загострення криміноген-
ної ситуації, співбесідник не вірить: 
«Грають, в основному, нормальні 
люди. Ріст злочинності пов’язаний 
з вільним доступом населення, осо-
бливо неповнолітніх, до алкоголю 
й наркотиків. Шкоду від автоматів 
не можна порівняти з цим. У центрі 
Борисполя вийди свисни — прине-
суть, що захочеш — і з вікна згор-
ток викинуть, і в собак на ошийни-
ку, і в під’їздах, і біля шкіл. На дис-
котеках теж наркотиків скільки влі-
зе. Оце страшно! Кількість гравців 
не збільшилася — раніше в залах 
було більше клієнтів, а тепер вони 
розійшлися по великій кількості за-
лів — зросла конкуренція».

Мораль
Зводиться, традиційно, все до 

одного. Те, що в  цивілізованій 
країні мало б існувати в цивілі-
зованій законній формі і прино-
сити прибуток до бюджетів усіх 
рівнів, в Україні діє у вигляді ті-
ньового бізнесу, дохід від яко-
го йде у велику кишеню якогось 
впливового пана.

ХТО КРИШУЄ  «ЛОХ-ВЕГАС»?
 «Приріст» ігрових за-

лів у Борисполі вражає.  У 
Фейсбук місто називають 
«Лох-Вегас» — по аналогії 
з Лас-Вегасом. «Вісті» по-
говорили про це з десят-
ком людей (більшість не 
захотіли бути названими), 
щоб зрозуміти, звідки «ка-
зино» і чи шкідливі вони 
для суспільства. 

• Лас-Вегас — відоме місто 
у  штаті Невада, розташоване 
в центральній частині пустелі 
Мохаве, один з найбільших сві-
тових центрів розваг і ігрового 
бізнесу, чиї численні казино, 
готелі, щоденні концерти і шоу 
притягують туристів — це стат-
тя економіки. 

«Їх лобіюють»
• Міський голова Борисполя 

Анатолій ФЕДОРЧУК:

«У нас іде підміна понять. На 
ігрових автоматах написано: «На-
ціональна лотерея». До мене при-
їжджали окремі народні депутати 
і залякували, що ми повинні додат-
кову кількість кіосків поставити по 
вул. Київський Шлях, де буде націо-
нальна лотерея, і що всі виграші від 
національної лотереї будуть іти на 
війну. Отак мені навіть пояснюва-
ли. Коли я сказав, що цього не бу-
де, мене мало не звинувачували, 
що я не стою на патріотичних за-
садах. Зараз ми це бачимо — що це 
ніякі не національні лотереї, все це 
ігровий бізнес. Якщо брати з пра-
вової точки зору, вигравати суди 
в них дуже складно. Тому я кажу, 
що нас іноземці не розуміють. Вони 
кажуть: «Це ж очевидні речі». А ми: 
«Та ні». На чорне кажемо біле — і це 
є біда нашого суспільства. Їх (ігро-
ві автомати) лобіюють на високо-
му рівні. Мені не подобається те, 
що зараз є, але які повноваження 
органів місцевого самоврядуван-
ння? Чи маємо ми право йти пере-
віряти? Ми позбавлені сьогодні та-
кого права».

«Надприбутковий бізнес»
• Секретар Бориспільської 

міської ради Ярослав ГОДУНОК:

«Ми створили проблеми 12-ти 
закладам: десяти через рішення су-
дів і двом — авторитетом. Автома-
ти працюють нелегально, без доку-
ментів і податків — у Борисполі їх 
більше 30-ти — жодна людина не 
працює там офіційно. Це надпри-
бутковий бізнес, кожна точка при-
носить доходу 2–5 тис. доларів у мі-
сяць. Поліція нормально реагує, 
коли треба, але щоб щось зроби-
ти чи провести обшук, необхідно 
мати санкції суду. Ми радою при-
ймемо рішення підняти автоматам 
оренду до 12% і зобов’яжемо про-
вайдерів відключити їх від Інтерне-
ту, а також готуємо рішення про за-
борону реклами, тобто вивісок, бо 
дозволів на зміну фасадів вони не 
отримували.

До мене щодня пишуть чи прихо-
дять люди — в тієї син з хати все ви-
ніс, там — чоловік. Це велика про-
блема — сім’ї руйнуються. Злочин-
ність росте — пограв, вийшов, стук-
нув перехожого, побіг в ломбард. 
Крім реальних бунтів, ефекту не бу-
де — хтось один справитися з цим 
не може, лише разом з громадою».

ПРЯМА МОВА

• З яскравими вивісками та вогнями ігрові зали ростуть, як гриби. 

«ІГРОМАНІЮ ПІД КОНТРОЛЬ»



4 №49 (908), 22 грудня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Підсумки 
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Оксана КОБЗАР

— «ТС»: Який був рік 2017-й та 
чи все вдалося із запланованого?

— Кожен ставить максимальні 
цілі й намагається по максимуму їх 
виконати, але вдалося не все. Поч-
немо із освоєння коштів. Ми закла-
ли на будівництво навчального за-
кладу на вул. Момота суму 6 млн 
грн, а днями у нас відбулася нара-
да не зовсім гарного характеру, де 
йшлося, що ми проплатили ці кош-
ти у якості авансу, а заклали 20 млн 
грн. Є небезпека, що аванс не буде 
освоєно до кінця року, тоді виник-
нуть проблеми. Так на будівництво 
школи закладено 66 млн, а освоє-
но 50 млн грн. Це не з вини забу-
довників, а в силу об’єктивних об-
ставин. І так по низці інших об’єктів. 
Так по вул. Київський Шлях ми зро-
били проект ремонту дороги від 
35 км до вул. Головатого, але тен-
дер не відбувся, бо поки виготов-
лявся проект, узгоджувався, про-
ходив експертизу, то ціна асфальту 
виросла на 20–30%. Таких прикла-
дів багато.

— ТРС «Бориспіль»: Школу по 
вул. Робоча — Банкова у 2018-му 
не вдасться добудувати?

— Ставимо завдання добудувати. 
Пощастило, що забудовник школи 
«Агробудмеханізація» і не було тако-
го, щоб ця компанія дала слово і не 
виконувала. Там кипить робота, але 
є такі моменти, як поставка металу: 
хочемо закупити дешевше, часто під-
водять постачальники. Зараз йде під-
готовка до замовлення ліфта, а на йо-
го виготовлення потрібно три міся-
ці. Наведу приклад, садочок на При-
вокзальній планували відкрити до 
Дня міста, але не вийшло. Чому? Ми 
провели чотири тендери на закупів-
лю меблів, два з яких нам забраку-
вав Антимонопольний комітет. Ми 
вчимося на таких помилках, тому за-
раз проводимо коригування проек-
ту будівництва школи, куди включи-
мо вже і закупівлю меблів.

— ТРС «Бориспіль»: Яким буде 
прогнозований бюджет-2018?

— Скільки грошей не дай лю-
дині, все буде мало, так і  для мі-
ста. Я з оптимізмом дивлюся у зав-
трашній день, не хотів втомлюва-
ти вас цифрами. Теоретично скажу: 
якщо взяти стартові позиції грудня 
2016 р. і сьогоднішні, то на мільйо-
нів 30 у нас буде більше у 2018-у.

— «ТС»: Чи вдалося порозуміти-
ся із депкорпусом та політични-

ми фракціями у вирішенні питань? 
Коли так, що цьому сприяло?

— Біда нашого суспільства 
і  кожної людини в  тому, що нам 
бракує культури, і політичної зо-
крема. Мені соромно за деякі си-
туації, що виникали на сесіях, по-
годжувальних радах, комісіях. Це 
непорозуміння між самими депута-
тами, нечемність. Але в цілому я за-
доволений роботою з депутатами, 
бо всі питання, непорозуміння у ре-
зультаті завжди на виході — у плю-
сі. Можливо, є недопрацювання 
у мене, як міського голови, у ок-
ремих працівників виконкому. Ча-
си міняються, думаю, у кращий бік, 
треба більше спілкуватися, більше 
інформувати один одного. Протя-
гом 2017 року нам вдалося багато 
зробити. Результати роботи в на-
шому місті свідчать саме про це. Го-
стрі дискусії, інколи політична за-
ангажованість чи політичний піар, 
існування політвказівок окремих 
політичних партій згори донизу, як 
у тій чи іншій ситуації діяти — усе 
це має негативний вплив.

— «Термінал»: Завдяки чому 
бюджет збільшиться на 30 млн 
грн, якщо МА «Бориспіль» уже не 
зареєстрований у місті?

— Я можу сказати, що у нас бю-
джет формується так: 60% напов-
нення загального фонду — спла-
та податку на доходи фізосіб, тоб-
то вирахування із зарплати — це 
надходження до бюджету. З враху-
ванням того, що з січня мінімальна 
зарплата збільшиться, тоді з липня, 

відповідно, зростатимуть і надхо-
дження. Плюс ті договори оренди, 
які ми укладали, плата не зменшу-
валася, а зростала. У результаті ми 
закінчуємо рік з непоганими фінан-
совими показниками.

— «ТРС» «Бориспіль»: Відсут-
ність аеропорту як платника 
податників впливатиме на бю-
джет міста?

— Звичайно. За попередніми 
даними, ми втратили, мінімум, 50 
млн грн. У той же час я хотів би по-
дякувати голові Київської облас-
ної адміністрації за намагання до-
помогти, його заступнику, який, на 
жаль, написав заяву на звільнен-
ня — О. Письменному. Нам вдало-
ся через Асоціацію міст України, 
я зустрічався із заступником міні-
стра фінансів з цього приводу, бу-
квально вскочити в останній вагон, 
бо у нас було б вилучення 67 млн 
грн, а так — 50 млн грн. Але ще не 
все втрачено, зараз ведеться ро-
бота, я б зараз не хотів до кінця го-
ворити, якщо керівники дотрима-
ються слова, то наш бюджет фак-
тично нічого не втратить. Що стосу-
ється районного бюджету, то у 2018 
році вони виграють, а 2019 році — 
програють. Якщо брати по велико-
му рахунку, то програють грома-
ди і міста, і району, бо ці гроші мог-
ли б піти на добудову лікарні, а так 
буде вилучено 24 млн грн. Навіщо 
це було робити — час покаже, і ви 
це зрозумієте, де і навіщо прийма-
лося це рішення. Це той яскравий 
приклад, як не треба робити. Мож-

на все вирішувати у цивілізований 
спосіб.

— «Вісті»: Чи були робочі на-
ради із головою РДА після кон-
флікту через аеропорт, які за-
раз стосунки двох адміністрацій

— Не було спільних нарад з го-
ловою райдержадміністрації.

— «Вісті»: Які прогнози взає-
модії. Вона потрібна?

— Повинна бути, бо багато 
спільних проблем і питань. Але як-
що цього не станеться, то місто ні-
чого не втратить, як і жителі. Хоча 
я розумію, що координувати робо-
ту треба по тій же центральній ра-
йонній лікарні. У нас гарні стосунки 
з головою районної ради, ми буде-
мо їх продовжувати. Тому я не бачу 
в цьому всьому трагедії. На жаль, 
будь-який голова адміністрації, як-
що приходить, то на рік. Візьміть 
статистику. Я не встигаю вибудову-
вати стосунки, бо приймається ка-
дрове рішення і голова звільняєть-
ся. Подивимося. Хочеться вірити, 
що стосунки будуть налагоджені.

— «Вісті»: Чи буде побудовано 
корпус ЦРЛ. Яку суму внесло місто, 
район і область на початок ро-
біт. Чому роботи не стартували?

— Рішення про будівництво 
корпусу було прийняте разом з го-
ловою райради та попереднім го-
ловою РДА Вороніним, на моє пе-
реконання, він потрібний. Ми по-
розумілися. З міського бюджету ви-
ділили 10 млн грн. Район виділив 
15 млн грн, область — 5 млн грн. 
Вартість будівництва корпусу — 70 

млн грн. Чверть суми є, тож мож-
на було оголосити тендер. Міськра-
да прийняла рішення про це. Але 
у  районі помінялася влада, при-
йшов новий голова РДА і  з  його 
точки зору таке будівництво кор-
пусу не потрібне. Можливо, ми чо-
гось не розуміємо. Можливо, це 
правильний підхід. Мені б не хоті-
лося давати оцінки цьому, але на 
проект було витрачено кошти. Тоді 
виникає питання: навіщо було ро-
бити проект, витрачати кошти. Бі-
да у нас, і в Україні, коли міняється 
влада, немає «приємливості». Лама-
ти найлегше, хотілося, щоб хороше 
продовжувалося. Голова навів ар-
гументи проти такого будівництва. 
На моє переконання, треба спита-
ти думки лікарів, які краще знають, 
а ми як менеджери повинні впро-
ваджувати це у життя.

— «Вісті»: Що область го-
ворить з  приводу будівництва 
корпусу ЦРЛ?

— Область хотіла оголосити тен-
дер. Для цього потрібен був дозвіл 
ЦРЛ, але була дана команда цього 
не робити, і тому все лишилося на 
папері. Ми повинні розуміти, що 
для області це питання не болюче 
так, як для нас. Лобіювати це пи-
тання повинні ми на місці, у районі. 
Область нас підтримала, треба по-
дякувати. А ми сказали, що нам тре-
ба. Область не проявлятиме актив-
ність. Земля ЦРЛ, тож потрібно було 
підписану довідку на проведення 
тендера за підписом головлікаря. 
Але була дана команда не надава-
ти її. Запитайте це окремо у голов-
ного лікаря, він вам це підтвердить.

— «Термінал»: Чи планує місто 
закладати кошти у бюджет на 
наступний рік, щоб побудувати 
корпус?

— У нас є повне порозумін-
ня з депутатами про те, що ми по-
винні сьогодні розвивати первин-
ну ланку медицини. І левову част-
ку коштів ми будемо вкладати сю-
ди. Думаю, це правильний крок. Ми 
перше місто в Україні, як мені ска-
зали в реєстраційній службі, яке за-
реєструвало медичний комуналь-
ний заклад. Ми йтимемо по такому 
шляху, щоб у кожному мікрорайо-
ні створювати амбулаторії сімейної 
медицини, щоб люди на місцях мог-
ли отримувати медпослуги й не за-
лежати від окремих чиновників, які 
сьогодні прийшли, а завтра підуть.

— «Термінал»: На цю програму 
закладено в бюджет близько 20 
млн грн. Коштів вистачить для 
фінансування?

— За підсумками цього року 
в лютому буде перерозподіл коштів, 
у нас залишиться гарна сума нероз-
поділених коштів. Не буду називати 
цифру, бо для когось вона виявить-
ся вражаючою. Це говорить, що ми 
на правильному шляху: не можна 
вилучати обігові кошти з бюджету 
міста тому, що, наприклад, такий ви-
падок з аеропортом — 100 млн грн 
ми втратили і місто мало б зупини-
тися, але ні, воно буде так само ін-
тенсивно розвиватися через те, що 
у нас гарні фінансові запаси. Як би 
там не було з бюджетом, ми знай-

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 Анатолій Федорчук 
у п’ятницю, 15 грудня, про-
вів прес-конференцію для 
місцевих ЗМІ за підсумка-
ми року, що минає. Були 
запрошені усі місцеві газе-
ти та ТРС «Бориспіль». Роз-
мова тривала понад пів-
тори години. Повна версія 
прес-конференції — на сто-
рінці «Вістей» у Фейсбук.
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демо додаткові кошти чи візьмемо 
кредитні кошти, ми не будемо сиді-
ти і бідкатися, що важко. Ця програ-
ма — принципове питання, амбіція, 
щоб довести, що ми на правильно-
му шляху, в першу чергу для гро-
мади. У тій же самій країні-агресорі 
пішли по такому ж шляху, і там ме-
дицина на зовсім іншому якісному 
рівні, ніж у нас.

— «Термінал»: Які завдання 
ставите на 2018 рік?

— Дуже амбітні плани. Завер-
шити будівництво школи. Розпо-
чати добудову школи № 5 ім. К. Мо-
гилка — проект уже на виході, до 
кінця місяця плануємо його отри-
мати з експертизою. Плануємо бу-
дувати дитсадочок на вул. В. Мо-
мота. Нам вдасться зробити про-
ект і  розпочати будівництво те-
атрально-концертної зали на 
вул. Бежівка, 1, там тривають робо-
ти технічного характеру. Щоб, на-
приклад, розпочати будівництво 
школи по вул.Робітнича — Бан-
ківська, ми витратили п’ять ро-
ків. Є багато труднощів, які дово-
диться долати і які від нас не зале-
жать. Моя мрія — збудувати Лет-
ську божницю на Алеї тисячоліття, 
проект уже виготовляється. Є пла-
ни, які слід погоджувати з депута-
тами, — побудувати футбольне по-
ле із штучним покриттям на тери-
торії гімназії «Перспектива». Я по-
бував у Німеччині й мене вразило, 
як там використовують старі при-
міщення. Я дякую сім’ї Руденко — 
митці, що займаються танцями та 
гімнастикою, вони прийшли з іде-
єю: старі гаражі на території гім-
назії обстежити, зняти верх, наро-
сти й відкрити там три танцюваль-
ні зали. Тоді по спорту ми знімемо 
напругу.

— «Ринок»: У місті будують-
ся таунхауси. Скільки їх і яка їх-
ня пайова участь?

— Я не готовий сказати, скільки 
у цифрах. Я негативно ставлюся до 
такого будівництва. Перші будува-
лися «по безпредєлу». І люди, які 
живуть поряд з таунхаусами, вони 
мають проблеми. Це говорить про 
те, що є прогалини у законодав-
стві, особливо у містобудівній до-
кументації. Вважається, що таунха-
ус — не багатоповерхова забудова. 
Ми доклали зусиль і зупинили не-
законний процес. Зараз якщо тан-
хаус будується, то через містобу-
дівні умови. І ці забудовники спла-
чують пайову участь. Стихійного 
зведення не повинно бути.

— «ТС»: На якій стадії будівниц-
тво сміттєпереробного заводу?

— Це найболючіше питання. 
Ми підписали протокол про намі-
ри, угоду з інвестором. Коли вони 
востаннє приїздили, це було міся-
ців три тому, вони запевнили, що 
завод буде в Борисполі. Я, на жаль, 
так оптимістично не думаю. Нещо-
давно прочитав неприємну статис-
тику, яка торкається України. Якщо 
взяти мапу планети, то України, як 
такої, яка залучає інвестиції, прак-
тично не існує. Із 188 країн світу ми 
на 183 місці. Це пов’язане із війною. 
Хоча зовсім інше доводить приклад 
Ізраїлю, де війна, обстановка неспо-

кійна, але вони займають одне із 
перших місць у світі по залученню 
іноземних інвестицій. Це, швидше, 
питання культури: ми міняємо пра-
вила гри у ході будівництва.

Наприклад, компанія «Проктер 
енд Гембл». Написали нам лист 
у тому році, коли були віялові від-
ключення електроенергії. Вони 
зробили останнє попередження: 
якщо це повториться, ми зніме-
мо обладнання і переїдемо в іншу 
країну. Тобто електропостачання, 
правила гри, які встановлює дер-
жава, корупція — усе це не сприяє 
тому, що до нас хочуть іти. Є рей-
дерське захоплення підприємств, 
на це іноземці дивляться. Два мі-
сяці тому я зустрічався з представ-
ником президента Туреччини Ер-
догана в Україні, він сказав, що ко-
ли їхні підприємці побачили па-
латки біля Верховної Ради, то хоч 
наш президент закликає і приїзди-
ти, але турки бояться. Є ціла низка 
причин, які роблять несприятли-
вим інвестиційний клімат в Україні.

— «Вісті»: Яка доля покину-
тих очисних споруд. Їх добуду-
ють чи вони розваляться?

— Півроку тому відбулася на-
рада у Мінрегіонбуді за участю за-
ступника міністра, де була спро-
ба передати ці недобудовані очис-
ні споруди на баланс Борисполя. 
Я категорично виступив проти. Ми 
готові їх прийняти при умові, що 
нам нададуть кошти на їх добудо-
ву. Питання відкрите. Ми не сиди-
мо на місці. І район цим питанням 
займається. Є різні варіанти вирі-
шення, я не хотів би зараз про це 
говорити. Об’єкт потрібно добудо-
вувати — це однозначно. Ми готові 
з міського бюджету виділяти кош-
ти. Але це очисні не тільки для мі-
ста, а й для району, і для аеропор-
ту. Тут потрібен координатор дій. 
Я не можу ним бути, у мене не той 
статус. Це має бути або Мінрегіон-
буд, або облдержадміністрація.

— «Вісті»: Чи готова міськра-
да погасити кредит КП «Бори-
спільводоканалу» перед Світовим 
банком у розмірі 2,5 млн доларів?

— Ми спроможні їх виплатити. 
Звернулися в Міністерство фінан-
сів за роз’ясненнями, чи можемо 
ми двома-трьома траншами запла-
тити цей борг. Чекаємо відповіді. Є 
вимоги Світового банку. Не залеж-
но від того, якою буде відповідь, 
це величезна удача, що ми взяли 
ці кошти під нуль цілих одна сота 
відсотка у кредит на 17 років — це 
не кожному місту вдалося, всьо-
го 11 міст в Україні. Якби не полі-
тична криза в нашій державі, яка 
привела до стрибка долара, то ми 
сьогодні були «в шоколаді». Той 
зиск, який отримало наше місто — 
це 30% економії електроенергії на 
підприємстві, бо вода добуваєть-
ся із глибини до 300 м. У нас змен-
шилася аварійність, підвищилася 
якість води. Усе це у комплексі ма-
ло ефект, і це треба було робити. 
Ми здатні заплатити ці кошти.

— «Ринок»: Усе будівництво 
у місті, що починається зі сло-
ва «культура», закінчується су-
пермаркетом.

— Гарне питання. Пояснюю: про 
цей об’єкт (АТБ, що у центрі — авт.) 
я не казав, що там буде культура. До 
нас звернулися з пропозицією і по-
обіцяли там культурно-розважаль-
ний центр. Представник закладу 
заявив з трибуни: «Запевняю, ша-
новні депутати, там АТБ не буде.» 
У черговий раз депутати повірили. 
І це не перший випадок. Хоча у тов-
говельно-розважальному закладі 
«Парк таун» відбувають події для 
дітей. Але зал, який вони пообіця-
ли і не зробили — це правда. Якось 
я розкажу про роль кожної особи, 
яка там зіграла. З одного боку, во-
ни мене, вибачте, «мочили», а з ін-
шого — ходили до керівника будів-
ництва і просили: не робіть залу. Це 
ми знову говоримо про політичну 
культуру. Це приклад того, що біз-
нес не завжди порядно чинить по 
відношенню до влади.

— «Ринок»: Куди супермарке-
ти сплачують податки?

— Звичайно, що у місто. Всі. Бу-
ло питання по «Форі». Це непога-
ні кошти. Що стосується того, чи 
шкодуєте ви чи ні, то треба спита-
ти у людей, що краще: шаурма і га-
дючник, що були на місці АТБ, то не-
хай краще ця будівля. Що стосуєть-
ся колишньої автостоянки, яка про-
стояла 18 років, ми не починали б 
будувати будинок культури — це 
великі кошти. Треба школа, садоч-
ки. Те, що у нас є Макдональдз —
це лакмусовий папірець для інших 
підприємців, це статус міста, показ-
ник того, що сюди можна вкладати 
гроші. Виграла громада. Наше те-
лебачення проводило опитування, 
то 98% перехожих були проти бу-
дівництва, а сьогодні запитайте, і ви 
отримаєте зворотну картину.

— «Термінал»: Чи проводить-
ся робота по залученню вітчиз-
няних інвестицій? Кого чекати 
у 2018?

— Крім «Рошен», буде побудо-
ваний хлібоприймальний пункт, 
де понад 200 робочих місць, це по 
вул. Привокзальна, 40. Вони обіця-
ють побудувати хлібозавод для то-
го, щоб виготовляти соціальні сор-
ти хліба і на Лівий берег постачати 
цю продукцію. У нас багато є звер-
нень про те, щоб виділили землю 
під будівництво нових заводів. Так, 
хочуть побудувати завод з  виго-
товлення виробів із листової ста-
лі. Вирішимо це питання. Пробле-
ма в тому, що землі просять 4–5 га, 
а ми можемо виділити 1–2 га. Сьо-
годні у нас близько 40 га є, але во-
ни розкидані точково. Знайти 5 га 
в одному місці — це складно. З тим 
же «Рошен» землю віднайти не вда-
лося, тож ми провели роботу із під-
приємцями, які резервували зем-
лю, але не мали намір у найближ-
чий час щось будувати. Вони пого-
дилися, і ми маємо цього інвестора. 
Мене радує ця картина, що до нас 
хочуть прийти і вкладати кошти.

— «Ринок»: Хто зараз фор-
мує зонінг і буде відповідати за 
нього?

— Займається зонінгом заступ-
ник з питань будівництва Дмитро Го-
панчук. Зараз у нас є варіант проек-
ту цього зонінгу, він, з його слів, на-

дісланий кожному депутату. Ми збе-
ремося, бо мали намір його у грудні 
прийняти, щоб врахувати побажан-
ня кожного депутата, щоб це не роз-
бігалося із генеральним планом, тоді 
ми приймемо консолідоване рішен-
ня, щоб усім усе було зрозуміло. Є 
певні питання. Усе, що було зробле-
но до мене, де зараз Центр туризму, 
ми не допустимо, щоб там була ба-
гатоповерхова забудова, хоча по зо-
нінгу це дозволяється. Там буде зона 
відпочинку, молодіжний центр. Від-
булася зустріч з однією проектною 
організацією, бо нам треба сьогод-
ні коригувати генеральний план, 
бо за 10 років він застарів й потріб-
но вносити зміни. Слід зробити по 
Центру туризму — зелена зона, по 
тій же ямі у Соцмістечку. У нас мало 
паркових зон, скверів. Так само по 
тій ямі, що перед Будинком культу-
ри. Дякую депутатам, що нам вдало-
ся розірвати договір оренди, бо там 
теж повинна була бути багатоквар-
тирна забудова, і ця територія зали-
шається вільною. Є різні бачення, як 
її використовувати в подальшому. 
Ми її зарезервували, і вона має бу-
ти використана в плані публічного 
простору.

— «Ринок»: Чи планується 
у місті каток?

— Один раз ми спробували ка-
ток зробити, де тенісний корт. Він 
у нас не пішов. Можливо, непра-
вильні були підходи з нашого боку. 
Поки немає таких намірів. Інвесто-
ра немає. Але 2 га землі, які у нас 
є біля «Аеромола», чекають. Каток 
може бути і біля будинку культу-
ри. Я провів переговори не з одні-
єю компанією, в тому числі і з аме-
риканцями, і вони обіцяли будува-
ти. Я б хотів там і роликовий каток, 
щоб і влітку, і взимку можна було 
кататися. Ми можемо самі його по-
будувати, але у нас пріоритети — 
школа, садочки, театрально-кон-
цертний зал, а тоді вже каток.

— «Вісті»: Чи є проект Олес-
ницького озера?

— Є. Тендер виграла компанія 
«Бориспільсільбуд», вони викону-
ють там роботи, це буде гарний 
проект, гарна зона відпочинку. Хо-
тів би, користуючись нагодою, за-
кликати підприємців надавати свої 
пропозиції. Не може місто утриму-
вати озера за власний рахунок. Це 
повинен бути бізнесовий проект. 
Ми зараз чистимо озера, готові 
розглядати комерційні пропозиції, 
щоб люди там копійку заробляли, 
але був вільний доступ до озера 
і територія доглядалася. Поповича, 
10, Олесницьке озеро, Княжиць-
ке, озеро у Нестерівці, Гульківка — 
ми не потягнемо їх з будь-яким бю-
джетом. Повинен бізнес своє сло-
во сказати: атракціони, морозиво, 
кава тощо. Зі свого боку ми ро-
битимемо стоянки, туалети. Поки 
звернень не було. Об’єкти мають 
бути у комунальній власності, ма-
ти вільний доступ до води, а бізнес 
має долучитися, щоб території ви-
глядали доглянутими.

— «Вісті»: Коли буде заміна 
світлофорних об’єктів по Ки-
ївському Шляху і коли вони поч-
нуть працювати синхронно?

— Над цим ми працюємо, є 
пропозиції від транспортної комі-
сії. У наступному році завершимо. 
У нас наміри коригування проек-
ту по вул. Київський Шлях — бу-
дуть додаткові кишені для авто, 
розширені виїзди, врегульовані 
світлофорами.

— «Вісті»: Після роздержав-
лення друкованих ЗМІ, як розпо-
ділятимуться бюджетні кошти 
на висвітлення діяльності орга-
нів влади між газетами Бориспо-
ля. Лояльність газети до влади 
матиме значення?

— Я не згодний, щоб усім порів-
ну. По-перше, це питання на стадії 
розгляду, воно обговорюватиметь-
ся із депутатами. Як на мене, треба 
робити цінову пропозицію, та газе-
та, яка дасть дешевшу ціну — ціна 
одного квадратного сантиметра. 
Це бізнесовий підхід. Є думка де-
путатів, бюджетної комісії.

— «Вісті»: Чи не буде тако-
го, що одна газета отримає усі 
кошти?

— Я не виключаю цього.
— «Вісті»: Вважаєте, це буде 

демократично і правильно?
— Я сказав суб’єктивну точку 

зору. Є бюджетна комісія, регла-
ментна. Я попросив Людмилу Ва-
силівну Пасенко направити вам за-
пит про те, щоб газети надали свої 
пропозиції. Я прийму будь-яку точ-
ку зору депутатів.

— «Вісті»: Ваша особиста 
точка зору?

— Хто дає меншу ціну, з  тим 
і працюємо.

— «Ринок»: У  попередніх ка-
денція ви робили відкриті звіти 
перед громадою, чому зараз не 
звітуєте?

— Мені пощастило, я три роки 
тому був у Польщі, на звіті міського 
голови, я вчуся, їжджу. Це була уро-
чиста подія, коли міський голова 
виходить на сцену, у мантії, на екра-
ні — картинки, що зроблено за рік. 
Приходять почесні люди, видно, ви-
бирають. Жінки у нарядних платтях, 
чоловіки — у костюмах. Він провів 
звіт — і жодного запитання. Нагоро-
дили п’ять людей найвизначніших. 
Далі — фуршетний варіант, люди 
спілкуються, обговорюють. Я при-
хильник звітів у нашому місті. Я їх ро-
бив. Але останні два роки перестав. 
Не буду називати політсили і депу-
татів, вони є і у цій каденції, коли во-
ни виготовили опудало міського го-
лови й хотіли палити на площі. А ін-
ші депутати збирають людей і ор-
ганізовують зустріч на той же час, 
що запланований звіт. Це провока-
ції. Наймали людей в залі, які стара-
лися звіт зірвати. Я прийняв рішен-
ня — не звітувати, бо у законі не на-
писано, у який спосіб слід звітувати 
міському голові. Я готовий звітувати 
і чесно дивитися людям у вічі. Чи ми 
готові до таких звітів, як у Польщі? 
Я готовий до діалогу, але ми повин-
ні вчитися поважати один одного. 
Часто люди, які хотіли б почути звіт, 
не можуть прийти, а приходять так 
звані активісти, хоча є і справжні — 
Надія Литвиненко, Андрій Цвілюк — 
вони приходять до мене з пропози-
ціями, а не діють зненацька.

ПРО ТЕ, ЯК РОЗПОДІЛЯТИМУТЬСЯ БЮДЖЕТНІ КОШТИ МІЖ ЧОТИРМА 
МІСЬКИМИ ГАЗЕТАМИ ТА ПРО ВЗАЄМИНИ МІЖ КЕРІВНИЦТВОМ ДВОХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ: МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ, ПІСЛЯ СВАРКИ ЗА АЕРОПОРТ.
ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ДОБУДОВИ ОЧИСНИХ СПОРУД ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ 
ЩОДО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ І ЛЬОДОВОГО КАТКА В БОРИСПОЛІ.

АНАТОЛІЙ 
ФЕДОРЧУК
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 РЕЗОНАНСНА СПРАВА

 ПРО СПОРТ ЖИВА ПАМ'ЯТЬ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора 
та родини загиблого

 У цей час у напрямку з Києва до 
Харкова рухався темний Mitsubishi 
Lancer X, яким керував 29-річний 
Владислав Тимченко. У машині, 
крім нього, були його дружина та її 
батьки. Водій не зупинився на чер-
воне світло, як це зробили інші ма-
шини, і на великій швидкості збив 
Григорія, побивши передню стій-
ку кузова та лобове скло головою 
юнака. 9 лютого хлопець помер у 
реанімації київської лікарні, не при-
йшовши до тями.

Був суд
Що у підсумку? Майже рік три-

вали слідчі дії та суди. Тимченко 
весь цей час перебував на свобо-
ді. На фінальному засіданні суду 
14 грудня цього року рідні заги-
блого вимагали для нього вісім 

років ув’язнення, прокурор про-
сив чотири, захист просив визна-
ти підсудного винним і, одночас-
но, звільнити його за амністією. 
На це засідання прийшло так ба-
гато родичів та друзів Григорія, 
що частина стояли в коридорі. 
Наступного дня суддя Бориспіль-
ського міськрайонного суду Київ-
ської області Сергій Вознюк виніс 
вирок. Суд призначив покарання 
у вигляді шести років ув’язнен-
ня, але одночасно звільнив під-
судного за амністією, прийнятою 
2016 року. Тимченко має сплатити 
родині загиблого близько 10 тис. 
доларів і в нього мають вилучити 
права на три (!) роки. Суддя зазна-
чив: «Щодо наявності пом’якшую-
чих його відповідальності обста-
вин, суд, у відповідності до ст.66 
Кримінального кодексу України, 
не вбачає підстав для визначен-
ня його щирого каяття та сприян-
ня органам досудового слідства в 
розкритті злочину...

Суд не сприймає вибачення ос-
таннього як щирі та такі, що свід-
чать про каяття». У Владислава Тим-
ченка є син 2016 р.н., що і стало під-
ставою для амністії. На винесення 
вироку сам підсудний не з’явився.

Родичі ж загиблого мають мож-
ливість впродовж 30 календарних 
днів подати апеляцію.

Поганий приклад
При бажанні всіх можна зрозумі-

ти. Реальне покарання злочинця, у 
цьому випадку, «зламає» життя йо-

му та хто знає, який вплив матиме 
на майбутнє його сина. Григорія не 
повернути, а у в’язниці користі від 
Тимченка суспільству буде небага-
то. До того ж, йому тепер «все жит-
тя з цим жити». Але так само жи-
ти з цим батькам та рідним юнака, 
які не вважають стягнення грошей 
достатньою розплатою за життя їх 
Гриші. 

Окрім людських аспектів про-
щення, розкаяння й розплати, тра-
гедія має аспект суспільний, грома-
дянський. Проїзд на червоне світло 
є одним з найнебезпечніших для 
оточуючих порушень. Щодня у Бо-
рисполі трапляються десятки та-
ких випадків і механізму ефектив-
ної боротьби з цим кричущим пра-
вопорушенням в поліції немає. У 
такому випадку водій — потенцій-
ний убивця, який зробив до цього 
перший крок. Порівняти це мож-
на з водінням у стані алкогольно-
го чи наркотичного сп’яніння. Та-
ким чином, ми маємо громадяни-
на, який проїхав на червоне світло, 
вбив людину і за це сплатить близь-
ко 300 тис. грн. 

Всі ми отримали ще один страш-
ний приклад того, чого варте люд-
ське життя і як просто його втрати-
ти, а також того, яка неоднозначна 
справа — правосуддя. 

$ 10 тис. ЗА ЖИТТЯ

 21 січня 2017 р. о 21:20 
18-річний Григорій Андрі-
єць повертався додому з 
роботи. Працював IT-спеці-
алістом у «Комфі» на Осо-
корках. По дорозі додому 
йому треба було перейти 
вул. Київський Шлях на 
35 км, що він робив на пі-
шохідному переході зі 
справним світлофором.

• На засіданні суду 14 грудня. Владислав Тимченко, його адвокат 
(стоїть), батько загиблого Григорій Андрієць та його адвокат.

• Відеозапис винесення ви-
року можна переглянути у 
розділі відео на нашій сторінці 
у Фейсбук — fb.com/vistisite.

Про амністію—2016
Закон України про ам-

ністію у 2016 році має цілий 
перелік статей, за якими 
можна звільнити злочинця. 

«Керуючись принципом 
гуманізму, відповідно до 
статті 92 Конституції Украї-
ни, положень Кримінально-
го кодексу України і Закону 
України «Про застосування 
амністії в Україні» Верховна 
Рада України постановляє:

Ст.1. Звільнити від від-
бування покарання у виді 
позбавлення волі на пев-
ний строк та від інших по-
карань, не пов’язаних з поз-
бавленням волі, осіб, ви-
знаних винними у вчинен-
ні умисного злочину, який 
не є тяжким або особливо 
тяжким відповідно до статті 
12 Кримінального кодексу 
України, осіб, визнаних вин-
ними у вчиненні необереж-
ного злочину, який не є осо-
бливо тяжким відповідно до 
статті 12 Кримінального ко-
дексу України, а також осіб, 
кримінальні справи стосов-
но яких за зазначеними зло-
чинами розглянуті судами, 
але вироки стосовно них не 
набрали законної сили:

...в) не позбавлених бать-
ківських прав, які на день на-
брання чинності цим Зако-
ном мають дітей, яким не ви-
повнилося 18 років, дітей-ін-
валідів та/або повнолітніх, 
визнаних інвалідами».

24 ГРУДНЯ 
В’ЯЧЕСЛАВУ 
ЧОРНОВОЛУ — 80!

Анатолій ЧАБАНЮК,
Бориспільська МО НРУ

24 грудня 2017 року о 
10.00 запрошуємо всіх не-
байдужих до пам’ятно-
го хреста (п’ятий кілометр 
траси Бориспіль — Золо-
тоноша) на місце загибелі 
(вбивства) В.М. Чорновола, 
де відбудеться покладан-
ня квітів і мітинг, приуроче-
ний 80-й річниці із дня його 
народження.

• В’ячеслав Максимович 
Чорновіл — Герой України, 
депутат Верховної Ради, лі-
дер Народного руху Украї-
ни, журналіст, дисидент і бо-
рець за волю і незалежність 
України, який понад 15 років 
провів у в’язницях і заслан-
нях, провідник Українського 
Національно-демократично-
го визвольного руху кінця 80 
— 90 років, лауреат міжна-
родної журналістської пре-
мії імені Ніколаса Томаліна 
та Тараса Шевченка, ініціа-
тор проголошення Деклара-
ції про Державний суверені-
тет України та Акта проголо-
шення Незалежності Украї-
ни, засновник та головний 
редактор підпільного укра-
їнського часопису «Україн-
ський вісник» та головний 
редактор газети «Час/Time» і 
«Час», член Української Гель-
сінської групи і один з ініціа-
торів Гельсінської спілки.

Будучи Головою Львівської 
обласної ради вперше запо-
чаткував реформи на Львів-
щині, які були взяті на озбро-
єння влади України, але з по-
гіршеннями.

Ставши депутатом Верхов-
ної Ради, постійно працював 
над питанням виходу України 
на кращі європейські стан-
дарти. Він був пророком у на-
шій Вітчизні. Неодноразово 
піднімав різні нагальні питан-
ня розвитку України у Євро-
пейській спільноті. Говорив як 
на сесіях Верховної Ради, так 
і в ЗМІ. При зустрічах з меш-
канцями різних регіонів під-
німав питання України про на-
боліле. Його з задоволенням 
сприймали мешканці міст і сіл 
різних куточків України. 

А він об’їздив всю Україну. 
Говорив про проблеми Кри-
му і Донбасу, але влада, на 
жаль, не дослухалась до його 
поради, і тепер маємо те, що 
маємо. Анексований Крим, 
російські найманці захопили 
частину Донбасу, йде війна, 
гинуть найкращі. Не про це 
мріяв В’ячеслав Максимович.

Світлана СУБОТА

Нещодавно юні боксери Бори-
спільської ДЮСШ взяли участь у 
кількох турнірах у різних містах. 

• На першість Обухова поїхали 
спортсмени 2004 — 2006 р. н. У ній 
взяли участь 14 команд Київської 
області. Бориспільські боксери ви-
бороли всі перші місця. Золото у 
запеклій боротьбі взяли Артемен-

ко Сергій (вагова категорія 30 кг), 
Бишовець Євген (26 кг), Поляниця 
Андрій (41 кг), Дунь Олександр (43 
кг), Захарчук Микита(21 кг).

• Наступним у переможному 
маршруті бориспільців стало мі-
сто Білогородка. У боксерських по-
єдинках на першість цього міста 
нашим спортсменам знову не бу-
ло рівних. П’ятеро майстрів шкіря-
ної рукавички стали першими: Ар-

теменко Сергій, Поляниця Андрій, 
Настасієнко Денис (54 кг), Коновал 
Іван (56 кг), Бишовець Євген, За-
харчук Максим.Готують перемож-
ну когорту тренери М.І. Шкоруп та 
М.М. Шкоруп.

• «Незмінними благодійниками, 
які люблять спорт і розуміють йо-
го значення у вихованні молодо-
го покоління, є Володимир та Ігор 
Шалімови, — розповідає Михайло 

Шкоруп, директор ДЮСШ. — Вони 
забезпечили транспортом коман-
ду і виділили кошти на харчуван-
ня спортсменів. Окрема подяка їм 
за те, що виступили генеральни-
ми спонсорами першості з боксу 
міста Борисполя. За їхньої допо-
моги придбали кубки для нагоро-
дження спортсменів, також забез-
печили харчування тренерсько-
му складу та дітям,» — підсумував 
співрозмовник.

БОРИСПІЛЬСЬКІ БОКСЕРИ ІЗ ЗОЛОТОМ
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Начальника БЗВ
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників

Працівників на 
виробництво 
вібропресувальних 
виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Охоронця   
Електрика з 
кранового 
господарства
Тракториста

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 25 ГРУДНЯ

ВІВТОРОК, 26 ГРУДНЯ

07.05 Х/ф "Остання роль Рити" 

(16+)

09.15 Х/ф "Зимовий сон"

11.30 Х/ф "Чудо"

19.30 05.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

20.15 Х/ф "Двигун внутрішнього 

згоряння"

00.25 Х/ф "Джекі Браун" (16+)

05.15 Мультфільми

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля"
10.45 "Міняю жінку"
12.20 Х/ф "Зимовий сон"
14.20 Х/ф "Острів везіння" (16+)
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 Х/ф "Діамантова рука"
22.15 Х/ф "Убити Білла" (18+)
00.25 Т/с "Діагноз" (16+)
01.25 Т/с "Сила кохання Феріхи"

06.30 Події тижня з Олегом 

Панютою

07.45 03.10 Зірковий шлях

09.00 04.00 Реальна містика

11.10 Х/ф "Зведені сестри" 12+

13.20 15.20 Т/с "Коли повертається 

минуле"

15.00 19.00 02.15 Сьогодні

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.50 Т/с "Громадянин Ніхто" 16+

00.00 Х/ф "Судна ніч" 18+

01.45 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 02.55 Зірковий шлях

11.00 03.50 Реальна містика

13.10 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" 16+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.30 Телемагазин

05.55 Мультфільм
06.10 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 12.25 Х/ф "Екіпаж"
13.20 Концерт Олега Вінника "Моя 

душа..."
16.00 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.00 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" (16+)
00.50 Концерт "Freedom Ballet. 

Життя як танець"
03.05 "Скептик"

05.40 Мультфільм
06.10 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

спить" (16+)
12.50 Х/ф "Людина-амфібія"
14.50 03.30 "Речдок"
18.00 04.15 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.25 05.00 "Подробиці"
00.50 Х/ф "Мій улюблений клоун"
03.05 "Скептик 2"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Енчантімалс"
12.00 Х/ф "Доктор Дуліттл 5"
14.00 Х/ф "Доктор Дуліттл 4"
15.30 Х/ф "Доктор Дуліттл 3"
17.00 Х/ф "Доктор Дуліттл"
18.30 Х/ф "Доктор Дуліттл 2"
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Казки У
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Принц Єгипту"
12.00 19.00 02.50 Панянка-селянка
13.00 23.00 Казки У
14.00 Країна У. Новий рік
15.00 22.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік
17.00 18.00 20.00 Одного разу під 

Полтавою
17.30 18.30 21.00 Танька і 

Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак

05.10 04.05 Скарб нації
05.20 04.10 Еврика!
05.30 Служба розшуку дітей
05.35 04.45 Т/с "Відділ 44" 16+
06.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
07.15 Факти тижня. 100 хвилин
09.20 Спорт
09.25 Я зняв!
11.25 13.30 00.40 Х/ф "Сім'янин"
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф "Макс Пейн" 16+
16.45 Х/ф "Джон Вік" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Т/с "Нюхач" 16+
22.30 Х/ф "Джуніор" 16+
02.50 Т/с "Слідчі" 16+
04.25 Факти

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Більше ніж правда
11.10 17.30 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.15 13.30 Х/ф "Джуніор" 16+
12.45 15.45 Факти. День
15.05 16.15 Т/с "Третього не дано" 

16+
16.45 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.45 Х/ф "Дитсадковий 

поліцейський"
00.55 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 16+
02.30 Т/с "Слідчі" 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 Х/ф "Дванадцять місяців"
07.10 09.00 "Top Shop"
07.40 08.40 Мультфільми
07.50 "Невідома версія. Операція 

"Ы""
09.30 "Академія сміху"
10.30 Х/ф "Обережно, бабуся!"
12.20 Х/с "Ледарі"
20.30 Х/ф "Баламут"
22.20 Х/ф "Кар'єра Дмитра Горіна"
00.20 Х/с "Крах інженера Гаріна"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

зайцями"
09.30 02.25 "Моя правда"
10.20 Х/с "Банкірши"
12.25 Х/с "Ледарі"
14.15 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.15 Х/ф "Обережно, бабуся!"
17.05 Х/ф "Солодка жінка"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "День весілля 

прийдеться уточнити"
00.40 Х/ф "Самий останній день"
03.10 "Зіркове життя"
03.50 Кіноляпи

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.20 "Телемаркет"
14.00 02.00 Х/ф "Мене звуть Ніхто"
16.05 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 "Смертельна Австралія"
18.00 "Концерт П.Зіброва "В 

епіцентрі кохання"
20.30 "Служба порятунку"
21.00 23.00 01.40 03.50 "Столичні 

телевізійні новини"
22.30 "Топ 10: таємниці та загадки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
00.20 Х/ф "Одного разу"
04.10 "Мультляндія"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 "Смертельна Австралія"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 01.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
06.59 09.19 Kids Time
09.20 М/ф "Лісова братва"
11.00 Х/ф "16 кварталів" 16+
13.00 Х/ф "Токарєв" 16+
14.50 Х/ф "Пророк" 16+
16.50 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.10 Страсті за Ревізором
00.00 Х/ф "Крутий хлопець" 16+
01.50 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

03.20 Т/с "Татусеві дочки" 16+

04.40 Абзац

06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.59 08.59 Kids Time

09.00 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+

16.00 22.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Кохання на виживання

21.00 Аферисти в мережах

23.10 Вар'яти

05.50 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
09.40 Х/ф "Відпустка за власний 

рахунок"
12.10 Х/ф "Небезпечно для життя!"
13.55 Х/ф "Любов на асфальті" 

(16+)
16.05 Х/ф "Дитина напрокат"
17.50 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
19.40 Мюзикл "Вечори на хуторі 

біля Диканьки"
21.30 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.20 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.30 Т/с "Суто англійські вбивства"
01.45 "Випадковий свідок"

06.20 Х/ф "Кін-дза-дза!"
08.45 Мюзикл "Вечори на хуторі 

біля Диканьки"
10.35 "Кримінальні справи"
12.15 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Перетинаючи 

межу" (16+)
17.00 01.45 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 "Він, Вона і телевізор"

12.20 Т/с "Ментівські війни. Одеса 

2" (16+)

16.00 Х/ф "Облога" (16+)

18.15 "Спецкор"

18.45 "ДжеДАІ"

19.20 Т/с "Одинак" (16+)

21.10 23.00 Т/с "Кістки 4" (16+)

00.50 "Помста природи"

01.50 Х/ф "Камінна душа"

03.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

13.25 Х/ф "Кікбоксер-2: Дорога 

назад" (16+)

15.15 Х/ф "Кікбоксер-3: Мистецтво 

війни" (16+)

19.20 Т/с "Одинак" (16+)

21.10 23.00 Т/с "Кістки 4" (16+)

00.50 Т/с "Атлантида 2" (16+)

01.45 "Помста природи"

02.10 Х/ф "Чорна долина"

03.40 "Облом.UA."

06.05 15.25 "Все буде добре!"
08.05 "Все буде смачно!"
09.05 Х/ф "Небезпечно для життя!"
11.00 Х/ф "Дівчата"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Хата на тата"

05.45 15.25 "Все буде добре!"
07.45 "Все буде смачно!"
08.45 "Битва екстрасенсів. 

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

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

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 18.05 

21.00 01.55 Новини
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.30 Нічна Різдвяна Літургія під 

проводом Святішого Отця 
Франциска в Базиліці 
святого Петра

12.05 Концерт симфонічного 
оркестру K&K 
Philharmoniker (Австрія). 

12.55 Різдвяне привітання і 
Апостольське 
благословення для Риму і 
цілого світу Святішого Отця 
Франциска

13.50 Х/ф "Святий Августин"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.25 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з 

Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 02.40 Новини. Спорт

06.00 19.25 Д/с "Розповіді про 
Хансік"

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 23.20 Погода
09.40 Д/ф "Життя і смерть у 

Гуцулії"
10.50 Т/с "Серце океану"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.15 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.25 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50 02.40 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Дика планета"
23.30 Розсекречена історія
00.30 Д/с "Орегонський путівник"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 СУМУЄМО
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СЕРЕДА, 27 ГРУДНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.40 "Чотири весілля"
11.40 12.20 Х/ф "Остання роль 

Рити" (16+)
14.10 Х/ф "Діамантова рука"
16.05 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
22.10 Х/ф "Убити Білла 2" (16+)
00.50 Т/с "Діагноз" (16+)
01.50 Т/с "Сила кохання Феріхи"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 02.55 Зірковий шлях

11.00 03.50 Реальна містика

13.10 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" 16+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.30 Телемагазин

05.40 Мультфільм
06.10 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

спить" (16+)
12.50 Х/ф "Приходьте завтра"
14.50 03.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.40 05.15 "Подробиці"
00.50 Х/ф "Міміно"
03.20 "Скептик 2"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "Розумна селянська 

донька"
12.00 19.00 02.50 Панянка-селянка
13.00 23.00 Казки У
14.00 Країна У. Новий рік
15.00 22.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік
17.00 18.00 20.00 Одного разу під 

Полтавою
17.30 18.30 21.00 Танька і 

Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
01.00 Теорія зради

05.30 10.15 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.15 17.25 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.30 13.30 Х/ф "Дитсадковий 

поліцейський"
12.45 15.45 Факти. День
15.10 16.15 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40 Х/ф "Стій! Бо моя мама буде 

стріляти"
00.30 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 16+
02.00 Т/с "Слідчі" 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с "Відділ 44" 16+

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 02.45 "Зіркове життя"
09.30 02.05 "Моя правда"
10.15 Х/с "Банкірши"
12.15 Х/с "Ледарі"
14.15 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.15 Х/ф "День весілля 

прийдеться уточнити"
17.10 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Бережіть чоловіків!"
00.25 Х/ф "Смуга перешкод"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Няньки дикої природи"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.55 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.59 08.59 Kids Time

09.00 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+

16.00 22.10 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Вар'яти

21.00 Аферисти в мережах

23.10 Зоряні яйця

02.50 Служба розшуку дітей

05.40 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

07.00 Х/ф "Остання субота"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Любов на асфальті" 

(16+)
11.10 "Кримінальні справи"
13.00 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Перетинаючи 

межу" (16+)
17.00 01.50 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

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

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.20 Х/ф "Тактичний напад" (16+)

19.20 Т/с "Одинак" (16+)

21.10 23.00 Т/с "Кістки 4" (16+)

00.50 Т/с "Атлантида 2" (16+)

01.45 "Помста природи"

02.10 Х/ф "Страчені світанки"

03.40 "Облом.UA."

06.45 15.25 "Все буде добре!"
08.45 "Битва екстрасенсів. 

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

історія"
20.00 "МастерШеф - 7. Фінал. 

Оголошення переможця"
22.45 "МастерШеф - 7. Невідома 

версія"
23.10 "Один за всіх"

06.00 19.25 Д/с "Розповіді про 
Хансік"

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 23.15 Погода
09.40 Країна на смак
11.55 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с "Чорний Джек" 20с.
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.25 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 23.30 Культурна афіша 

здорової людини
20.25 Слідство. Інфо
21.50 02.40 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 28 ГРУДНЯ

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля"
10.45 12.20 "Міняю жінку"
13.45 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди шурика"
22.10 Х/ф "Кримінальне чтиво" 

(18+)
01.10 Т/с "Діагноз" (16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 02.55 Зірковий шлях

11.00 03.50 Реальна містика

13.10 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" 16+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.30 Телемагазин

05.55 Мультфільм
06.10 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

спить" (16+)
13.00 Х/ф "Три плюс два"
14.50 03.40 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.30 05.10 "Подробиці"
00.50 Х/ф "Рецепт її молодості"
03.10 "Скептик 2"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "Гіббі"
12.00 19.00 02.50 Панянка-селянка
13.00 23.00 Казки У
14.00 22.00 Країна У. Новий рік
15.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік
17.00 18.00 20.00 Одного разу під 

Полтавою
17.30 18.30 21.00 Танька і 

Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Секретний фронт
11.15 17.35 21.25 Т/с "Нюхач" 16+
12.25 13.30 Х/ф "Стій! Бо моя мама 

буде стріляти"
12.45 15.45 Факти. День
14.45 16.15 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.55 Х/ф "Брехун, брехун"
00.40 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 16+
02.10 Т/с "Слідчі" 16+
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с "Відділ 44" 16+

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 02.55 "Зіркове життя"
09.30 02.15 "Моя правда"
10.15 Х/с "Банкірши"
12.15 Х/с "Ледарі"
14.15 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.15 Х/ф "Приходьте завтра"
17.10 Х/ф "Баламут"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Сім няньок"
00.30 Х/ф "Зовсім пропащий"
03.35 Кіноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Няньки дикої природи"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

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

03.00 02.50 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.59 08.59 Kids Time

09.00 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+

16.00 22.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Зоряні яйця

21.00 Аферисти в мережах

23.00 Кохання на виживання

02.45 Служба розшуку дітей

05.05 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.45 Х/ф "Кому вгору, кому вниз"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Акселератка"
10.40 "Кримінальні справи"
12.20 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Перетинаючи 

межу" (16+)
17.00 01.50 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

14.55 Х/ф "Облога" (16+)

19.20 Т/с "Одинак" (16+)

21.15 23.05 Т/с "Кістки 4" (16+)

00.55 Т/с "Атлантида 2" (16+)

01.50 "Помста природи"

02.15 Х/ф "легенда про княгиню 

Ольгу"

03.20 "Облом.UA."

06.45 15.25 "Все буде добре!"
08.45 "Битва екстрасенсів. 

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

історія"
20.00 "Зважені та щасливі - 7. 

Фінал"
22.45 "Зважені та щасливі - 7. 

Оголошення переможця"
00.40 "Один за всіх"

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

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 23.20 Погода
09.40 Країна на смак
10.50 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір'я. Долі
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.25 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с "Розповіді про Хансік"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.40 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с "Дика планета"
23.30 Розсекречена історія
00.30 Д/с "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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СУБОТА, 30 ГРУДНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 29 ГРУДНЯ

06.45 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

07.30 23.20 "Світське життя"
08.30 Х/ф "Дівчина з персиками" 

(12+)
12.10 Х/ф "Двигун внутрішнього 

згоряння"
16.30 "Вечірній квартал 2017"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.10 Х/ф "Три горішки для 

Попелюшки"
21.55 "Концерт "Monatik. Вітамін D"
00.20 "Світське життя. Новорічний 

карнавал 2017"
04.20 Х/ф "Чотири кімнати"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля"
10.45 12.20 "Міняю жінку"
13.45 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди шурика"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 "Ліга сміху 2017"
22.20 "Вечірній Київ 2017"
00.25 Х/ф "Чотири кімнати" (18+)
02.20 Т/с "Діагноз" (16+)
05.40 Мультфільми

07.00 15.00 19.00 02.30 Сьогодні

07.15 15.20 Т/с "Громадянин Ніхто" 

16+

16.15 19.40 Т/с "Мама для 

Снігурки" 12+

21.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів

01.00 Реальна містика

02.00 Телемагазин

03.10 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.50 Зірковий шлях

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

04.15 Сьогодні
09.30 05.45 Зірковий шлях
11.00 02.20 04.55 Реальна містика
13.10 15.30 Агенти справедливості 

16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" 16+
23.20 Слідами
00.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.50 Телемагазин

06.35 Мультфільм
07.20 20.00 02.00 05.25 

"Подробиці"
08.10 "Удалий проект"
09.10 Х/ф "Три плюс два"
11.00 Х/ф "Шукайте жінку"
14.00 Х/ф "За двома зайцями"
16.10 Х/ф "Заміж у Новий рік"
18.10 20.30 Х/ф "Службовий роман"
22.00 Х/ф "Наречена на 

замовлення" (16+)
00.10 Х/ф "Ніч закритих дверей" 

(16+)
02.30 Х/ф "Дівчина з гітарою"
03.55 Х/ф "Висота"

05.50 Мультфільм
06.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.20 12.25 Т/с "Той, хто не спить" 

(16+)
13.10 Х/ф "Карнавальна ніч"
14.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 01.55 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Джентльмени удачі"
22.20 Т/с "Бюро легенд 2" (16+)
02.25 Х/ф "Ніч питань"
04.00 Х/ф "Принцеса цирку"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Зачарований будинок"
12.15 02.50 Віталька Новий рік
14.00 Казки У
16.00 Х/ф "Хочу як Бріджет" 16+
18.00 Х/ф "Великий дружній 

велетень"
20.00 М/ф "Святкові історії від 

Шрека, Панди та друзів з 
Мадагаскару"

22.30 Країна У. Новий рік
00.30 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
02.00 БарДак
05.20 Казка з татом

06.00 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "Бременські музиканти"
12.00 19.00 02.50 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Країна У. Новий рік
15.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік
17.00 18.00 20.00 Одного разу під 

Полтавою
17.30 18.30 Танька і Володька
21.00 Х/ф "Великий дружній 

велетень"
23.00 Х/ф "Хочу як Бріджет" 16+
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак

06.15 Факти
06.35 Більше ніж правда
08.05 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу
11.00 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 М/ф "Як упіймати перо Жар-

Птиці"
16.10 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах"
17.20 М/ф "Три богатирі і 

Шамаханська цариця"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.00 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

Вовк"
21.35 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

Вовк-2"

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Інсайдер
11.15 17.20 Т/с "Нюхач" 16+
12.25 13.30 Х/ф "Брехун, брехун"
12.45 15.45 Факти. День
14.40 16.15 00.25 Скетч-шоу "На 

трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.45 Х/ф "Близнюки" 16+
02.35 Факти
02.55 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 16+
04.15 Т/с "Слідчі" 16+

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

Джентльмени удачі"
10.20 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
12.00 Х/ф "Мамо, я льотчика 

люблю"
13.50 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловікові"
15.25 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
17.15 Х/ф "Сім днів до весілля"
19.10 Х/ф "Королева бензоколонки 

2"
21.00 Х/с "Два капітани"
05.10 Кіноляпи
05.25 Саундтреки

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Зіркове життя"
09.30 Х/с "Банкірши"
11.35 Х/с "Ледарі"
14.30 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.30 Х/ф "Золоте теля"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "31 червня"
01.30 Х/ф "Звільнення на берег"
03.05 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 04.50 "Мультляндія"
14.45 "Концерт М.Поплавського 

"Юний орел"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.10 04.05 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
19.00 02.40 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Як одружитися та 

залишитися холостяком"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 "Сяйво різдвяних зірок"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 04.05 "Няньки дикої 
природи"

14.00 15.10 01.35 "Громадська 
приймальня"

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

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

Лотерея"
04.55 "Мультляндія"

03.00 Зона ночі
05.09 06.09 Kids Time
05.10 М/с "Лунтик і його друзі"
06.10 Пацанки. Нове життя
07.10 Ревізор
09.20 Страсті за Ревізором
12.10 Топ-модель по-українськи
14.50 Вар'яти
16.50 Зоряні яйця
18.50 Х/ф "Попелюшка"
21.00 Х/ф "Історія Попелюшки"
23.00 Х/ф "Історія Попелюшки 3"
00.50 Х/ф "Спокуса" 16+

03.00 02.10 Зона ночі

03.25 Абзац

05.09 06.19 Kids Time

05.10 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.20 21.40 Кохання на виживання

08.20 Пацанки. Нове життя

16.20 19.00 Топ-модель 

по-українськи

23.40 Х/ф "Спокуса" 16+

02.00 Служба розшуку дітей

05.05 Х/ф "Хазяїн тайги"
06.30 Х/ф "Зникнення свідка"
08.15 Х/ф "Чорний трикутник"
12.00 "Легенди шансону"
13.00 02.50 "Речовий доказ"
14.50 "Свідок. Агенти"
15.30 "Склад злочину"
17.00 "Круті 90-ті"
19.00 02.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Три плюс два"
21.15 Х/ф "Високий блондин у 

чорному черевику"
23.00 Х/ф "База" (16+)
00.55 Т/с "Великі почуття" (16+)
01.55 "Мисливці за привидами"
03.20 "Легенди бандитської Одеси"
04.25 "Правда життя. Професії"

05.10 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.55 Х/ф "Миленький ти мій..."
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Тридцять три"
10.30 "Кримінальні справи"
12.15 "Легенди карного розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "Перетинаючи 

межу" (16+)
17.00 01.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
04.05 "Правда життя. Професії"

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

2" (16+)
17.00 Х/ф "Загнаний" (16+)
18.50 Х/ф "У тилу ворога 2: Вісь 

зла" (16+)
20.45 Х/ф "У тилу ворога: 

Колумбія" (16+)
22.35 Х/ф "Біжи не озираючись" 

(18+)
00.50 "Помста природи"
02.15 Х/ф "Чотири листи фанери"
03.35 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.15 "Загублений світ"

15.20 Х/ф "Земний Апокаліпсис" 

(16+)

19.20 Х/ф "Горець: Джерело"

21.20 Х/ф "Загнаний" (16+)

23.10 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.45 "Помста природи"

02.10 Х/ф "легенда про княгиню 

Ольгу"

03.20 "Облом.UA."

08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.20 Х/ф "Діамантова рука"
12.20 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
14.15 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
16.15 Х/ф "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8. Гала-концерт. 

Оголошення переможця"
23.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

08.35 Х/ф "Кавказька полонянка, 
або Нові пригоди Шурика"

10.10 Х/ф "Службовий роман"
13.25 Х/ф "Іронія долі, або З 

легкою парою!"
17.30 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 Х/ф "Шлях крізь сніги"

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

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
09.30 01.00 Погода
09.40 Країна на смак
10.30 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.55 Х/ф "Маленька Фадетта"
15.05 Д/с "Смак Дзяннаня"
15.40 Х/ф "Червоний колір 

Бразилії"
19.55 22.05 Д/с "Дика планета"
20.25 Роздягалка
21.35 Д/с "Супервідчуття"
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Надвечір'я. Долі
01.35 Світло
02.30 Фольк-music
03.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
04.05 Т/с "Роксолана"

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

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 16.30 23.20 Погода
09.40 Країна на смак
10.50 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
15.15 Світло
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.25 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с "Розповіді про Хансік"
19.55 22.50 Д/с "Дика планета"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.40 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
23.30 Розсекречена історія
00.30 Д/с "Орегонський путівник"
03.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
04.05 Т/с "Роксолана"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.55 Мультфільми
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Світ навиворіт "
11.10 Х/ф "Дівчата"
13.10 Х/ф "Три горішки для 

Попелюшки"
15.00 Х/ф "Сам удома"
17.00 Х/ф "Сам удома - 2"
20.15 00.00 "Новорічний вечірній 

квартал 2017"
23.55 "Новорічне привітання з 

новим 2018 роком"
00.15 "Новорічний вечірній квартал 

2016"

06.50 06.50 19.00 04.00 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00 04.45 Великий Новорічний 

Концерт
11.10 Т/с "Мама для Снігурки" 12+
15.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів
20.00 Велика Новорічна пригода
23.55 Привітання Президента 

України Петра Порошенка з 
Новим роком!

00.10 Концерт. Музична 
платформа

02.10 Аліса в країні чудес. Мюзикл

07.55 Х/ф "Карнавальна ніч"
09.20 "Готуємо разом"
10.20 11.20 "Орел і решка. Зірки"
12.20 Х/ф "Пес Барбос і 

незвичайний крос"
12.45 Х/ф "Самогонники"
13.00 Х/ф "Джентльмени удачі"
14.50 Х/ф "Службовий роман"
18.00 20.30 Х/ф "Іронія долі, або З 

легкою парою!"
20.00 "Подробиці"
22.30 00.00 "На ІНТЕРі - Головна 

ялинка країни"
23.55 Новорічне привітання 

Президента України 
01.45 "Новорічний вогник. Повір у 

мрію"

06.00 05.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф "Барбі. Магія дельфінів"

12.00 Віталька Новий рік

14.00 Казки У

16.00 Країна У. Новий рік

18.00 Танька і Володька

21.00 Одного разу під Полтавою

02.00 #кращийконцертроку

03.30 Віталька Новий рік

05.20 Казка з татом

08.00 Я зняв!
08.50 М/ф "Пригоди Паддінгтона"
10.25 М/ф "Монстри проти 

прибульців"
12.00 13.00 М/ф "Як упіймати перо 

Жар-Птиці"
12.45 Факти. День
13.25 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах"
14.35 М/ф "Три богатирі і 

Шамаханська цариця"
15.55 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

Вовк"
17.30 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

Вовк-2"
18.45 Факти тижня. 60 хвилин
19.50 00.00 Дизель-шоу. 

Новорічний концерт
23.55 Поздоровлення Новим Роком 

Президента України 
00.30 Х/ф "Тупий і ще тупіший" 16+

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

Васильович змінює 
професію"

11.15 Х/ф "Снігова королева"
13.00 Х/ф "Шукайте жінку"
16.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 "Новорічне Криве дзеркало"
02.00 "Новорічний жарт з..."
05.00 "Михайло Євдокімов. 

Вибране"
05.25 Саундтреки
05.35 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"

10.30 "Шеф-кухар країни"

11.00 "Телемаркет"

14.00 Х/ф "Зіта та Гіта"

16.50 "Фестиваль "Мелодія двох 

сердець"

21.00 "Столичні телевізійні новини"

22.00 "Свято зустрічі Нового року 

на Софійській площі"

02.00 "Українська Національна 

Лотерея"

02.05 "Новорічні зустрічі Михайла 

Поплавського"

03.05 Х/ф "Продавщиця фіалок"

04.50 "Мультляндія"

03.05 Зона ночі
06.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
07.00 Топ-модель по-українськи
09.49 11.39 Kids Time
09.50 М/ф "Геркулес"
11.40 М/ф "Красуня та чудовисько"
13.40 Х/ф "Щоденники принцеси"
15.50 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 

Королівські заручини"
18.00 М/ф "Заплутана історія"
20.00 М/ф "Крижане серце"
22.00 Х/ф "Чаклунка" 16+
00.00 Зоряні яйця

07.50 Х/ф "Міміно"
09.45 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
11.25 Х/ф "Три плюс два"
13.00 Х/ф "Сто грамів" для 

хоробрості..."
14.35 Х/ф "Добре сидимо!"
16.40 Х/ф "Високий блондин у 

чорному черевику"
18.30 "Свідок. Агенти"
19.00 "Свідок. Підсумки року"
20.00 Мюзикл "Сорочинський 

ярмарок на НТН"
21.50 "Добрий вечір. З Новим 

роком!"
22.45 00.00 "Дискотека 80-х"
23.55 "Новорічне привітання 

Президента України 

06.00 Мультфільми
08.00 Бокс
09.10 "Новорічне Шалене відео 

по-українськи"
10.50 Т/с "Терра Нова" (16+)
14.15 Х/ф "У тилу ворога 2: Вісь 

зла" (16+)
16.10 Х/ф "У тилу ворога: 

Колумбія" (16+)
18.00 "Він, Вона і телевізор 2"
20.10 Т/с "Разом назавжди" (16+)
23.50 Новорічний виступ 

Президента України
00.00 "Новий рік 2012. Дискотека 

90-х"
01.50 "Облом.UA."

05.45 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
10.00 "Караоке на Майдані"
11.00 Х/ф "Москва сльозам не 

вірить"
14.00 Х/ф "Рецепт кохання"
17.55 Х/ф "Іронія долі, або З 

легкою парою!"
21.50 00.00 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
23.50 "Новорічне привітання 

Президента України 
23.55 "З Новим Роком!"

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

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 Новини
09.30 11.50 22.00 Погода
09.40 Х/ф "Милий друг"
12.10 Перший на селі
13.00 Фольк-music. З Новим 

роком!
15.10 Країна на смак
20.00 03.40 Концертна програма 

"UA:МУЗИКА"
22.15 ЧереЩур (Late night show)
23.50 Новорічне привітання 

Президента України
00.00 Фольк-music. Новорічний 

випуск
01.10 Концертна програма "Пісні 

від ЧереЩур"
01.45 Триб'ют-концерт гурту "Брати 

Гадюкіни" "Я вернувся 
домів"

04.30 ТНМК та Оркестр 
Слобожанський

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

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

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

балкона, газколонка, житловий стан, 450000 
грн. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світла-
на.
Переяслав-Хмельницький

Оболонна 2-в вул., 7/9, 34,8/17,3/8,5, с/в 
окремо, ціна договірна, господар. Тел.: 0 
67 4982323.

2-к. КВАРТИРИ

Березань

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

5-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Лютнева вул., ЖК «Первоцвіт», двопо-
верхова, 130 кв.м, новий будинок, закрита 
територія, якісний ремонт, меблі, техніка, 
1680000 грн (еквівалентно 60000 у.о.). Тел.: 
0 67 1707571.

БУДИНКИ

Березань

58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна 
договірна. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055
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Дударків с., будинок, 14 соток, дер-
жакт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 67 
9973979.

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

СОШНИКІВ С., ВУЛ. ЛІЧЕНКО, КОМУНІ-СОШНИКІВ С., ВУЛ. ЛІЧЕНКО, КОМУНІ-
КАЦІЇ, ЛІС, ЗУПИНКА, 0,3 ГА, ЦІНА ДОГО-КАЦІЇ, ЛІС, ЗУПИНКА, 0,3 ГА, ЦІНА ДОГО-
ВІРНА. ТЕЛ.: 0 66 2739637.ВІРНА. ТЕЛ.: 0 66 2739637.

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сай-

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж (35 км), приватизований, гарний 

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизована, 

кадастровий номер, ціна договірна. Тел.: 0 98 
8654720.
Бориспіль

Ентузіастів 20 вул., 10 соток, світло, по-
руч зупинка, ціна договірна, господар. 
Тел.: 0 66 8508205, 0 66 2853481. 

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

Профспілкова вул., 12 соток (10+2), прива-
тизована, документи. Тел.: 0 67 9687787, Ва-
лерій. 

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

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

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку у власника. Тел.: 0 97 

2385142, 0 63 4645142, Світлана.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 96 

0121246.
земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 

67 6596222.

Здам
Бориспіль

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
АВТОМОБІЛЯ ЗІЛ

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

Землевпорядна організація 
ПП «Рінар-Бориспіль», як уповноважений 

представник Шульги Максима Вікторовича, 
повідомляє, що 25.12.2017 р. о 9.00 відбу-
деться закріплення в натурі меж земельної 
ділянки, розташованої за адресою: Київ-

ська обл., м. Бориспіль, пров. Грушевсько-
го, 54, а саме: межовими знаками вста-
новленого зразка. Також буде підписано 

акт передачі межових знаків на зберігання. 
Тел.: 063-452-40-48, 063-775-60-63.

Потрібні співробітники
у м. Бориспіль на посади

ДВІРНИК
ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

Офіційне працевлаштування. Графік роботи позмінний.

Тел: 067-239-26-36, Валентина

ШУКАЄМІСЦЕВА ГАЗЕТА 

РОЗПОВСЮДЖУВАЧА
ЧАСТКОВА
ЗАЙНЯТІСТЬТел.: 067-353-62-01
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2-к.кв., центр, після ремонту, перша здача, є 
все необхідне, інтернет, техніка, 5000 грн+ко-
мунальні. Тел.: 0 96 0121246. 

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

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

кімната в 3-к.кв., К.Шлях вул., меблі, техніка, 
ціна 3000 грн для пари. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
півбудинку, р-н розвилки, всі комунікації, 

2000 грн. Тел.: 0 67 1707571.
приміщення в оренду, 125 кв.м. Тел.: 0 67 

2340932.
житло для будівельників, Гора с., всі зруч-

ності, поруч зупинка. Тел.: 0 97 0930058.

Найму
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПО-НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПО-
ТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, ТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, 
СОРТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬ-СОРТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬ-
СЯ ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМ-СЯ ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМ-
ЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. ЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. 

На постійну роботу потрібен двірник, г/р 2/2 з 
7.00 до 20.00, з/п 3200 грн. Тел.: 0 97 7068106.

Оголошення та реклама

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

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

В компанію «Ін Тайм» на постійну роботу 
потрібен вантажник-приймальник, з/п від 
6500 грн. Адреси відправлень: м. Бровари, 
вул. Кутузова, 8-Б. Тел.: 0 67 6162341.

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

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

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ
ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
АДМІНІСТРАТОР
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
БУХГАЛТЕР   ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП   БАРМЕН

з/п щоденно 

ТОВ «ДДК Трейдінг»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

РІЗНОРОБОЧИХ
КОМІРНИКА

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

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

Оголошення та реклама

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

НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИ-НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИ-
СПІЛЬ ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/СПІЛЬ ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/
ТРИ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТРИ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.

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

На роботу потрібен оператор пункту пропус-
ку, г/р доба/три, з/п 3200. Тел.: 0 93 3563410.

На роботу потрібна прибиральниця, г/р пн-
пт з 8.00 до 17.00, з/п 3200 грн. Тел.: 0 97 
7068106.

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

Підприємству з виробництва упаковки 
у м. Бориспіль потрібні працівники: опе-
ратор обладнання, водій-експедитор. Без 
ш/з, повний робочий день, навчання. Тел.: 
0 67 5382982.

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

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

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

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

Потрібні співробітники у м. Бориспіль на по-
сади двірник, водій навантажувача, офіційне 
працевлаштування, г/р позмінний. Тел: 0 67 
2392636, Валентина. 

ПП «Жива вода» запрошує на постійну ро-
боту водія, кат. «В», «С». та водія з власним 
транспортом. Робота позмінно. Приємна з/п. 
Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

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

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

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

СТО шукає відповідальних співробіт-
ників: маляр, помічник маляра, механік, 
моторист, електрик, теплу атмосферу та 
своєчасну оплату праці гарантуємо. Тел.: 
0 50 4682726.

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

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

Терміново! В придорожнє кафе-їдальню 
«Домашня кухня» потрібен кухар та поміч-
ник кухаря, можливо без д/р, з/п від 300 грн/
зміна. Іногороднім надається житло та харчу-
вання безкоштовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 
2666906.

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

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні помічник 
бухгалтера, г/р пн-пт з 9.00 до 18.00; шино-
монтажники, різноробочі, слюсарі, г/р тиж-
день/тиждень. Тел.: 0 96 2499983.

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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

вий, ціна договірна. Тел.: 0 96 3127118.

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

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

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

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Стіл письмовий, диван, крісло розкладне, 

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

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Зварювальний апарат «Деко», заводський, 

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

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

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

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

Навчання новачків без досвіду роботи 

У м. Бориспіль ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
для прибирання торгівельних центрів

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

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

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

ТЕРМІНОВО у кафе ПОТРІБНІ

ПОМІЧНИКИ 
КУХАРЯ
ПОСУДОМИЙНИЦІ

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22, Ігор Михайлович

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 
Інформація про вільні вакантні посади станом на 19.12.2017 р.

Тел.: (04595)6-06-66

ФІЛІЯ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» 
ТОВ «КОМПЛЕКС АГРО-
МАРС», інженер-технолог, з/п 
4000 грн. 
ФІЛІЯ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 

КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» 
ТОВ «КОМПЛЕКС АГРО-
МАРС», заступник завідувача 
лабораторії, з/п 5000 грн. 

ТОВ «МАСТЕР-ПРОЦЕВ», 
бухгалтер, з/п  3200 грн.
ТОВ «МАСТЕР-ПРОЦЕВ», ме-

неджер зі збуту, з/п 3200 грн.
ПрАТ «ПЕНТОПАК», друкар 

флексографічного друкування, 
з/п 5728 грн.
ПрАТ «ПЕНТОПАК», інже-

нер-лаборант, з/п  8811 грн.

У компанію «Ін Тайм» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК-
ПРИЙМАЛЬНИК

Адреса відділення: м. Бровари, вул. Кутузова, 8-Б
З/п від 6500 грн

Детальна інформація за телефоном: 
067-616-23-41
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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

ТВАРИНИ

Бориспіль

Віддам у дбайливі руки котеня, дівчинка, 2 
місяці, чорна, привчена до лотка. Тел.: 0 99 
0690856.

Козу, ціна договірна. Тел.: 099 3829247, 0 99 
5476736.

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

РІЗНЕ

Бориспіль

Газовий балон, б/в, 150 грн. Тел.: 0 98 
2148201.

Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського 
виробництва, ціна договірна; балія алюмініє-
ва на 100 л, відчизняного виробництва. Тел.: 
(4595) 69244.

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

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

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

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

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.

Кредити готівкою від 500 грн, вул. Ки-
ївський Шлях, 86, оф. 1. Розпорядження 
№3377 від 25.07.2017 р., Нацкомісія, що 
здійснює регулювання у сфері ринків фі-
нансових послуг м. Київ. Тел.: 0 95 4343144, 
0 97 4095140.

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

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

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

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Масаж: лікувальний, дитячий, профілак-
тичний, антицелюлітний, косметичний (об-
личчя, зона декольте), відновлення після 
інсульту. Диплом серія ЖТ №903606 від 
29.02.1984 р., виданий Київським медич-
ним училищем №2. Тел.: 0 63 7550895, 0 
50 1492539. 

Покрівельні роботи під ключ, мансардні 
дахи, риштувальні системи; м’яка покрів-
ля, металева, бітумна, полімерна, кера-
мічна черепиця; утеплення, облицюван-
ня будинків, квартир; сайдинг, фактурна 
штукатурка, короїд, термопанелі. Достав-
ка матеріалів. Знижка на роботу+матеріа-
ли. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

КУПИМО ДОРОГО
ЗОЛОТО, СРІБЛО, ПЛАТИНУ

КЛУБ КОЛЕКЦІОНЕРІВ

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

годинники, фотоапарати, парфуми СРСР

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

Лі
ц.

 А
В 

№
87

12
86

 в
ід

 1
6.

03
.2

01
5

Ремонт квартир, будинків, балконів; пе-
репланування, підвісні стелі, гіпсокартон, 
опалення, тепла підлога, водопровід, ка-
налізація, електрика. Будівництво — бу-
динки, лазні, прибудови, гаражі, павіль-
йони, навіси, альтанки, ворота, паркани. 
Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 
66 8393483.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

Втрачене свідоцтво про право власності на 
житло №543, видане на ім’я Грищук Галини 
Михайлівни, Грищука Юрія Антоновича, Гри-
щука Олександра Юрійовича КП Бориспіль-
ської районної ради ЖКК 12.10.2007 р., вва-
жати недійсним. 

Втрачений атестат, серія КВ №18926471, 
виданий на ім’я Васютича Андрія Олексан-
дровича середньою загальноосвітньою шко-
лою №175 м. Київ 21.06.2002 р., вважати не-
дійсним.

Втрачений державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯЙ №925613, 
виданий на ім’я Скворченка Олександра 
Костянтиновича Управлінням Держкомзему 
у Бориспільському р-ні 25.12.2012 р., вважти 
недійсним.

Ящики пластмасові 400х300х190, під гри-
би, фрукти, ягоди, самовивіз, 4 грн/шт., 
торг. Тел.: 0 98 4591620.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам потрібно пофарбувати нату-
ральну шкіру, то будь ласка: куртка чорна 
— 200 грн, коричнева — 250 грн, бордова 
— 300 грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн, 
коричневе — 300 грн, бордове — 400 грн. 
Тел.: 0 67 4179396.
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кросворд Відгадай ключові слова
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На Різдво ходили колядники і бажали 
господарям усіляких гараздів

Дитяча сторінка

Допитливим читайликам

1

3

4

5

6

2

7

8

1. Замість коліс — полоззя,
Узимку діток возять.
Бажають всі малята
Промчати на ...

2. Хто на вікнах візерунки,
Ніби справжні ті малюнки
Розміщає  в галереї.
Друг зими, приходить з нею.

3. Заметіль, хурделиця, 
Сніг по місту стелиться.
Зима в гості заїхала, 
Прихопила ...

4. Завітала в місто наше
Чарівниченька ...
Кожну стежечку, шпаринку
Снігом білим замела.

5. Сніг рипить, мороз лютує,
Бо зима вже весну чує.
Ще ставок у лід закутий, 
Та надходить місяць ...

ТРАДИЦІЇ: ТРАДИЦІЇ: 
ДІДУХ ДІДУХ ЗАМІСТЬ ЗАМІСТЬ 
ЯЛИНКИЯЛИНКИ

ЗАЛИШ ДЕРЕВО ЗВІРЯТКАМЗАЛИШ ДЕРЕВО ЗВІРЯТКАМ

6. З даху вниз головою 
без страху
Висить вона взимку.
Не стій під нею,
Іди без затримки.

7. З хмари сиплеться  лапатий,
Білий – білий волохатий.
Він рипить від наших ніг,
Називають його ...

8. Коли на ноги їх вдягли,
Шукають тільки лід.
Лише по склу помчать вони, 
Тоненькі гострі ...

Здавна українці на свята Новорічного циклу ставили на покуті Дідуха. Його роби-
ли з першого зажинкового снопа. Господиня готувала 12 пучечків жита чи пшени-
ці (за кількістю місяців у році), які обв'язувала соломинками чи кольоровими нит-
ками. Потім те все ув'язували докупи і обмотували кольоровими стрічками, при-
крашаючи сухоцвітом, кольоровим папером тощо. Стояв Дідух на покуті аж до Во-
дохреща. Він був символом духу предків, усіх дідів роду. Біля снопа клали ложки і 
ставили страви для пращурів.

У Віфлеємі —
В стайні на сіні —
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому сину
Славу віддайте!
Слава на небі
Богу Святому,
На землі спокій
Роду людському.

Я маленький пастушок
Загорнувся в кожушок,
На скрипочку граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки
Дітям для потішки.

Поставте Дідух замість ялинки у себе вдома, збережіть життя лісовій красуні. Адже боляче ди-Поставте Дідух замість ялинки у себе вдома, збережіть життя лісовій красуні. Адже боляче ди-
витися на зелені деревця, які після свят викидають на смітники. У лісі ялинка є прихистком для витися на зелені деревця, які після свят викидають на смітники. У лісі ялинка є прихистком для 
багатьох тварин і птахів, просто дарує красу. Зрубавши деревце, ми сиротимо братів наших мен-багатьох тварин і птахів, просто дарує красу. Зрубавши деревце, ми сиротимо братів наших мен-
ших. Натомість ми ж повинні їх захищати, адже природа — мудра, у неї немає нічого зайвого.ших. Натомість ми ж повинні їх захищати, адже природа — мудра, у неї немає нічого зайвого.
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 ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

Наталія ДОЛИНА, 
фото Іванни МАТВІЄНКО

Невеличка будівля неврологіч-
ного відділення на території Бо-
риспільської ЦРЛ більше схожа на 
барак. Важко повірити, що там пе-
ребувають люди з важкими захво-
рюваннями. Той, кому хоч раз дове-
лося відвідати це відділення, знає, 
які там черги на госпіталізацію.

— Останнім часом 75% наших 
пацієнтів — це хворі, яких приво-
зить «швидка» з інсультами, верте-
бро-базилярною недостатністю, го-
стрим церебральним гіпертонічним 
кризом. Крім інсультів, є багато ін-
шої неврологічної патології: менінгі-
ти, енцефаліти, загострення розсія-
ного склерозу, порушення спиналь-
ного мозкового кровообігу, больові 
синдроми, що викликані радикулі-
тами, — розповідає завідуюча від-
діленням неврології Бориспільської 
ЦРЛ Наталія Хмельницька.

Найбільш актуальна проблема 
на сьогодні — це мозковий інсульт. 
Щорічно в світі реєструється до 16 
млн подібних випадків. А за про-
гнозом фахівців, у 2030 очікується 
близько 23 млн. Погіршилась ста-
тистика і в Україні. Зокрема, у Бори-
сполі в 1993 році було 95 випадків 
інсульту, а в 2016 — 452 випадки. 
Всього за минулий рік у відділен-
ні проліковано 776 осіб з гострою 
судинною патологією. Третина всіх 
хворих — люди працездатного віку.

У розвинених країнах існують 
програми профілактики і бороть-
би з цим захворюванням. Попри те, 
що це дороге лікування, програми 
безкоштовні для пацієнтів, тобто 
платить держава. В Україні про та-

ке залишається тільки мріяти. І це 
при тому, що стан здоров'я укра-
їнців останнім часом погіршився.

Приміщення не 
відповідає вимогам

Зараз у неврологічному відділен-
ні — черга на два місяці, адже в наяв-
ності всього 55 ліжок. І це на весь Бо-
риспільський район і м. Бориспіль!

— Коли я 35 років тому прийшла 
працювати невропатологом у цю 
лікарню, було 15 ліжок у травмато-
логії. Потім нам дали цю стару бу-
дівлю. Ми шукали спонсорів, щоб 
зробити ремонт, самі фарбували 
і прибирали приміщення. Нам да-
ли 45 ліжок, потім 50. Зараз у від-
діленні 55 ліжок. Більше ми розмі-
стити не в змозі. Часто до нас при-
возять хворого, а  покласти йо-
го нікуди, всі ліжка зайняті. Іноді 
в день — 12 пацієнтів з інсультом. 
Біжимо до сусідів — терапію, карді-
ологію — просимо виділити місце. 
Але і в них та ж ситуація. Крім того, 
до нас часто везуть хворих з аеро-
порту, зокрема іноземців. Після на-
дання екстреної допомоги пропо-
нували їм зв'язатися з посольством 
і відправити до Києва на подаль-
ше лікування. Вони відмовлялися! 
І мене це не дивує. У нас досвідче-
ні лікарі, а медсестри так ставлять 
крапельниці, що хворий і не відчує. 
«Бориспіль» називають повітряни-
ми воротами країни, а який вигляд 
мають її медичні ворота, — ділить-
ся наболілим Наталя Хмельницька.

Дійсно, професіоналізм лікарів і се-
реднього медичного персоналу, чіт-
кий порядок роботи неврології при-

ємно вражає. Бачила на власні очі, 
як жінка з інсультом, яка спочатку не 
могла навіть піднятися з ліжка, після 
курсу лікування пішла з лікарні сво-
їми ногами. Як молода дівчина після 
важкої черепно-мозкової травми, яку 
отримала в результаті бандитського 
нападу, повернулася додому здоро-
вою. Як цілодобово персонал з лю-
бов'ю і увагою піклується про важ-
ких хворих. Ось тільки працювати, 
кажуть, у таких умовах складно, адже 
приміщення неврологічного відділен-
ня не відповідає сучасним вимогам.

Проект очікує втілення
Згідно з нормами, на одного хво-

рого потрібно не менше 8 метрів 
площі. А тут немає і двох. Хворому 
після інсульту необхідно вставати, 
але ходунки не поміщаються. Туа-
лети не пристосовані для хворих. 
Вкрай потрібен кабінет для реабі-
літації зі спеціальними тренажера-
ми і апаратурою, умовами для ма-
сажу. Ще в 1991 році такий кабінет 
був, але через брак місць його пе-
реробили на палату. Палати шести-
місні, в них важко перебувати хво-
рим і працювати лікарям.

— Як ми раділи, коли було при-
йнято рішення про будівництво но-
вого корпусу! Протягом року я разом 

із завідувачем терапевтичним відді-
ленням Віталієм Івановичем Нечи-
поренком щопонеділка зустрічала-
ся з авторами проекту. Вивчали йо-
го, вносили зміни. Проект чудовий. 
У неврології заплановані тримісні па-
лати, окремо інсультний блок з ду-
шем, спеціальними туалетами, куди 
можна заїжджати хворим на візках, 
з кабінетом лікувальної фізкультури. 
І раптом усе зупинилося. Чи буде бу-
дівництво корпусу, та й взагалі, яка 
доля чекає на неврологічне відділен-
ня, невідомо. Якщо в Борисполя йо-
го заберуть, то велика кількість лю-
дей може просто не встигнути отри-
мати термінову допомогу, адже при 
лікуванні цих захворювань голов-
не — час. Якщо хворого на інсульт 
привезли до лікарні і почали лікува-
ти протягом перших шести годин — 
є можливість відновити нормальний 
кровообіг і уникнути інвалідності, — 
стверджує Наталія Хмельницька.

Школа, лікарня, церква завжди 
були обличчям населеного пунк-
ту. Зараз у місті то тут, то там йде 
будівництво, асфальтують вули-
ці, у нас гарна центральна площа 
з фонтанами. Невже мешканці Бо-
риспільщини не варті сучасної лі-
карні з  гідними умовами для па-
цієнтів і  лікарів? Це питання має 
вирішуватися.

ПОТРІБЕН НОВИЙ 
НЕВРОЛОГІЧНИЙ КОРПУС

 Більше року тому було 
ухвалено рішення будівниц-
тва нового корпусу для тера-
певтичного і неврологічно-
го відділень Бориспільської 
ЦРЛ. Але проект, на який ра-
йонна рада витратила 1,2 
млн грн, так і залишився на 
папері. Будівництво не роз-
почалось, незважаючи на 
виділені кошти з районного 
бюджету та 10 млн грн з міс-
цевого. Чи насправді це пи-
тання не є актуальним для 
жителів Бориспільщини — 
з'ясовували «Вісті».

У бійців 
АТО — контузії 
і баротравми

За період з 2014 –2016 р. р. у від-
діленні проліковано 46 бійців АТО 
з  наслідками мінно-вибухових 
травм, баротравмами, контузіями, 
черепно-мозковими травмами.

— З цією патологією ми зітк-
нулися вперше. Емоційно пер-
соналу було складно працюва-
ти з цими людьми, тому що, крім 
травми, вони зазнали ще й важ-
кого стресу. Ми вчилися працю-
вати з ними, вивчали пробле-
ми, які відбуваються в організмі 
в результаті баротравми, чита-
ли роботи і спостереження фа-
хівців з Харкова, Дніпропетров-
ська, де частіше зустрічаються 
ці групи хворих. І вже навчили-
ся допомагати їм.

Одним із найпоширеніших 
уражень нервової системи є че-
репно-мозкова травма, яка зу-
мовлена вибуховою хвилею від 
снаряда або міни. Пошкодження 
центральної нервової системи 
в учасників бойових дій на Схо-
ді України займають друге міс-
це після кульових та осколко-
вих поранень. Невідомо, як реа-
гуватиме організм далі, з якими 
розладами доведеться зіткнути-
ся бійцю, що отримав важку ба-
ротравму. Адже ми не знаємо, 
яким саме виявиться вплив на 
організм, оскільки механізм ба-
ротравми є неоднозначним. Тут 
існує світловий, шумовий, елек-
тромагнітний, звуковий нега-
тивний ефекти. Крім того, багато 
бійців АТО звертаються з ради-
кулітами, тому що носять важкі 
бронежилети. За нашими спосте-
реженнями, від цього страждає 
хребет, як наслідок розвивають-
ся больові синдроми.

Тож таким пацієнтам спочат-
ку потрібне активне лікування 
в стаціонарі, а після — регуляр-
ний профілактичний і відновлю-
вальний догляд і робота психо-
логів. Ми вважаємо, що в май-
бутньому збільшиться кількість 
хворих з наслідками цих травм. 
Бійців АТО і екстрених хворих 
ми госпіталізуємо позачергово, 
але відділення переповнене, то-
му пацієнти, яким потрібно пла-
нове лікування, довго стоять 
у черзі.

Наталія ХМЕЛЬНИЦЬКА,
завідуюча відділенням неврології 
Бориспільської ЦРЛ

ВАЖЛИВО

— Якщо до 2013 
року збільшення кіль-
кості інсультів та інших 
неврологічних захво-
рювань відбувалося 
поступово, то з 2014 
року спостерігається 
різкий стрибок. Це по-
яснюється економіч-

ною і політичною ситу-
ацією в країні, гострим 
та хронічним стресом. 
Крім того, у людей 
бракує грошей на ліки. 
На дуже низькому рівні 
знаходиться профілак-
тика. До нас у стаціо-
нар повинні надходити 

пацієнти, які пройшли 
обстеження у сімейно-
го лікаря. Але реально 
тільки 5% знають, що 
в них підвищений тиск 
чи захворювання, які 
негативно впливають 
на судини: гіпертонія, 
миготлива аритмія, 

цукровий діабет. 
Відповідно, біль-
шість з тих, хто цього 
потребує, не отримує 
адекватного лікуван-
ня. Сімейним лікарям 
потрібно звернути на 
це увагу, — говоритть 
пані Наталія.

На що звернути увагу сімейному лікарю

• Наталія Альбертівна має єдиний запис у трудовій книжці — Бори-
спільська ЦРЛ. Завідуюча відділенням неврології з 1989 року.

ТІСНЕ І СТАРЕ ВІДДІЛЕННЯ, СХОЖЕ НА БАРАК
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 ХВОЙНИЙ СЕЗОН  ЗАСЯЯЛА ВОГНЯМИ

 ВІДВІДАЛИ ЗАКЛАД

ВАЖЛИВО!

Тетяна ХОДЧЕНКО

«Щороку для новорічної вирубки 
передбачені дерева із спеціально 
насаджених плантацій, також при 
проведенні вирубок молодих на-
саджень зрубують відсталі у рості 
дерева чи проріджують загущену 
територію. Це близько 2 — 3 га лі-
су. Мінімальний штраф за самовіль-
не зрізання ялинки від 500 до 1 806 
грн,» — говорить провідний інже-
нер лісового господарства Олексій 
Ковальчук.

 За його словами, в останні ро-
ки більшість українців зрозуміли, 
що природу потрібно берегти, то-
му незаконних вирубок перед свя-
том поменшало, але зелені наса-
дження у цю пору охороняють ці-
лодобово, часто і громадяни до-
помагають. Каже, їм на підтримку 
приходять волонтери та активісти. 
«Ми щодня обходимо насадження 
чи об’їжджаємо території на маши-
нах. Працюємо парами чи утрьох, у 
вихідні теж проводимо рейди,» — 
розповідає Олексій.

Також у лісгоспі створено штаб 
із забезпечення координації захо-
дів з охорони хвойних насаджень 
у передноворічний період, працю-

ють спеціальні бригади, які прово-
дять рейди ( за участю поліції).

Лісгоспівці розповіли про сво-
їх колег і їхні сучасні методи бо-
ротьби із браконьєрами. Так, на-
приклад, у нічний час у Черкасько-
му обласному управлінні лісового 
господарства використовують те-
пловізори, щоб виявити порушни-
ків. Є квадрокоптери, які взимку 
допомагають боротися із незакон-
ними вирубками, а влітку — моні-
торити стан насаджень. Бориспіль-
ський же та Київський обласний 
лісгоспи не настільки багаті, тому 
поки контроль за лісом місцеві ліс-
ники проводять без новітніх тех-
нологій. 

Поліція проти 
браконьєрів

У Бориспільському відділі поліції 
повідомили «Вістям», що по району і 
місту розпочато операцію «Ялинка», 
під час якої поліцейські перевіряти-
муть як торгові точки, так і прилеглу 
до лісу територію на наявність по-
рушень, а також ліквідовуватимуть 
випадки стихійної торгівлі ялинками 
на території Бориспільщини.

Знаки браконьєрства 
Лісники кажуть, що «законні» 

ялинки мають продавати із плас-
тиковими бирками або ж із спеці-
альними самоклейними етикетка-
ми, які містять штрих-код, серію та 
номер, за якими можна визначити 
походження деревця. На такій ети-
кетці кожен зможе дізнатися че-
рез Інтернет (на сайті ДП «Лісогос-

подарський інноваційно-аналітич-
ний центр» ukrforest.com) про по-
ходження ялинки. Таку операцію 
можна зробити за допомогою мо-
більного телефону «не відходячи від 
каси». Бирки матимуть наступні дані: 
UA ДАЛРУ (К), UA ДАЛРУ (Е), НЯ та UA 
— далі вводиться номер. Будь-які ін-
ші написи є незаконними, а, отже, 
хвоя вирубана нелегально.

Ціна і реалізація хвої
Купити головний атрибут свят 

можна буде на ялинкових база-
рах, а також у ДП «Бориспільський 
лісгосп». Цьогоріч у Борисполі то-
чок продажу передбачається по-
над 14, де торгуватимуть 6 місце-
вих підприємців, які платять пода-
ток до бюджету. «Рішення про доз-
віл реалізовувати ялинки прийнято 
виконкомом міськради 18 грудня,» 
— говорить заступник міського го-
лови Людмила Ковальова.

Ціни відрізнятимуться залежно 
від дати купівлі та розміру дере-
ва. Наприклад, у магазині «Нова лі-
нія» давно продаються ялинки, ці-
на стартує від 150 грн за дерево 
будь-якого розміру.  

На базарах міста новорічні кра-
суні, зібрані із гілочок, коштують 
від 50 грн. Сосна від 1 м обійдеть-
ся в ту ж суму. А от ялинка коштує 
від 300 грн. Підприємці торгувати-
ся поки не спішать, тримають ціну.

Штучні ялинки теж недешеві: за-
лежно від виробника та розміру їх-
ня ціна стартує від 300 грн і до 7 
тис. грн, залежно від форми, висо-
ти й природності вигляду.

ОПЕРАЦІЯ «ЯЛИНКА»
 У бориспільських лісів-

ників період берегти хвою 
від зловмисників. «Вісті» 
навідалися до ДП «Бори-
спільський лісгосп» і дізна-
лися про його роботу в пе-
редноворічний період.

• Порада споживачам: 
перевіряйте бирки на 
ялинках, запитуйте у 
продавця дозвільні 
документи на хвойний 
товар, інакше, окрім 
того, що ви можете по-
сприяти варварському 
нищенню лісу, так ще й 
отримати хвою із Чор-
нобильської зони, чим 
ризикуєте занапастити 
власне здоров’я. Також 

відомо, що у деяких 
регіонах господарства 
обробляють насаджен-
ня хімічним розчином 
з неприємним запахом, 
щоб попередити 
вирубку — бракон'єри 
можуть реалізовувати і 
такі дерева.

• Розпочато спіль-
ний рейд Державної 
екологічної інспекції 

у Київській області та 
обласного управління 
Нацполіції в рамках 
операції «Новоріч-
на ялинка». «Вісті» 
побували на першій 
перевірці легальності 
продажу ялинок у 
Борисполі. 19 грудня 
було складено перші 
протоколи за незакон-
ний продаж хвойних: 
порушення екологи 

зафіксували на вул. 
Київський Шлях, 10.
При появі рейду на 
ринку «Центральний» 
продавці почали поспі-
хом чіпляти бирки на 
дерева, до цього вони 
маркування не мали. На 
продавця було складено 
протокол про адмінпра-
вопорушення за продаж 
новорічної атрибутики 
без маркування.

Ірина КОСТЕНКО, 
Тетяна ВАСИЛЕНКО

19 грудня у День Святого Ми-
колая казка завітала до реабі-
літаційного закладу «Наш дім» 
для людей з інвалідністю та ді-
тей з інвалідністю, який діє у мі-
сті Борисполі.

Миколай разом із помічника-
ми приніс вихованцям закладу ві-
тання та солодкі подарунки. Допо-
магали Миколаю міський голова 
Анатолій Федорчук та працівни-
ки міськвиконкому. Тепла атмос-
фера, душевне спілкування, спіль-
ний хоровод біля ялинки — що ще 
потрібно, щоб зігріти серця і пода-
рувати святковий настрій?

Директор закладу Надія Литви-
ненко вперше зустрічала гостей у 
статусі очільника «Нашого дому». Ке-
рівник заявила, що сповнена рішу-
чості примножити досягнення реабі-
літаційного закладу, вивести його на 

якісно новий рівень. Тож святкуван-
ня не обійшлося без обговорення 
планів закладу з керівництвом міста. 

• Про проблеми. Виявляється, 
життя у реабілітаційній установі 
Борисполя зараз складне, про що 
Надія Григорівна заговорила од-
на із перших у місті. Так, у черзі до 
закладу перебуває 18 дітей, які не 
можуть його відвідувати через за-
малу площу. Також центру потрібен 
паркан. За словами очільниці, не-
щодавно завдяки депутату міськ-
ради Володимиру Шалімову виго-
товили кошторис на встановлення 
огорожі, але поки роботи призу-
пинено, бо у закладі протікає дах і, 
щоб його відремонтувати, необхід-
но лишити заїзд для техніки. 

Надія Григорівна наголосила, 
що вона ставитиме питання про 
виділення коштів з міського бю-
джету для розвитку установи. 
Про конкретні суми і план дій не 
йшлося.

 МИКОЛАЙ ПОБУВАВ 
У «НАШОМУ ДОМІ»

МІСЬКА КАЗКА НА 
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩІ

Ірина КОСТЕНКО

19 грудня у Борисполі засяя-
ла головна ялинка, а з нею і вся 
площа, прикрашена гірляндами.

Перед дійством діти передали 
волонтерам свої роботи, малюн-
ки та листи. Вітальне слово ска-
зав міський голова Анатолій Фе-
дорчук, і під оплески уся ілюміна-
ція на площі засяяла. 

Вдалося дізнатися, що головна  
ялинка складається із 120 сосон. 
Її вартість — близько 50 тис. грн. 
У мерії поділилися еко-ідеєю: по-

садити ялинку, яка через 15 ро-
ків, може, стане головною, і місто 
не  купуватиме зрізані дерева. 
Але можна посадити підрощене 
хвойне дерево і прикрашати йо-
го вже наступного Нового року, 
не чекаючи поки воно виросте із 
саджанця.

• Про Рздвяні свята нагадувала 
новенька шопка із героями сюжету 
народження Ісуса Хреста — пода-
рунок місту від підприємства «Мо-
ріон», яке очолює Юрій Шелудько.

• Ялинки перед мерією, прикра-
шені гірляндами, зробили центр 
міста особливо привабливим. 

• Стартували. Усі місцеві новорічні базарчики із продажу хвойних будуть перевірятися. Незаконний продаж 
дерев буде припинено шляхом вилучення товару. Про це наголошують у поліції.
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 ПІДСУМУЙ РІК

 Психологія

НАЛАШТУЙ МІЗКИ 
НА ПОЗИТИВ

 Не варто чекати від Но-
ворічної ночі казки і новиз-
ни, якщо ви не доклали зу-
силь, щоб свято вдалося. 
Головне — підготуватися 
внутрішньо самому, нала-
штуватися на позитив, щоб 
усе не перетворилося на ба-
нальний набір випивки, за-
куски, старих гостей і хаосу 
в думках.

• Проявіть винахідливість, підійдіть до свята свідомо і ширше, ніж пере-
лік салатів. Почніть із аналізу себе, щоб не відчувати спустошення в душі 
вже 1 січня. Тож перед Новим роком знайдіть час для того, щоб нагада-
ти собі свої цілі й завдання, тобто поверніться до свого єства. Адже коли 
ви повертаєтеся до сонця, ваша тінь лишається за вами, коли повертає-
теся до своєї цілі — перешкоди залишаються за вами, а ви бачите шлях 
іти вперед.

Розслабтеся. Не намагайтеся завершити усі 
справи до 31 грудня: зробити генеральне при-
бирання, помити кухню, випробувати паро-

варку тощо. Визначте, що першочергове, а що друго-
рядне. Головне у вас — ви. Спитайте себе: що б мене 
порадувало на свято. Подбайте, щоб таки порадувало. 
Не дайте хаосу запанувати у ваших думках.

Година для себе. Подумайте, що доброго 
і гарного вам вдалося у році минулому, пере-
рахуйте досягнення. Подумайте про невдачі, 

але не зациклюйтеся на них. Подумайте, хто ви зараз 
і де зараз знаходитеся. Намалюйте образ себе, яким 
ви б хотіли бути, чого досягти у році новому і що для 
цього вам потрібно. Три бажання — найменше, що 
ви можете спланувати, але вони основні. Не стри-
муйте фантазії.

Подякуйте. Усвідомлено підійдіть до аналізу 
того, що ви маєте хорошого: родина, діти, ро-
бота, життя. Щиро подякуйте за це Богу, Всес-

віту. Без вміння цінувати існуючого не можна бути ща-
сливим і успішним.

Самоаналіз. Якщо аналіз досягнень наводить 
сум, бо вдалося менше, ніж очікувалося — це 
нормально, адекватно. Значить, ви бачите, 

у якому напрямку вам потрібно рухатися, щоб ситуа-

ція вирівнялася чи змінилася. Підбадьорте себе, по-
вірте, що все вийде. Уявіть, що це скоро станеться. 
Не копирсайтеся детально у старих невдачах — від-
пустіть їх усвідомлено, бо усі мають право на помил-
ки. Будуйте місток від сьогодення до завтра й не втра-
чайте оптимізму. Не намагайтеся усе контролювати — 
просто вірте, що усе вийде.

Зробіть крок. Налагодьте чи зміцніть емоцій-
ний зв'язок з близькими вам людьми. Подзво-
ніть батькам, залиште пост однокласнику, по-

просіть пробачення у сусіда, з яким не розмовляєте, 
поговоріть відверто з сестрою. Єдність з людьми до-
дає комфорту й відчуття, що ти не один.

Пробачте. Відкиньте усі образи, пробачте лю-
дей, які були з вами несправедливими. Вам 
полегшає на душі. Пробачте й себе, якщо бу-

ли занадто вимогливими до себе. В ідеалі — купити 
собі подарунок і дати слово проявляти більше уваги 
до найважливішої людини — себе самого. Хочете по-
лінуватися, то будь ласка. Такий процес перезаванта-
ження для психіки необхідний.

Творіть добро. Собі й ближньому. Купіть 
ялинку більшу і дорожчу, ніж завжди, візьміть 
опіку над дворовим собакою, купіть собі сек-

суальну сукню, навіть якщо не плануєте святкову ніч 
у ресторані… Такі дрібниці роблять наше повсякден-
не життя наповненим і душевним. Не порівнюйте себе 
з іншими, як діяти — відповідь є у вашій душі.

ГАЛИНА ТЮТЮННИК,
практикуючий психолог, психотерапевт 
з Борисполя

 Спеціально для читачів «Вістей» дає ко-
рисні нагадування перед Новим роком, що 
здатні змінити життя на краще.

Самовдосконалюйтеся, 

читайте розумні книги, живіть 

усвідомлено і знайте, що про-

граму свого життя ви закла-

даєте самі — своїми дуками і 

вчинками. Подумайте, хто ви є 

і чого варті. Самоаналіз ніхто 

не відміняв.

• КІНЕЦЬ ГРУДНЯ — ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 
ОЧІКУВАННЯ ГОЛОВНОГО СВЯТА РОКУ: 

ЩО КУПИТИ, ЩО ПРИГОТУВАТИ, ЯК 
ВІДСВЯТКУВАТИ — ДУМКИ, ЩО РОЯТЬСЯ 
В ГОЛОВІ. РІВЕНЬ СЕРОТОНІНУ, ГОРМОНУ 

ЩАСТЯ, В ОРГАНІЗМІ ПІДВИЩЕНИЙ, ЯК 
І ДОФАМІНУ, ГОРМОНУ МОТИВАЦІЇ, ЩО 

ПОЗИТИВНО ВПЛИВАЄ НА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ. 
ТОЖ ПІДТРИМУЙТЕ НАСТРІЙ І ЗМІНЮЙТЕ СЕБЕ 

У КРАЩИЙ БІК, НА ДУМКУ ПСИХОЛОГІВ, 
ЦЕ НАЙПРОДУКТИВНІШИЙ ПЕРІОД 

ДЛЯ ТАКИХ ПЛАНІВ.

ЗАПРОГРАМУЙТЕ СЕБЕ НА 
ПОТРІБНИЙ ВАС РЕЗУЛЬТАТ. 
СКАЖІТЬ СОБІ: «НЕХАЙ ЦЕЙ РІК 
БУВ НЕЛЕГКИЙ, АЛЕ ДАЛІ ВСЕ 
БУДЕ ПРОСТО ЧУДОВО!».

• 2018 рік — рік Пса за східним календарем. Проявіть доброту: заведіть собі собаку, пошануйте дворового пса, щоб задобрити символ року.

У РІК НОВИЙ ПО-НОВОМУ
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Головне правило: радіти життю
Привчіть себе бачити, чути й відчувати позитив у всьому, що відбува-

ється, а негатив привчіться ігнорувати. Так ваш мозок навчиться роби-
ти акцент на гарному, світлому, це позитивно вплине і на ваш настрій, 
і на якість думок, і в результаті на якість життя. Наприклад, вам нагру-
били у транспорті — проігноруйте невдаху, погасіть агресію: подумай-
те, який красивий сніг за вікном і скажіть собі, що ви культурна люди-
на і ви любите себе, тому не пускатимете конфлікт близько до серця, 
подумайте про свої мрії й радійте життю, любіть себе.

ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНО

Прикмети
Людина так влаштована, що скільки б 
дипломів не мала, десь у душі вірить 
у прикмети, навіть абсурдні. 

• Так, вважається, щоб позбутися пога-
ного у старому році, потрібно написа-
ти на аркуші перелік невдач чи поганих 
емоцій, які відчував, спалити його над 
свічкою перед стартом нового року й 
змити водою з крана.

• Інша прикмета вимагає написати цілі 
на новий рік і спалити аркуш в останні 
хвилини нового року, а попіл струси-
ти в келих із шампанським і випити за-
лпом під бій годинника.

Психологи наголошують, що та-
кі ритуали додають значення ці-
лям і вселяють більше віри для 

людини у те, що вони точно здійснять-
ся. Тобто ритуал підсилює ефект, але 
усе залежить від людини.

!
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Якщо хочете подовжити ноги візуально, обирайте чере-
вики із загостреними носками. Це перевірені часом «по-
довжувачі» ніг, вони працюють навіть для взуття без під-
борів. І особливо важлива форма носка! Взимку — по сні-
гу, по ожеледі — на підборах не погуляєш. Та зручні прак-
тичні черевики на пласкій підошві  покращать силует, якщо 
в них гострі носки.

ГОСТРИЙ НОСОК!

 МОДНИЙ БЛОГ
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Поради

Майя ТУЛЬЧИНСЬКА,
блогер з питань стилю і моди

Щоб бажання 
здійснилося

Коли стрілки годинника 
показують північ — загадуй-
те найзаповітніше. Щоб во-
но втілилося у життя, підго-
туйтеся заздалегідь. А саме:

• Мрія попередньо має бути 
протестована на досяжність, 
актуальність, важливість.

• Бажане має бути витвором 
вашого мозку і душі, а не ва-
шого оточення. Перевірте, чи 
це так. Ви маєте радіти, коли 
думаєте про омріяне, відчува-
ти рішучість іти до мети.

• Ціль має стосуватися вас 
і  не мати заперечної частки 
«не» — сформована як твер-
дження, коротке і чітке. Сфор-
муйте її і вивчіть.

• Мрію варто записати чи 
прикріпити на дошку бажань, 
щоб мати її перед очима. Ру-
кописи, як відомо, не горять, 
а записана мета більш вагома, 
ніж усна.

• Дійте уже сьогодні. Мета 
порожня без дії. Накидайте со-
бі кроки для її реалізації, зга-
дайте людей, які можуть вам 
допомогти у цьому.

• Протягом року слід постій-
но повертатися до своїх ново-
річних цілей, щоб не втратити 
запалу, концентруватися на цілі, 
допоки омріяне не стане вашим.

• Ще дієвий метод — візуалі-
зація бажаного результату, як 
уже досягнутого, де ви у сюже-
ті головний і щасливий герой.

Промовляйте мрію
• Коли готуватимете стіл до 

свята, прибиратимете кварти-
ру, готуйте подумки і бажання 
до Нового року на цілий рік: від-
киньте другорядні й зосередь-
тесь на головних. Психологи ра-
дять думати про бажане і про-
мовляти стверджувальні афір-
мації: «У  мене нова квартира 
з гарним ремонтом», «Я струн-
ка» тощо. Зосередьтеся на бажа-
ному і відпустіть прохання-мрію 
у Всесвіт і будьте певні, що отри-
маєте бажане. Тільки доведеть-
ся почекати –— тут закон для 
усіх один.

Розпочинаємо цикл статей про 
моду та стиль для реальних, а не 
глянцевих жінок. Як вдягатися 
звичайній жінці, щоб подобати-
ся собі у дзеркалі? Які речі обира-
ти, як їх поєднувати? Мати стиль-
ний вигляд можна у будь-якому 
віці та з будь-якою фігурою. Не 
вірите? Перший випуск присвя-
чуємо взуттю — як обирати та як 
носити зимове взуття!

Як взути дорогоцінні жіночі ніж-
ки, щоб було і тепло, і сухо, і зручно, 
і при тому ще й модно? Зимове взут-
тя, що є теплим та комфортним, вод-
ночас далеке від вишуканого стилю. 
А ті модні черевички, що так подоба-
ються на фото у журналах, не розра-
ховані на суворі погодні умови.

Що тепліше та практичніше взут-
тя, то швидше воно є вбивчим для 
жіночого силуету. Незалежно від 
віку, зросту та комплекції жінки, 
зимове взуття та зимовий одяг у 
змозі навіть тонку та струнку фею 
перетворити на щось безформне. 
Що вже казати про жінку серед-
нього зросту та середньої ваги 
або більшої за середню. Таким про 
елегантний силует взимку і мріяти 
зась. Чи можна це виправити?

Ви можете уникнути багатьох по-
ширених помилок, значно покра-
щити свій вигляд взимку та легко 
додати візуально декілька санти-
метрів вашим ніжкам, якщо вико-
ристаєте наступні поради. «Вісті» 
обрали універсальні, що обгово-
рюються блогерами.

А власне — нормальна талія. За 
довгі роки, що у моді були джинси 
та штани на стегнах, ми так до цього 
звикли, що нормальна, фізіологічна 
лінія талії здається нам дещо зави-
щеною. Але брюки на стегнах уско-
рочують нам ноги. Наші очі налашто-
вані так, що ведуть «відлік» довжини 
ніг від талії, а талію вони бачать там, 
де їм її покажуть. Де ремінь — там і 
талія. Якщо ремінь на стегнах — то 
саме від стегон, а не від реальної та-
лії ми бачимо ноги, і тому вони зда-
ються коротшими, ніж є насправді. 

Вдягніть джинси або брюки з нор-
мальною талією —  довшими здава-
тимуться ваші ноги.

ВИСОКА ТАЛІЯ

Це класичний «трюк» стилістів, 
який дозволяє суттєво подовжити 
ноги й силует. Довгі брюки з широ-
кими штанинами, що повністю вкри-
вають взуття, подовжують ноги. Як-
що взуття при цьому має підбори — 
ось вам декілька сантиметрів зросту 
у плюс, а ноги так здаються просто 
нескінченними. Звичайно, у погану 
погоду «замітати» калюжі довгими 
брюками ніхто не бажає. Але ж тра-
пляються взимку й сухі сонячні дні!

ДОВГІ ШИРОКІ БРЮКИ 

ПО СНІГУ БЕЗ ПІДБОРІВ
Якщо ви вдягаєте взуття 

одного кольору з брюками 
(або близького), це автома-
тично «витягує» ноги та ро-
бить весь силует струнким. 
Принцип працює, якщо пі-
дібрати щільні, непрозорі 
колготки одного кольору 
з черевиками. Спробуйте 
вдягнути з коричневим чи 
бордовим взуття непрозо-
рі колготи того самого ко-
льору — ви здивуєтесь, на-
скільки кращий вигляд ма-
тимуть ваші ноги, ніж у тих 
самих черевиках з тонки-
ми «тілесними» колготами.

Якщо хочете носити 
взимку джинси — спро-
буйте вдягнути сині або 
темно-сірі черевики. Вони 
пасуватимуть до джинсів  
краще, ніж чорні.

ТОН У ТОН

Вже не перший сезон у моді спід-
ниці-міді, тобто нижче коліна, але ви-
ще кісточки, десь до середини лит-
ки. Це практична та зручна довжина, 
а особливо — взимку, бо під такою 
спідницею може «сховатися» верх 
черевика. Коли спідниця не прикри-
ває верх чобітка, лишається смужка 
ноги між взуттям та нижнім краєм 
спідниці — це «перерізає» ногу візу-
ально та укорочує її. Сховайте обід-
ки спідницею — і ноги будуть вигля-
дати довшими та стрункішими.
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Так, ботфорти вище коліна — 
то чудовий засіб, щоб подов-
жити ноги, особливо якщо їх-
ній верхній край ховається під 
спідницею. Ефект буде навіть ще 
кращий, якщо ботфорти та сук-
ня над ними — однакових тонів. 
Один колір з голови до ніг ро-
бить силует струнким, а образ 
— вишуканим. 

БОТФОРТИ

Дієвий спосіб не «обрізати» но-
ги зимовим взуттям — черевики 
нейтральних тонів. Бежеві, світ-
ло-сірі, ніжно-рожеві та навіть 
модні у цьому сезоні золотисті 
чи сріблясті черевички є  ближ-
чими до натурального тону шкі-
ри, ніж традиційні чорні чи ко-
ричневі, у які ми масово влізаємо 
щозими. Нейтральні черевички 
роблять ніжку набагато легшою 
та тендітнішою. 

Темне зимове взуття — це про-
сто наша звичка, стереотип мис-
лення, якого час позбуватися.

НЕЙТРАЛЬНІ КОЛЬОРИ

Більше модних ідей та порад для  жінок без глянцю — у 
блозі автора на сайті http://cloche.club/ та на сторінці «До-
ступно и просто о моде и стиле» у Фейсбуці.

• Зручні уггі на кожен 
день. А для виходу «у світ» 

таке взуття — несмак.

Курячі стегенця «Посолоди душу»

Стегенця (можна взяти крильця) — 1,5 кг, кет-
чуп (негострий) — 0,5 склянки, мед — 4 ст. л., соє-
вий соус — 2 ст. л., 4 зубки часнику. Обріжте шкір-
ку з м’яса, викладіть на деко, змащене невеликою 
кількістю олії.

Змішайте соєвий соус, кет-
чуп, мед і почавлений час-
ник. Куряче м'ясо полийте 
соусом. Запікайте в духов-
ці при 180 градусах упро-
довж години. Щоб стегенця 
не були сухі, кожні 15 хв. їх 
потрібно поливати рідиною, 
що утворилася на деці. Готові 
стегенця викладіть на широку та-
рілку, вимощену листям салата.

Морква велика — 1 – 2 шт., 
буряк — 1 – 2 шт., цибуля — 1 шт., 
яйця — 2 шт., шинка — 200 г, ма-
риновані шампіньйони — 200 г, сир 
твердий — 100 г, зелень, майонез, 

сіль.

Овочі і яйця відваріть, почистіть, на-
тріть на крупній тертці. Цибулю наріжте 

півкільцями і залийте окропом на 10 хв. Шин-
ку і гриби накришіть маленькими шматочками. Зе-

лень подрібніть. Сир натріть на крупній тертці. Салат ви-
кладайте шарами, перемащуючи майонезом.

1 шар — морква, 2 — цибуля, 3 — шинка, 4 — яй-
ця, 5 — гриби, 6 — сир, 7 — буряк. Зверху нама-
люйте майонезну сіточку, за бажанням, притрусіть 
злегка зеленню.

Салат «Нова шуба»

тріт
півкільц

ку і гриби нак

Сал
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ко, змащене невеликою 

кет-
с-

ві 
у та-

ата.

мо
гл
звЩоб бажаання

 СМАЧНОГО!
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ОВНИ. Сприятливий 
період, навіть мінімаль-
ні зусилля в особистому 

житті принесуть істотні результа-
ти. У професійній сфері та кар'єрі 
краще не експериментувати.

ТЕЛЬЦІ. Цього тижня 
важливі відповідальність 
і здатність тримати ситу-

ацію під контролем. Вихідні при-
святіть вирішенню родинних та 
побутових проблем.

БЛИЗНЯТА. Здійс-
няться ваші грандіоз-
ні плани. Вам необхідно 

реально оцінити ситуацію, швид-
ко діяти та постаратися досягти 
своїх цілей.

РАКИ. Імовірні цікаві 
ділові пропозиції. Бажа-
но не опиратися подіям, 

а дати їм можливість текти своїм 
руслом. У вихідні постарайтесь 
стримати бурхливі емоції.

ЛЕВИ. Успіх неодмін-
но прийде до вас, але 
тільки якщо докладете 

до цього максимум зусиль. Не со-
ромтеся демонструвати свої здіб-
ності та організаторський талант.

ДІВИ. Вдасться успіш-
но впоратися з найсклад-
нішими завданнями, які 

раніше вважали просто нереаль-
ними. Поставтеся з обережністю 
до нових ділових пропозицій. 

ТЕРЕЗИ. Знадобить-
ся багато зусиль та часу, 
щоб урегулювати хоча б 

частину робочих проблем. У ви-
хідні можливі зміни, які підуть вам 
на користь.

СКОРПІОНИ. Ціл-
ком сприятливий період, 
який гарантує гарний на-

стрій. Стабільність вашої кар'єри 
багато в чому залежатиме від умін-
ня домовлятися з людьми.

СТРІЛЬЦІ. Не над-
то розслабляйтесь під 
час святкувань, бо мо-

же з'ясуватися, що частина справ 
є нагальними. Можна попросити 
поради й допомоги у друзів.

КОЗОРОГИ. Висока 
працездатність, заповзят-
ливість і впевненість у 

собі значно піднімуть ваш автори-
тет. Однак не варто задирати но-
са і повчати слабших та молодших. 

ВОДОЛІЇ. Ділові парт-
нери можуть показати 
себе з несподіваного бо-

ку, але у вас будуть усі підстави 
порадіти вдалому ходу справ. У 
вихідні просто відпочиньте в тиші.

РИБИ. Ви сповнені сил 
і рішучості, однак варто 
порадитися з близькими, 

перш ніж щось міняти у своєму та 
їхньому житті. Зберігайте гарні від-
носини з начальством.

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33
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 ЛІТЕРАТУРНИЙ ЗАХІД

Ярослава КАВЕЦЬКА

Зустріч відбулася 15 грудня в Будин-
ку дитячої та юнацької творчості «Ди-
воцвіт». Були присутні три гуртки: гур-
ток фотографії «Світанок», журналістики 
«Слово» і творча студія «Чебрець». 

На вечорі звучали вірші у власному ви-
конанні поетеси (у тому числі два — мовою 
жестів) та у виконанні вихованок гуртка «Че-
брець». Присутнім сподобалося, що член 
Спілки письменників України, яка має бага-
то нагород, виявилась щирою і відкритою.

Директор БДЮТ Наталія Тименко розпо-
віла: «Я давно знаю Світлану і мені хотілося, 

щоб і діти познайомилися з нею ближче, щоб 
вона своєю особистістю вплинула на вибір їх 
подальшої професії. Мій улюблений її вірш 
— «Хочеться тиші». Світлана мене здивувала, 
розкрившись у спілкуванні з нового боку».

До речі, вірші поетеси почали вивчати у бо-
риспільських школах на уроках літератури рід-
ного краю. Світлана розповіла під час нефор-
мального спілкування, що ставиться негатив-
но до примусового вивчення творів, особливо 
власних. Автор подарувала збірки всім бажаю-
чим. Вірші реально цікаві, книжку я прочитала 
в той же вечір, повернувшись додому, — на-
віть захотілося щось своє написати.

Крім поезії, Світлана Дідух-Романенко захо-
плюється фотографією — знімає арт-селфі та 

продовжує свій документальний проект, фото-
графуючи життя свого сина-аутиста. «Я хочу по-
казати, що ці діти так само радіють, балуються, 
сумують та вчаться. Раніше я знімала на плівку, 
але тепер це дорого, тому фотографую на теле-
фон. Кожен з нас робить маленький вклад — 
хтось бореться, щоб змінились закони, а хтось 
— через мистецтво. Я думаю, що ця серія фото-
графій буде продовжуватися все життя. Також я 
беру участь у проекті «Почути» для глухонімих 
людей, де поети мовою жестів читають власні 
твори. А ще вийшла книжка, в якій вірші дубльо-
вані мовою Брайля для людей, які не бачать», — 
говорила героїня вечора.

Світлана розповіла, що свого часу батьки 
відправили її вчитися туди, куди вона не хоті-
ла і порадила — не треба слухатися батьків, 
якщо знаєш, чим хочеш зайнятися. Поетеса зі-
зналася, що в душі вона ще дитина і радіє цьо-
му — коли випав перший сніг, вони з сином 
спускалися з гірки у Соцмістечку навперейми. 

ВЕЧІР СВІТЛАНИ


