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МІЛЬЙОНИ 
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КІЛОМЕТРІ

ПРО КОНФЕРАНС
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ФІНАНСИ БОРИСПОЛЯ:

ВАЛЕНТИН 
ШУТКЕВИЧ

СКОРО НОВОСІЛЛЯ
• Редакція тижневика «Вісті. Інформація. Реклама» змінює адресу. 19 лютого цього року колектив газети 
переїде в приміщення КРК «Бархат», що на території центрального парку, на вул. Київський Шлях, 69а 
(другий поверх, вхід ліворуч від головного входу).
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 ТРАНСПОРТ  ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ

Оксана ПАВЛЕНКО

Причини того, що місто у фінан-
совому плані твердо почувається, 
Анатолій Федорчук вбачає у вда-
лому процесі децентралізації — 
тепер більше коштів лишається на 
місцях, зменшилися вилучення. 
Однак, визнає, Бориспіль вміє і за-
робляти, як-то кажуть «на рівному 
місці». Якщо в народі говорять «ко-
пійка до копієчки», то у міській каз-
ні працює нова установка: «міль-
йон до мільйона». 

Так, міська влада не приховує, 
що частина тимчасово вільних бю-
джетних коштів перебуває на де-
позитах у державних банках з ме-
тою отримання додаткових надхо-
джень до бюджету у вигляді відсо-
тків, які йдуть на розвиток міста. 
На урочистому відкритті ново-
го садочка «Віночок» очільник мі-
ста зізнався, що ДНЗ побудований 
фактично на ті кошти, що наросли 
на депозитах, що є дуже вигідним 

для міста. Тож процес заробляння 
на депозитах триває.

«У 2016 році Бориспіль на депо-
зиті заробив 31 млн 800 тис. грн, а 
у 2017 році — 41 млн 900 тис. грн, 
— говорить «Вістям» Анатолій Фе-
дорчук. — Місту часто закидають, 
що гроші, покладені на депозит, 
лежать мертвим капіталом, дехто 
їх називає зайвими коштами. Це 
не так. Завдання виконавчого ко-
мітету і депутатського корпусу пе-
ред громадою — ефективно вико-
ристовувати бюджетні кошти, щоб 
вони не встигли знецінитися».

Анатолій Соловйович наводить 
приклад, що у 2017 році на добудо-
ву нової школи було виділено май-
же 66 млн грн, а щоб гроші не ле-
жали й не знецінювалися на єдино-
му казначейському рахунку, вони 
працюють на депозитах, принося-
чи місту додаткові дивіденди в сумі 
10 млн грн. «За умовами договору з 
державними банками (Приватбанк, 

Ощадбанк), місто має право у будь-
який час будь-яку суму зняти з депо-
зиту. Це основна умова депозитного 
договору. Підкреслюю, ми працює-
мо з тими банками, які є державни-
ми та визначені Національним бан-
ком України, щоб мати мінімум ри-
зиків», — наголошує А. Федорчук.

 
• Не все просто. Керівник ви-

знає, що не всі очільники україн-
ських міст працюють з депозитами, 
що часто є критика з боку окремих 
центральних органів влади, і вона 
не завжди конструктивна. Щодо 

ризиків, то усе, що стосується ро-
боти з депозитами, має певні ри-
зики, усе залежить від надійності 
банку й добропорядності держави. 

«Якщо кошти лежать на єдиному 
казначейському рахунку, то коли їх 
з якихось причин не можна буде по-
вернути, є пояснення — винна дер-
жава», — коментує міський голова. 

Щодо депозитів, то це рішення 
місцевої влади. У 2013—2014 ро-
ках, враховуючи кризу платежів че-
рез органи державного казначей-
ства, тимчасово вільні кошти місь-
кого бюджету не розміщувалися. 

МІЛЬЙОНИ МНОЖАТЬСЯ 
НА ДЕПОЗИТАХ

 Офіційний Бориспіль 
ніколи не скаржився на по-
повнення міської казни, на-
віть перехід реєстрації з 
міста до району найбільшо-
го бюджетоутворюючого 
підприємства ДП «Міжна-
родний аеропорт «Бори-
спіль» не кризово вплинув 
на фінансовий стан міста. 
У декого така стійкість ви-
кликає схвалення, в інших 
— домисли чи роздрату-
вання. У чому секрет фі-
нансової стабільності мі-
ста? «Вісті» розпитували у 
міського голови Анатолія 
Федорчука. 

— Я вважаю, кошти повинні пра-
цювати, без акумуляції бюджетних 
фінансів місто не здатне реалізову-
вати амбітні проекти, такі, як шко-
ла, садочок. Якщо б була стовідсо-
ткова гарантія, що у разі чого для 
завершення об’єкта місту допомо-
же обласний бюджет чи держфонд 

регіонального розвитку, чи цен-
тральний бюджет, тоді на місцях 
могли б планувати. Наприклад, у 
2018 році для Борисполя буде ви-
ділено стільки-то. Ми не кладемо 
на рахунки бюджетні кошти, щоб 
хизуватися, що Бориспіль — бага-
те місто. Це абсурд! Повірте, бю-
джетних коштів сьогодні не виста-
чає на всі потреби міста: утеплен-
ня, будівництво доріг та тротуа-
рів, освітлення вулиць. Так, місто у 
2017 році теж тримало кошти, які 
були виділені в сумі 16,8 млн грн 
на ремонт дороги вул. Київський 
Шлях (від 35 км до вул. Головато-
го). Однак ці роботи можна вико-
нувати лише провівши тендер в 
системі «Прозоро», але жодна ор-
ганізація не виявила бажання бра-
ти участь та стати виконавцем ро-

біт. Тому ці кошти не були знеціне-
ні, враховуючи рівень інфляції в 
Україні 13,7%,— коментує міський 
голова Борисполя. 

— Скажімо, місто у січні цього 
року виділило 6 млн грн на купів-
лю мамографа. Обладнання після 
проходження тендерної процеду-
ри придбають лише 01. 06. 2018 р., 
тому до того часу ця сума працю-
ватиме на депозиті й заробляти-
ме для міста, а це, приблизно, до-
даткові 300 тис. грн до бюджету. 
Такий механізм не є порушенням, 
усе законно. 

Ми повинні акумулювати кош-
ти, бо не відомо на початку року, 
як виконуватиметься бюджет. Гар-
ний господар думає наперед і має 
у «загашнику» гроші і готовий до 
можливих викликів. Це стосується 

і бюджету. Завдання влади подба-
ти, щоб міські кошти не знецінюва-
лися. У минулому році офіційно ін-
фляція склала 13,7 %. Тож не варто 
сподіватися у фінансовому плані 
на державу. Такий підхід — це ра-
дянщина. Якщо ми говоримо про 
децентралізацію та сильні грома-
ди, то, у першу чергу, міста мають 
менше дошкуляти державі, а спо-
діватися на власні сили і вміти за-
робляти на місцях. Той, хто не за-
ймався ніколи господарською ді-
яльністю, той на дилетантському 
популістському рівні може давати 
оцінку щодо акумульованих бю-
джетних коштів чи депозитів, кри-
тикуючи. Я б хотів, щоб наша гро-
мада розуміла це і була спокійною 
— місто розвивається і розвива-
тиметься.

АНАТОЛІЙ ФЕДОРЧУК: «МИ НЕ КЛАДЕМО НА РАХУНКИ БЮДЖЕТНІ КОШТИ, 
ЩОБ ХИЗУВАТИСЯ, ЩО БОРИСПІЛЬ БАГАТЕ МІСТО. ЦЕ АБСУРД!»

ПРО ДЕТАЛІ: ПРЯМА МОВА

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПАСАЖИРІВ: 
БУДЕ КОНКУРС, 
ТА ЧИ БУДУТЬ 
УЧАСНИКИ?

Ірина ГОЛУБ

На засіданні виконавчо-
го комітету Бориспільської 
міської ради 5 січня 2018 ро-
ку розглядалося питання про 
проведення конкурсу на пе-
ревезення пасажирів на ав-
тобусних маршрутах загаль-
ного користування. Конкурс 
— 13 березня 2018 року.  

Йдеться про ті маршрути, на 
які закінчується термін догово-
рів: №22; №1; №1-В; №3-Б; №8; 
№10 і №25. Конкурс на марш-
рут № 10 уже оголошували, 
але він не відбувся через від-
сутність учасників. 

До проведення планується 
затвердити новий текст дого-
вору між міською радою і пе-
ревізниками. Міським управ-
лінням юридично-кадрово-
го забезпечення опрацьовано 
новий варіант договору із ура-
хуванням штрафних санкцій, які 
накладатимуться, якщо переві-
зники порушуватимуть умови 
договору. 

От тільки чи буде кому під-
писувати новий договір? Сьо-
годні пасажири скаржаться на 
жахливий вигляд і технічний 
стан міських маршруток. Але 
у найближчому майбутньому 
вони можуть стати ще гірши-
ми. Перевізники підкреслю-
ють, що у 2008 році квиток на 
проїзд коштував 34 центи, то 
нині його вартість складає 13 
центів, а вартість запасних ча-
стин прив’язана до долара.

P.S. На сайті міської ради ін-
формація про те, що викон-
ком має затверджувати но-
вий варіант договору, висить 
із 25 січня. Невдовзі спливає 
обов’язковий 20-денний тер-
мін до винесення документа 
на засідання виконкому. Але 
тексту договору на сайті по-
бачити не вдалося. Тож спо-
живачі не бачили документа 
і не змогли дати зауваження 
до нього.

Підтвердженням того, що місто вкладає кошти у розвиток, є: 

• відремонтовані та побудовані нові дороги, тротуари — 61,0 млн грн,
• заміна 9 світлофорних об’єктів — 3,9 млн грн, 
• впровадження системи відеоспостереження міста — 1,1 млн грн,
• ремонт житлового фонду та прибудинкової території — 26,4 млн грн,
• будівництво освітніх закладів, капремонт діючих — 103,0 млн грн,
• освітлення вулиць — 5,8 млн грн. 

• За 2016 — 2017 роки міський бюджет поповнився додатково коштами за розміщення тимчасово віль-
них бюджетних коштів на суму 73,7 млн грн.
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 ПРОЦЕС ІДЕ  НЕ ВИСЕЛЯЮТЬСЯ

 ЯК МУЗЕЙ

 МЕДИЦИНА

РОСТЕ НОВА ШКОЛА

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Наразі триває прокладання вну-
трішніх інженерних мереж, в то-
му числі потужної системи венти-
ляції. З приходом весняного тепла 
мають розпочатися оздоблюваль-
ні роботи. За проектом, школу роз-

раховано на 830 дітей. Прогнозо-
вана дата закінчення будівництва 
— серпень 2018-го. 

У будівлі буде чотири групи схо-
дів та ліфт для учнів з обмеженими 
можливостями та працівників, ад-
же адміністративна частина знахо-
диться на IV поверсі.

У новій школі буде сучас-
ний спортивний зал розмірами 
30 м х 14,5 м х 8,40 м. На терито-
рії — два стадіони: для міні-фут-
болу та волейболу. У підвалі буде 
два тири площею майже 180 кв. м 
кожен.

Технічний директор ПрАТ «Агро-
будмеханізація» Микола Коло-
дяжний відзначає, щоб встигну-
ти в строк, необхідно три умови 
— всі проекти рішень, фінансу-
вання та бажання: «Проводяться  
необхідні закупівлі. Управління 
освіти займається підбором об-
ладнання, що необхідно мати 
в школі.»

Тетяна ВАСИЛЕНКО, 
фото І.Костенко

Восени минулого року Бори-
спільський НВК «Спеціалізова-
на школа І-ІІІ ст. — загальноос-
вітня школа І-ІІІ ст.» ім. К. Могил-
ка отримав  оновлений фасад: 
утеплений і оформлений геоме-
тричним малюнком. На часі — 
старт добудови закладу. Згідно 
із проектом, школа збільшить-
ся вдвічі.

За словами представників вла-
ди Борисполя, проект на добудову 
школи розроблено ТОВ «Водбуд- 
Україна» (Київ). Згідно із проектом,  
приміщення буде майже таких роз-
мірів, як і існуюча будівля. Основ-
на функція добудови полягає у роз-
вантаженні школи, розрахована во-
на на  400 учнів.

«Попередньо на добудову по-
трібно понад 140 млн грн. Ці кош-
ти депутати міської ради мають 
виділити на найближчій сесій, яка 
відбудеться у лютому. Наразі три-
ває державна експертиза проек-
ту добудови,» — запевнив Мико-
ла Корнійчук, перший заступник 
міського голови. 

РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 5

 У Борисполі по вул. Робоча — Банківська ПрАТ «Агро-
будмеханізація» на площі 2,7 га продовжує зведення чоти-
риповерхової (плюс повноцінний підвал) школи, розміром 
80 х 38 м. Морози для будівельників — не перешкода. 

У ПЛАНАХ

СИЛОВИКИ 
НЕ ЇДУТЬ ІЗ 
САДОЧКА

Тетяна ХОДЧЕНКО

Повернення приміщення ди-
тячого садочка, що на вул. При-
вокзальній, 3в, де кілька років 
перебуває спецпідрозділ сило-
виків, під загрозою.

Підрозділівці готові залишити 
приміщення, але поки не роблять 
цього, бо наразі з’явилася про-
блема — їм немає куди переїхати.

Про це на апаратній нараді ми-
нулого понеділка повідомив се-
кретар міської ради Ярослав Го-
дунок. Він запевнив, що спецпід-
розділівці дали доступ до примі-
щення садочка. Проблема полягає 
в тому, що Міністерство інфра-
структури не підписує договір на 
створення кімнати для зберіган-
ня зброї у ДП «МА «Бориспіль», де 
попередньо облаштовано кімнату 
для цього підрозділу. 

«Ремонт у закладі уже можна 
сміливо розпочинати, потрібно 
зробити перекриття даху та вирі-
шити проблему із наявністю води 
у підвалі», — наголосив секретар.

Нагадаємо, силовики перебу-
вають у приміщенні садочка вже 
не перший рік. У 2015 році Бо-
риспільським міськрайонним су-
дом Київської області було при-
йнято рішення зобов’язати Бори-
спільську міську раду оформити 
правовстановлюючі документи 
на приміщення дошкільного за-
кладу, прийнявши його у кому-
нальну власність міста. Однак 
дотепер силовики не звільнили 
садочок, який міг би прийняти 
180 дошкільнят.

ПЕРЕВІРКА 
ПОЛОГОВОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 
ЦРЛ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Перевірка пологового 
відділення Бориспільської 
ЦРЛ, яка була напередодні 
Нового року, досі не завер-
шилася. Бо Департамент 
охорони здоров’я КОДА 
так і не зробив остаточних 
висновків. 

Перевірка місцевого по-
логового відбулася 28 груд-
ня 2017 року. Як запевняли 
в Департаменті охорони здо-
ров’я, про візит завчасно бу-
ло попереджено головного 
лікаря ЦРЛ та Бориспільську 
РДА. Результати перевірки 
«Вістям» обіцяли надати ві-
дразу після їх формуван-
ня. Минуло більше місяця, 
але результатів перевірки і 
висновків досі немає. 

 «Зважаючи на те, що робо-
ту комісії, яка проводила пе-
ревірку діяльності Бориспіль-
ської ЦРЛ, було заблоковано у 
пологовому відділенні лікар-
ні, знадобився певний час для 
зібрання та подальшого опра-
цювання статистичних даних. 
Інформація почала надходити 
із середини січня, а з матеріа-
лами працюють фахівці не ли-
ше департаменту, а й науковці 
за напрямками — цей процес 
пролонгований у часі. Скоро 
зможемо публічно ознайоми-
ти з результатами перевірки 
громадськість», — запевни-
ла Юлія Логвинюк, радник ди-
ректора Департаменту охоро-
ни здоров’я КОДА з питань ін-
формаційної політики. 

Головний лікар полого-
вого Юрій Черних переко-
наний, що та перевірка була 
спрямована виключно проти 
нього.

«Перевіряли усе: журналь-
ні записи, історії пацієнток, 
шафи…Навіть дзвонили до 
жінок, які народжували у нас 
та ставили питання про хаба-
рі!» — розповідає головний 
лікар і запевняє, що комісія 
нічого не знайшла, бо й шу-
кати було нічого. Очільник 
пологового повідомив, що 
наприкінці січня за підтрим-
ки свого адвоката, він напи-
сав звернення до голови ко-
мітету ВР з питань охорони 
здоров’я Ольги Богомолець, 
до голови КОДА Олександра 
Горгана та до в.о. міністра 
охорони здоров’я України 
Уляни Супрун із проханням 
переглянути мету перевірки 
та визнати її незаконною. 

Тож далі буде.

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ 
З ЛЕТСЬКОЮ 
БОЖНИЦЕЮ

Ірина КОСТЕНКО

Зведення Летської Божни-
ці міська влада анонсує не 
перший рік, однак не відо-
мо, на якому етапі виготов-
лення проекту та чи буде він 
реалізований.

«Проект практично на виході. 
Вартість будівництва поки не ві-
дома, орієнтовно близько 10 млн 
грн — суму на будівництво Лет-
ської Божниці планується перед-
бачити цього року», — говорить 
«Вістям» міський голова Анатолій 
Федорчук.

Також вдалося дізнатися, що  
Летська Божниця, хоча і має та-
ку назву і матиме вигляд від-
повідно до релігійних канонів, 
не буде культовою спорудою. У 
приміщенні Божниці планується 
розташувати відділ Бориспіль-
ського державного історично-
го музею «Древній Бориспіль». 
Споруда буде розташована у 
скверику, що за будівлею Бори-
спільської РДА, навпроти при-
міщення податкової, вона за-
вершуватиме Алею Тисячоліт-
тя. Хоча хронологічно Алея Ти-
сячоліття розпочинатиметься 
від Летської Божниці.

• Об'єкт має бути зданий в експлуатацію у серпні 2018 року.
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 ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

Анатолій ФЕДРЧУК,
Бориспільський міський 
голова

Олег ВЕРЕС,
Депутат Бориспільської 
міської ради

Дмитро ГОПАНЧУК,
заступник Бориспільського 
міського голови

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Історія з 
продовженням

Ряд різношерстих кіосків уздовж 
вул. Київський Шлях від поворо-
ту на вул. Героїв Небесної Сотні і 
в напрямку виїзду на село Іванків 
з’явився у Борисполі у 90-х роках, 
коли люди шукали можливість за-
робити і вижити. Бориспільці то-
ді назвали цю територію «лохов-
кою». Можливо, тому що мешканці 
будинків, що поруч, «лохонулися», 
коли не протестували проти таких 

сусідів. Проблеми, які виникли із 
появою того сумнівного «торгово-
го ряду», актуальні і донині. Непри-
вабливий дизайн генделиків — не 
найбільше зло. Горілка, яку і сьо-
годні можна купити у тому районі 
цілодобово, розпивається тут же, 
неподалік. Місцем для алкогольних 
посиденьок стають двори, майдан-
чики та під’їзди. Найгірша ситуація 
із туалетами. У кіосках їх немає, і як-
що продавці можуть з кимось до-
мовитися по сусідству, то для по-
купців, які придбали пляшку і заку-
ску, з туалетом туго. 

Депутат Бориспільської місь-
кої ради Олег Верес, який опіку-
ється округом, на планових нара-
дах у міськвиконкомі неодноразо-
во звертався до правоохоронців з 
проханням патрулювати мікрора-
йон «лоховку». 

Закон і лояльність
Усі кіоски на «лоховці» встанов-

лені незаконно. Частина їх власни-
ків мала договори на оренду землі, 
складені постфактумом і на нетри-
валий термін, а частина нічого не 
платила взагалі. Міська влада не-
одноразово намагалася об’єднати 
підприємців, допомогти їм органі-

зувати бізнес цивілізовано. Та під-
приємці між собою не дійшли зго-
ди. Вони пропонували власні ескізи 
облаштування території, але на ос-
нові існуючого торгового ряду. Такі 
варіанти міська влада не прийняла. 
Законна процедура знесення не-
законних кіосків (за рішенням су-
ду) ще тільки на початковій стадії...

Плани були амбітні…
Міська влада у підсумку позбави-

ла підприємців надії узаконити іс-
нуючі на «лоховці» точки. Депутати 
на сесії прийняли рішення облаш-
тувати на зеленій зоні, перед існу-
ючим нині магазином «Фора», пло-
щу Чубинського. Перенести туди із 
протилежного боку вулиці погруд-
дя автора слів Гімну України. 

У 2016 році ескізний проект об-
лаштування площі Чубинського 
запропонував голова правління 
Бориспільського райспоживтова-
риства Костянтин Струков — РСТ 
належить приміщення, у якому роз-
ташована«Фора», тому керівник і 
переймається благоустроєм тери-
торії перед магазином.

Однак до втілення проекту но-
вої площі руки не доходять. Тож 
«лоховка» вистояла і перемогла?

НЕПЕРЕМОЖНА

«ЛОХОВКА»
 Доки бориспільська 

влада неспішно шукатиме 
цивілізовані варіанти бо-
ротьби з генделиками і не-
законною торгівлею на вул. 
Київський Шлях, погруддя 
Чубинського скромно стоя-
тиме між будинками, а мі-
крорайон «лоховка» межу-
ватиме з центром міста. 

«Я не прихильник 
силових методів» 

— Ідею облаштування площі 
Чубинського необхідно втілювати. 
Рішення про облаштування площі 
було прийнято депутатами у 2007 
році. Найімовірніше, проект Кос-
тянтина Струкова буде взятий за 
основу, але буде віддано менше те-
риторії під площу, а більше під зе-
лену зону і сквер. 

Проблема — знайти спільну мо-
ву із підприємцями, які мають кі-
оски. Уже розпочато перемовини 
щоб переселити їх. У підприємців 
немає договорів на оренду землі, 
але я проти силових методів. Шу-
каємо варіанти, щоб вирішити пи-
тання цивілізовано. Я сподіваюся 
на підтримку депутата Олега Вер-
еса і депутатського корпусу. Якби 
була консолідована позиція, то пи-
тання б вирішили. 

ПЛОЩА СЬОГОДНІ

ТАК МАЄ БУТИ

«Доля кіосків — 
через суд»

— Мною особисто було прове-
дено три зустрічі із власниками тих 
незаконних МАФів на «лоховці». Бу-
ла внесена пропозиція розробити 
проект однієї будівлі на всіх, щоб 
побудувати її у складчину. Але влас-
ників тих магазинчиків не цікав-
лять зміни. Дехто здає свої кіоски в 
оренду і не заморочується розвит-
ком бізнесу. Зрушити питання з міс-
ця не вдалося. Думаю, що міськви-
конком звертатиметься до суду. Є 
рішення по знесенню кіоску «Фор-
неті» на розі вул. Київський Шлях 
та вул. Героїв Небесної Сотні. Во-
но у виконавчій службі і буде реалі-
зовано. Якщо міська влада піде та-
ким шляхом, то доля інших кіосків 
вирішуватиметься через судові рі-
шення. Тож підприємці мають шанс 
втратити торгові місця взагалі. 

«Усе залежить від 
міської влади»

— Коли щойно прийшов на ок-
руг, перше завдання, яке мені ви-
значили виборці — прибрати 
«лоховку». Кажуть, люди влітку не 
можуть вікна відчинити, бо туале-
том тхне. 

Я брав участь у зустрічах із під-
приємцями, і можу стверджувати, 
що вони не хочуть нічого змінюва-
ти. Їх влаштовує нинішній стан ре-
чей. Дехто здав свої кіоски, у тому 
числі і під гральні автомати.

З кіоском шаурми, який з’явився у 
тому ряду у 2016 році, я борюся по-
ки що безуспішно. Спочатку це був 
кіоск з продажу цукерок (такі вагон-
чики стоять по всьому місту). Цукер-
ки не насторожили, але коли у кіос-
ку почали торгувати шаурмою, лю-
ди обурилися. З’ясувалося, що кіоск 
не має дозволів на встановлення. 

Я, маючи стос документів і адмін-
протоколів на цей кіоск, не можу 
з певністю сказати, хто його влас-
ник. Тільки у вересні минулого ро-
ку міська влада подала на власни-
ка кіоску до суду. Позов виграли, а 

власник подав апеляцію, мотиву-
ючи тим, що це не кіоск, а причіп, 
що зупинився на зеленій зоні. Якщо 
виконавча влада не матиме твердої 
волі щось змінити, усе залишиться 
так, як сьогодні.

• Так звані малі архітектурні форми (МАФи) псують вигляд цен-
тральної вулиці міста. Чи є законна процедура знесення неза-
конних ларьків?
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 СТРАХУВАННЯ

З «КРАЇНОЮ» — ВПЕВНЕНІСТЬ 
У КОЖНОМУ КІЛОМЕТРІ

Наталія ДОЛИНА

Усі ми прагнемо зробити своє 
життя комфортним. Купуємо авто-
мобілі, нову техніку, облаштовує-
мо житло. Але рідко замислюємося 
над тим, як зберегти й убезпечити 
комфорт, як уникнути або мінімізу-
вати наслідки неприємних сюрп-
ризів, які чатують на нас щодня.

 Переглядаючи новини та полі-
цейські хроніки, жахаємося, спів-
чуваючи постраждалим у ДТП та ін-
ших нещасних випадках, але заспо-
коюємо себе: «Добре, що це трапи-
лося не зі мною…»

Страхування — універсальний 
інструмент, створений людством 
для економічного захисту своїх 
майнових інтересів. У всіх еконо-
мічно розвинених країнах без ньо-
го не відбувається жодної комер-
ційної угоди, не діє жодне підпри-

ємство. Страховий поліс є майже у 
кожної людини.

В Україні ситуація досить супе-
речлива. З одного боку, все біль-
ше свідомих громадян розуміють 
функції та користь страхового за-
хисту, зокрема автомобілісти, які 
щодня стикаються з небезпекою 
на дорогах, з іншого боку — від-
сутність страхової культури у на-
селення, низький імідж страхових 
компаній, несприятливі економічні 
умови — все це підриває довіру до 
страхових інститутів. 

Для більшої обізнаності наве-
демо роз’яснення щодо найпопу-
лярніших у нас видів страхового 
захисту. 

Навіщо потрібна 
«Автоцивілка»?

Почнемо з того, що обов’язко-
ве страхування цивільно-право-
вої відповідальності автовласни-
ків (ОСЦПВ) — це обов’язковий 
для усіх автомобілістів вид страху-
вання, який є формою державного 
захисту потерпілих при ДТП.

За договором «Автоцивілки» 
збиток, який винуватець ДТП спри-

чинив потерпілому, буде компен-
сований страховою компанією, 
в якій винуватець придбав стра-
ховку. Тож під захист потрапля-
ють майнові інтереси обох сторін: 
потерпілий має впевненість у від-
шкодуванні йому збитків, а вину-
ватець перекладає свої матеріаль-
ні зобов’язання за завдану шкоду 
на страхову компанію. 

«Зелена карта» — єдина форма 
договору страхування, що засто-
совується у країнах-членах міжна-
родної системи автомобільного 
страхування. Це та ж сама «Авто-
цивілка», яка діє за межами Укра-
їни і є обов’язковою умовою в’їз-
ду автовласників на територію по-
над 40 країн. 

Інновація для 
автомобілістів

З 1 грудня 2016 року МТСБУ за-
провадило процедуру прямого 
врегулювання для автомобіліс-
тів. Інновація полягає у тому, що 
власники забезпечених по ОСЦПВ 
транспортних засобів, у разі на-
стання страхового випадку, мають 
можливість звернутися по випла-

ту як до компанії, у якої було при-
дбано страховий поліс для власно-
го авто, так і до компанії, де поліс 
придбав інший учасник страхово-
го випадку.

Пряме врегулювання перед-
бачено для страхових випадків 
з такими ознаками:

— коли дорожньо-транспортна 
пригода трапилася з двома тран-
спортними засобами та є контак-
тною (тобто, автомобілі зіткнулися);

— коли обидва транспортні за-
соби мають діючі поліси ОСЦПВ, 
придбані в страхових компаніях 
— учасниках процедури прямого 
врегулювання.

Процедура прямого врегулю-
вання страхових випадків є знач-
ним кроком назустріч автомобі-
лістам. Вона скоротить витрати ча-
су потерпілої сторони, адже заяву 

на відшкодування можна оформи-
ти у своїй страховій компанії.

Від чого захищає 
КАСКО?

Збільшується кількість власників 
авто, які користуються таким ви-
дом добровільного страхування, 
як КАСКО. Укладаючи цей договір, 
ви убезпечуєте себе від ризиків на-
стання майнових збитків внаслідок 
пошкодження, знищення або втра-
ти транспортного засобу у таких 
випадках: ДТП, стихійні лиха, по-
падання каміння, протиправні дії 
третіх осіб, угон. 

За бажанням страхувальника, 
КАСКО може покривати як окре-
мі вибрані ризики, так і усі можли-
ві — «повне КАСКО».

Якщо вести розмову про 
ризикове страхування, то 
слід наголосити, що цей про-
цес має два етапи — укладан-
ня страхової угоди та супровід 
впродовж її дії.

У більшості страхових компаній 
нашого міста центри врегулювання 
страхових випадків розташовані в м. 
Київ. Для того, щоб подати письмо-
ве повідомлення про страхову по-
дію, людині потрібно їхати до столи-
ці, витрачаючи зайвий час і кошти.

СК «Країна» — одна з небага-
тьох у м.Бориспіль, яка займа-
ється врегулюванням страхових 
випадків безпосередньо в регіо-
нальному підрозділі, від подан-
ня повідомлення про настання 
страхової події до заяви на випла-
ту страхового відшкодування. Фа-
хівець в офісі регіонального під-
розділу надає консультацію, до-
помагає зібрати пакет документів, 
проводить огляд автомобіля, оці-
нює розмір збитків пошкоджено-
го ТЗ, пропонує список найближ-
чих СТО, які забезпечать якісні та 
порівняно не дорогі послуги що-
до відновлювального ремонту. 

Таким чином Регіональна Ди-
рекція в м.Бориспіль СК «Країна» 
пропонує клієнтові повний цикл 
страхового супроводу, що значно 
спрощує комунікації та забезпе-
чує вчасний і якісний сервіс. 

Іноді власники автотранспорт-
них засобів намагаються купи-
ти поліс обов’язкової «автоци-
вілки» якнайдешевше, говорячи 
при цьому: «Мені дешеву, для по-
ліції!» — ми їм відмовляємо. Тоді, 
десь вздовж дороги, на задньо-
му сидінні автомобіля, вони ку-
пують страховий поліс за півці-
ни у невідомого агента. А коли 
трапляється ДТП і людина розу-
міє, що їй потрібно заплатити 50 
тисяч за чиєсь пошкоджене авто, 
виявляється, що договір складе-
ний з порушеннями або взагалі 
недійсний.

Тому ми обов’язково попере-
джаємо потенційного страхуваль-
ника: «Шановний, це не для полі-
ції, це для вас. Прочитайте уважно, 
за що ви заплатили гроші». Стра-
ховий поліс — документ суворої 
звітності. Усі відомості щодо блан-
ку поліса ОСЦПВ, а також страхо-
вої компанії, яка реалізувала цей 
бланк, знаходяться під контролем 

Моторного (транспортного) стра-
хового бюро, яке є гарантом вико-
нання страхових зобов’язань.

Потенційним клієнтам, особливо 
тим, хто стикається зі страхуван-
ням вперше, рекомендую ретель-
но розібратися з тим, що саме по-
криває або не покриває страхов-
ка. В договорі це має бути чітко 
прописано. Люди часто неуважно 

читають договір або неправиль-
но його розуміють. Через це тра-

пляються такі випадки: клієнт купує 
поліс ОСЦПВ, де застрахована його 
відповідальність, а не його власна 
машина, та, коли стається ДТП, стра-
хова компанія відшкодовує збиток 
потерпілому, а клієнт потім обурю-
ється, чому ця страховка не покри-
ває його власних збитків.

Тож, при укладанні будь-яких 
договорів страхування необхід-
но обов’язково уважно читати до-
говір, обговорити з представни-
ком компанії всі нюанси та умови.

На що звертати увагу при вибо-
рі компанії? Слід розуміти, що з по-
над 400 страхових компаній, які 
зареєстровані в Україні, на жаль, 
прозоро працюють не більше п’я-
ти десятків. Довіряючи будь-якій 
компанії страхування своїх ризиків, 
перш за все, необхідно перевіри-
ти наявність у страховика ліцензії 
на здійснення того чи іншого виду 
страхування. Перевірити рейтин-
ги та основні показники діяльності 
компанії: досвід роботи на ринку, 
платоспроможність, обсяг страхо-
вих виплат. Бажано отримати від-
гуки колишніх клієнтів, переважно 
людей, яким ви довіряєте.

«СУПРОВІД ВПРОДОВЖ ВСІЄЇ 
ДІЇ СТРАХОВОЇ УГОДИ»

 Прозорі тарифи, ком-
фортне оформлення за-
явки та гарантія виплати 
— головні пріоритети при 
виборі страхової компанії.

ЧОМУ САМЕ 
СК «Країна»?

• Страхова компанія «Країна» 
працює на українському стра-
ховому ринку з 1994 року, вхо-
дить до ТОП-20 страхових ком-
паній України за розміром чи-
стих страхових премій. 

• Компанія має ліцензії на 
здійснення 27 видів страху-
вання.

• Член Національного Клубу 
Страхової Виплати.

• Учасник Угоди про пря-
ме врегулювання збитків по 
ОСЦПВ.

• Член регіональних Торго-
во-промислових палат України.

• Член Європейської Бізнес 
Асоціації.

Регіональна мережа СК «Кра-
їна» налічує понад 70 регіо-
нальних офісів з надання стра-
хових послуг у всіх обласних 
та більшості районних центрів 
України.

Регіональна дирекція у м. Бо-
риспіль працює вже 13 років. 
Щорічно їй довіряють свої ри-
зики понад 7 тисяч жителів Бо-
риспільщини.

Найважливіший показник 
роботи — виконання своїх зо-
бов’язань перед клієнтами. У 
2017 році СК «Країна» залучила 
323,8 млн грн страхових пре-
мій, та виплатила 154,5 млн грн 
страхових відшкодувань.

Надходження страхових пре-
мій Бориспільської регіональ-
ної дирекції склали 11,3 млн 
грн, виплати — 5,6 млн грн.

Моторне (транспортне) стра-
хове бюро України минулого 
року оцінило рівень обслуго-
вування клієнтів СК «Країна» як 
«високий».

Регіональна дирекція у 
м. Бориспіль СК «Країна» 
пропонує великий вибір ви-
дів страхування:

 � Обов’язкове страхування 
цивільно - правової від-
повідальності власників 
наземних транспортних 
засобів — Автоцивілка.

 � Добровільне страхування 
наземних транспортних 
засобів КАСКО.

 � Добровільне медичне 
страхування (для корпора-
тивних клієнтів).

 � Добровільне страхування 
відповідальності переві-
зника вантажів та експе-
дитора.

 � Добровільне страхуван-
ня майна юридичних та 
фізичних осіб.

 � Обов’язкове особисте 
страхування водіїв та 
пасажирів від нещасного 
випадку на транспорті.

 � Комплексне страхування 
подорожуючих.

 � Страхування «Зелена карта». 

 � Обов’язкове страхування 
цивільно-правової відпо-
відальності приватного 
нотаріуса. 

 � Страхування аграрних 
ризиків.

Адреса Регіональної 
дирекції ПАТ «СК «КРАЇНА»:

08300, м. Бориспіль,
вул. Київський Шлях, 33.

Тел.: (04595) 6-39-69, 
(096) 442-32-64

Руслан БЕРТАШ,
заступник директора 
дирекції в м. Бориспіль 
ПАТ СК «Країна».
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БОРИСПІЛЬ ВИГРАВ ГРАНТ 
ВІД КАНАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сергій КРУЧИНІН, 
фото ГФ «Сектор Безпеки»

Проект «Безпечне місто» став 
логічним продовженням розпоча-
тої у 2015 році роботи ГФ. Повер-
нувшись з передової, бориспіль-
ські учасники АТО не захотіли ди-
витися на існуючий у місті стан ре-
чей. Їхні зусилля починають давати 
результат. «Сектор Безпеки» плід-
но співпрацює з патрульною полі-
цією.  Нова програма передбачає 
проведення низки заходів, спря-
мованих на зміцнення порозумін-
ня й співпраці між мешканцями мі-
ста, працівниками поліції, членами 
громадських формувань та депута-
тами міської ради.

З чим боротися?
Завданням проекту є ліквіда-

ція негативних наслідків вжи-
вання спиртних напоїв та тютю-
ну в громадських місцях. Перш 
за все, ці порушення є показо-
вим виявом неповаги до зако-
нів — коли на вулицях міста, бі-
ля магазинів, на дитячих майдан-
чиках та у парках знаходяться 
люди з пляшками у руках, то це 
наштовхує на думку про недіє-
вість законів та правоохоронних 
органів, що породжує відчуття 
свавілля та безкарності, а полі-

ція нічого не може вдіяти з яви-
щем, яке розглядається більші-
стю громадян як їхнє право.

Крім того, це є негативним при-
кладом для дітей та підлітків, що 
призводить до формування в них 
образу дорослого як людини з ци-
гаркою чи пляшкою в руках. 

Іншим серйозним наслідком є 
засмічення тих місць, де є вживан-
ня алкоголю та цигарок. Особливої 
загрози ця проблема набуває у зе-
лених зонах міста, знищуючи міс-
ця відпочинку.

Складність боротьби з перелі-
ченими явищами полягає у неро-
зумінні громадян глибини пробле-
ми та сприйняття існуючого стану 
речей як нормального.

Що передбачено 
проектом? 

Проектом передбачається під-
вищення правосвідомості бори-
спільців шляхом роз’яснюваль-
ної роботи спільно з працівника-
ми поліції та створення сучасної 
зручної платформи для опера-
тивного обміну інформацією між 
патрульними поліцейськими, 
дільничними інспекторами по-
ліції, членами громадських фор-
мувань та мешканцями міста, що 
має помітно покращити реагу-
вання на правопорушення. Такою 

платформою може слугувати гру-
па у одному з месенджерів, чле-
нами якої будуть мешканці кон-
кретного будинку, члени ГФ та 
дільничний інспектор. Також бу-
дуть використані напрацювання 
патрульної поліції та їхня програ-
ма «Сусідська варта», що успішно 
діє в кількох багатоквартирних 
будинках міста. 

Крім того, буде організовано 
низку заходів з прибирання та бла-
гоустрою території міста спільни-
ми силами мешканців, патрульної 
поліції, активістів ГФ «Сектор Без-
пеки» та органів місцевого само-
врядування. 

 З метою покращити ситуацію в Борисполі щодо без-
пеки, громадське формування «Сектор Безпеки» спіль-
но з патрульною поліцією міста розробили програму 
та отримали змогу її реалізувати, залучивши гранто-
ву допомогу від канадської організації Agriteam Canada 
Consulting Ltd. Бориспіль став одним з чотирьох міст-пе-
реможців в Україні.

5-го лютого відбулася зустріч 
активістів з депутатами Бори-
спільської міської ради, а 6-го 
бориспільці взяли участь у зу-
стрічі в Департаменті патрульної 
поліції у Києві спільно з пред-
ставниками канадської органі-
зації Police Training Assistance 
Project, працівниками поліції 
та іншими трьома громадськи-
ми організаціями, що також бе-
руть участь у грантовій програ-
мі у своїх містах. Депутати місь-
кради підтримали пропозицію 
та разом узгодили дії.

«Місто не закінчується парком і центром»
Олег РОМАНОВ, депутат Бориспільської міськради: 
«Це гарна ідея для «депресивних» районів міста, як за переїздом. 

Буду радий співпрацювати з активістами, бо скільки я не звертався до 
патрульної поліції, вона не може навести лад. Є люди з пониженою со-
ціальною відповідальністю, які розпивають алкоголь на дитячих май-
данчиках і вважають це нормальним. Закон має бути один для всіх. Я 
проживаю за переїздом п’ять років і бачу, що молоді люди звідти пе-
реїжджають. Залишаються літні і ті, хто приїздить додому машиною 
переночувати, а працює і проводить вихідні в Києві. Наше місто не 
закінчується парком і центром». 

«Зробимо Бориспіль безпечним»
Богдан МЕТАШОП, активіст, представник ГФ «Сектор Безпеки»:
«Мій знайомий поїхав до Німеччини. Одного разу просто сидів у ма-

шині і чекав товариша. До нього підійшли поліцейські і поцікавили-
ся, хто він і що тут робить. Виявляється, місцеві мешканці подзвони-
ли, помітивши невідомий автомобіль. Тобто люди пильно стежать за 
всім підозрілим поблизу власного житла. Так само має бути в Україні. 
Хочеться, щоб Бориспіль був попереду.

Час брати відповідальність на себе. Для мене прикладом є «Сектор 
Безпеки» — ми об’єдналися і вночі патрулюємо місто, не чекаючи, що 
хтось це зробить за нас. На зустрічах з бориспільцями патрульні розка-
жуть про свої функції, в яких випадках їх необхідно викликати, дільнич-
ні інспектори розкажуть про свої. Ми визначили місця зібрань та пого-
дили їх з депутатами округів, заручилися їхньою підтримкою. Спільни-
ми зусиллями можна зробити Бориспіль чистим та безпечним!»

ДУМКИ З ПРИВОДУ

ВАЖЛИВО

ТРАВМИ ЧЕРЕЗ 
НЕОБДУМАНІ ДІЇ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Управлінням соціального 
захисту населення Бориспіль-
ської міської ради підбито річ-
ні підсумки травматизму не-
виробничого характеру серед 
бориспільців. 

За 2017-й постраждалих ви-
явилося більше, ніж за попе-
редній рік, збільшилася кількість 
травмованих дітей віком до 14 
років. Через травми померло де-
сятки людей.

Протягом 12 місяців 2017 ро-
ку у Борисполі внаслідок травм 
невиробничого характеру по-
страждало 5620 осіб, що на 102 
особи більше, ніж торік. Зафіксо-
вано 47 смертельних випадків. 

Слід відзначити збереження 
високих минулорічних показ-
ників травматизму внаслідок 
випадкових падінь: внаслідок 
пересування, падіння із висо-
ти, в колодязі, ями тощо. Із цих 
причин до ЦРЛ звернулося 2992 
особи, чотири випадки вияви-
лись смертельними. 

Через нещасні випадки, що 
пов’язані із транспортом та дорож-
ньо-транспортними пригодами, 
постраждало 109 осіб, померло 12.

Суттєво збільшилася кількість 
травмованих через протиправ-
ні дії інших осіб (напади з метою 
вбивства чи нанесення тілесних 
ушкоджень). Так, за 2017 рік та-
ких випадків сталося 277. Це на 
чверть більше за минулорічний 
показник. Один напад виявився 
смертельним. 

Травмування дітей віком до 14 
років відбувалося 700 разів. Смер-
тельних випадків не зафіксовано. 

Зменшився рівень травматиз-
му внаслідок випадкових отру-
єнь алкоголем чи іншими речо-
винами. Всього потерпілих че-
рез це зафіксовано 220, одна 
особа померла. Минулого року 
таких постраждалих було в де-
сятки разів більше. 

Щодо самогубств, то у 2017 
році у Борисполі таким чином 
пішло із життя 15 осіб. 

АНАТОЛІЙ, керівник фірми:

— Раніше займався футболом. 
Якби був вільний час, то займався 
б і зараз. Ще б хотів бігати. Сподіва-
юсь, що коли з’явиться вільний час, 
я зможу приділити увагу спорту.

ЯРОСЛАВА, школярка:

— Займалась професійно пауер-
ліфтингом, але припинила через 
проблеми зі здоров'ям. Вдома ро-
блю зарядку, щоб добре почувати-
ся і мати гарний вигляд.

ВІКТОР, торговий представник: 

— Бігаю два роки. Мотивація — 
підтримка ваги, бо мав зайві кіло-
грами. Покращення здоров’я було 
відчутне відразу. Брав участь у то-
рішньому KYIV EURO MARATHON, 
також братиму участь у цьогоріч-
ному напівмарафоні.

РУСТАМ, школяр: 

— Боротьбою займаюсь три ро-
ки, а на перекладині — місяців чо-
тири. Вивчив декілька елементів: 
«вихід на одну руку», «офіцерський 
вихід», «підйом з переворотом» то-
що. Мрію потрапити у професій-
ний спорт.

ВАЛЕНТИН, ведучий: 

— Займаюсь бігом, ось про-
біг 5 км, мене консультує тренер 
у онлайн-режимі. Мотивація про-
ста: гарно почуватися та скинути 
вагу. Мій тренер — шанована лю-
дина, спортсмен, тому я не можу не 
потренуватись.Підготував Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

СПОРТ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ «Вісті» перевіряли, скільки пересічних 
бориспільців займається спортом з власної 
ініціативи на головному стадіоні міста з 
урахуванням того, що населення Борисполя — 
понад 60 тис. чоловік.

Кореспондент провів на стадіоні чотири ранки: два будніх і два вихідних. Людей, які  
приходять, розминаються та починають бігати — до 10 чоловік (!). 
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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
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників
Збиральника меблів

Електрика з 
кранового 
господарства
Інженера-
кошторисника
Інженера-технолога

Головного 
механіка
Інженера 
з будівництва
Майстра 
зміни БЗВ

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17



8 №5 (914), 9 лютого 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 12 - 18 ЛЮТОГО

ПОНЕДІЛОК, 12 ЛЮТОГО

ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.15 05.25 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 12.20 "Чотири весілля"
12.35 14.10 "Міняю жінку"
15.50 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Гроші 2018"
23.15 00.25 "Голос країни 8"
01.35 "Viva ! найкрасивіші 2018"
04.40 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 
00.15 05.25 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.30 15.00 "Міняю жінку"
16.15 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Інспектор. Міста"
23.35 00.25 01.25 Т/с "Як уникнути 

покарання за убивство-2" 
(18+)

04.35 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

09.30 03.20 Зірковий шлях

11.20 03.50 Реальна містика

13.20 15.30 Т/с "Дочки-мачухи" 12+

18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чорна кров" 12+

23.30 Х/ф "Еволюція Борна" 16+

01.45 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості-2 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
10.30 Свекруха або невістка
11.20 03.10 Реальна містика
13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 12+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.30 Телемагазин

06.10 22.30 "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 Х/ф "Ігри дорослих 

дівчат"
13.30 Концерт "Творчий вечір 

Костянтина Меладзе. 
Останній романтик"

16.10 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Запитайте в осені"
00.20 Х/ф "Осінні турботи" 16+
02.50 "Скептик 2"

06.00 "Мультфільм"
06.10 22.30 "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 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.50 Х/ф "З життя начальника 

карного розшуку"
14.50 15.45 16.45 03.20 "Речдок"
18.00 19.00 04.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.20 "Подробиці"
00.20 Х/ф "Ігри дорослих дівчат"
02.55 "Скептик 2"
04.50 "Top Shop"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф "Золота зима"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00 17.00 23.00 Країна У
14.30 02.50 Віталька
16.00 Казки У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя"
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Блакитна свічка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00 17.00 23.00 Країна У
14.30 02.50 Віталька
16.00 Казки У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя"
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради

05.00 04.50 Т/с "Відділ 44" 16+
05.50 19.20 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 13.15 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45 15.45 Факти. День
13.25 16.15 Х/ф "Історія лицаря"
16.30 Х/ф "Паркер" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Поганий хороший коп" 

16+
22.30 Свобода слова
00.40 Х/ф "Без компромісів" 18+
02.15 Без гальм
04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!

05.35 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 17.40 21.25 Т/с "Поганий 

хороший коп" 16+
12.05 13.20 Х/ф "Історія лицаря"
12.45 15.45 Факти. День
15.15 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.30 Скетч-шоу "На трьох"
23.30 Х/ф "Острів" 16+
01.55 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
02.40 Без гальм
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 11.40 "Невідома версія"
10.05 "Академія сміху"
10.55 03.50 "Моя правда"
12.35 Х/ф "Лісова пісня"
13.55 Х/ф "Безумно закоханий"
15.50 Х/ф "День весілля 

прийдеться уточнити"
17.35 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.40 Х/с "Крах інженера Гаріна"
04.35 Кіноляпи
05.15 Саундтреки

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
08.05 11.30 "Невідома версія"
09.50 "Академія сміху"
10.40 00.00 "Моя правда"
12.25 Х/ф "Скарби Срібного озера"
14.25 Х/ф "Золото апачей"
16.20 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
17.40 Х/ф "Без року тиждень"
19.00 02.15 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.40 Х/ф "Де 0-42?"
01.20 "Позаочі"
03.45 Кіноляпи
04.25 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

07.10 19.25 "Квест"
08.00 09.00 21.00 23.00 03.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

08.15 02.40 "Поради лікаря"
09.15 20.20 02.30 "Ситуація"
09.25 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00 00.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
22.15 03.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.15 "Мультляндія"

07.10 19.25 "Квест"
08.00 09.00 21.00 23.00 03.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

08.15 02.40 "Поради лікаря"
09.15 20.20 02.30 "Ситуація"
09.25 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00 00.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.15 03.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.15 "Мультляндія"

03.00 02.15 Зона ночі

04.20 Абзац

06.20 07.10 М/с "Дракони: 

Перегони безстрашних"

07.09 08.29 Kids Time

08.30 Х/ф "Не гальмуй" 12+

10.20 Від пацанки до панянки

17.00 Ревізор. Крамниці

19.00 Ревізор

21.30 Cтрасти за Ревізором

00.20 Х/ф "Затійники" 16+

02.10 Служба розшуку дітей

03.00 02.50 Зона ночі
03.40 Абзац
05.29 06.49 Kids Time
05.30 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
06.50 Проект Перфект
09.20 Кохання на виживання
11.20 Ревізор
14.30 Страсті за Ревізором
17.20 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф "Однокласники" 16+
21.00 Х/ф "Однокласники 2" 16+
23.00 Х/ф "Супералібі" 16+
01.00 Х/ф "Березневі коти" 16+

05.50 Х/ф "Людина в прохідному 
дворі" 1 с.

07.05 Х/ф "Викуп"
08.50 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 8" (16+)
23.45 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
01.30 Т/с "Коджак"
03.05 "Випадковий свідок"
03.45 "Речовий доказ"
04.45 "Правда життя. Професії"

05.45 Х/ф "Людина в прохідному 
дворі" 2 с.

07.00 Х/ф "Де 0-42?"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Ти пам'ятаєш"
10.40 "Кримінальні справи"
12.35 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 9" (16+)
23.45 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
01.40 Т/с "Коджак"
03.05 "Випадковий свідок"
03.40 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 01.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
10.50 Х/ф "Таємниця татуйованої 

мумії"
12.50 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)
16.25 Х/ф "Миротворець" (16+)
18.15 "Спецкор"
18.45 "ДжеДАІ"
19.20 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)
21.25 23.00 Т/с "Кістки 6" (16+)
22.05 Т/с "Кістки 7" (16+)
00.45 Т/с "Моссад" (16+)
02.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 02.25 "Облом.UA."

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

13.05 "Помста природи"

15.05 Х/ф "Викуп" (16+)

19.20 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.25 Т/с "Кістки 7" (16+)

23.00 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.45 Т/с "Моссад" (16+)

01.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

06.10 Т/с "Коли ми вдома"
07.40 "Все буде смачно!"
09.55 Х/ф "Пропоную руку і серце"
11.50 "Хата на тата"
15.25 "Містичні історії-3 з Павлом 

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

історія"
20.00 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.40 "Один за всіх"

06.10 Т/с "Коли ми вдома"
08.05 "Все буде смачно!"
09.05 "Хата на тата"
11.00 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії-3 з Павлом 

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

історія"
20.00 "Наречена для тата"
22.40 "Давай поговоримо про секс 

4"

06.40 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Гірськолижний спорт. 
Гігантський слалом. Фінал 
(жінки)

09.30 23.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Хокей. Групова 
стадія (жінки)

12.00 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Біатлон. Персьют 
(жінки)

13.00 01.10 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Санний спорт. 
Заїзд 1,2 (жінки)

13.50 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Біатлон. Персьют 
(чоловіки)

14.55 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Могул. 
Фінал (чоловіки). Стрибки з 
трампліна. Фінал (жінки)

16.30 21.30 Студія зимових ігор
17.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. 

Санний спорт (жінки)
19.00 Зимові Олімпійські ігри 

2018. Ковзанярський спорт. 
1500 м. Фінал (жінки)

08.40 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Сноуборд. Хафпайп. 
Фінали (жінки)

09.30 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Хокей. Груповий етап 
(жінки). Лижні гонки. 
Спринт. Кваліфікація 
(чоловіки, жінки)

12.00 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Шорт-трек. Фінал. 
500 м (жінки), 1000 м 
(чоловіки). Естафета. 
Кваліфікація

14.30 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Санний спорт (жінки), 
заїзд 4

16.00 21.30 Студія зимових ігор
16.35 Зимові Олімпійські ігри 

2018. Хокей. Груповий етап 
(жінки)

19.05 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Ковзанярський спорт. 
1500 м, фінал (чоловіки)

21.00 Новини

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.15 05.25 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.30 14.55 "Міняю жінку"
16.15 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Одруження наосліп"
23.35 00.25 01.25 Т/с "Як уникнути 

покарання за убивство-2" 
(18+)

04.35 Мультфільми

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
10.30 Свекруха або невістка
11.20 03.10 Реальна містика
13.30 15.30 04.00 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 12+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.30 Телемагазин

06.00 "Мультфільм"
06.10 22.30 "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 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.50 Х/ф "Нічна подія"
14.50 15.45 16.45 03.20 "Речдок"
18.00 19.00 04.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.20 05.20 "Подробиці"
00.20 Х/ф "Ваша зупинка, мадам"
02.55 "Скептик 2"
04.50 "Top Shop"

06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.10 Х/ф "Історія вічного кохання, 

або Попелюшка"
11.30 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.30 02.00 Панянка-селянка
13.30 Готель Галіція
14.30 02.50 Віталька
16.00 Казки У
17.00 23.00 Країна У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя"
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради

05.35 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 17.45 21.25 Т/с "Поганий 

хороший коп" 16+
12.05 13.15 Х/ф "Острів" 16+
12.45 15.45 Факти. День
15.15 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Скетч-шоу "На трьох"
23.30 Х/ф "Сезон убивць" 16+
01.00 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
02.30 Без гальм
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 11.00 "Невідома версія"
09.30 "Академія сміху"
10.10 00.15 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Тримайся, козаче!"
13.10 Х/ф "Шляхетний венеціанець"
15.15 Х/ф "Блакитна стріла"
17.05 Х/ф "Закляття Доліни Змій"
19.00 02.30 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.40 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"
01.35 "Позаочі"
04.00 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

07.10 19.25 "Квест"
08.00 09.00 21.00 23.00 03.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

08.15 02.40 "Школа права"
09.15 20.20 02.30 "Ситуація"
09.25 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00 00.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.15 03.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.15 "Мультляндія"

03.00 01.05 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09 07.09 Kids Time
06.10 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
07.10 Проект Перфект
10.00 Кохання на виживання
13.50 Х/ф "Великий Гетсбі" 16+
16.40 Х/ф "Клятва" 16+
18.45 Х/ф "До зустрічі з тобою" 12+
21.00 Х/ф "Доки ти спав"
23.10 Х/ф "Відмінниця легкої 

поведінки" 16+
01.00 Служба розшуку дітей

05.40 Х/ф "Людина в прохідному 
дворі" 4 с.

06.55 Х/ф "Весільний подарунок"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Три тополі на Плющисі"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 9" (16+)
23.45 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
01.40 Т/с "Коджак"
03.05 "Випадковий свідок"
03.50 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 01.35 "Нове Шалене 

відео по-українськи"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

14.50 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)

19.20 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.25 Т/с "Кістки 7" (16+)

23.00 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.45 Т/с "Моссад" (16+)

02.25 "Облом.UA."

07.55 "Все буде смачно!"
08.55 "Хата на тата"
10.30 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії-4 з Павлом 

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

історія"

08.50 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Сноуборд. Хафпайп. 
Фінал (чоловіки)

10.35 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Лижне двоборство. 10 
км. Фінал Індивідуальні 
(чоловіки)

11.30 23.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Хокей. Групова 
стадія (жінки)

13.00 01.10 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Біатлон.15 км. 
Індивідуальні (жінки)

15.15 Зимові Олімпійські ігри 2018. 
Ковзанярський спорт. 1000 
м, фінал (чоловіки)

16.45 21.30 Студія зимових ігор
17.15 Зимові Олімпійські ігри 2018. 

Хокей. Групова стадія 
(чоловіки)

19.30 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Санний спорт. Двійка. 
Заїзд 1. Фінал

20.10 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Санний спорт. Двійка. 
Заїзд 2. Фінал

21.00 Новини

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 15 ЛЮТОГО

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.30 05.25 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.30 14.55 "Міняю жінку"
16.15 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.30 01.35 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Школа" (16+)
22.00 "Міняю жінку - 13"
23.00 "Право на владу 2018"
00.40 Т/с "Як уникнути покарання 

за убивство-2" (18+)
04.40 Мультфільми

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 00.00 

02.20 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 03.10 Реальна містика
13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"АЕК" - "Динамо"
00.15 Контролер
01.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.50 Телемагазин

06.00 "Мультфільм"
06.10 22.30 "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 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.50 Х/ф "Справи серцеві"
14.50 15.45 16.45 03.20 "Речдок"
18.00 19.00 04.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.20 05.20 "Подробиці"
00.20 Х/ф "Так буває"
03.00 "Скептик 2"
04.50 "Top Shop"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Осляча шкура"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00 17.00 23.00 Країна У
14.30 02.50 Віталька
16.00 Казки У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя"
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 17.45 21.25 Т/с "Поганий 

хороший коп" 16+
12.05 13.15 Х/ф "Сезон убивць" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.10 22.30 Скетч-шоу "На трьох"
15.15 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф "Анаконда" 16+
01.10 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
02.35 Без гальм
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 11.55 "Невідома версія"
10.15 "Академія сміху"
11.05 00.00 "Моя правда"
12.50 Х/ф "Пригоди Тома Сойєра"
14.30 Х/ф "Віслюча шкіра"
16.10 Х/ф "Якщо є вітрила"
17.30 Х/ф "Де 0-42?"
19.00 02.15 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.40 Х/ф "Вальчини вітрила"
01.20 "Позаочі"
03.45 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

07.10 19.25 "Квест"
08.00 09.00 21.00 23.00 03.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

08.15 02.40 "Поради лікаря"
09.15 20.20 02.30 "Ситуація"
09.25 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00 00.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.15 03.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.15 "Мультляндія"
06.40 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

03.00 Абзац
04.49 06.39 Kids Time
04.50 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
06.40 Проект Перфект
09.10 Кохання на виживання
11.00 Ревізор
14.50 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф "Відпадний препід" 16+
21.10 Х/ф "Відпадний препід 2" 16+
23.40 Х/ф "Доки ти спав"
01.40 Служба розшуку дітей
01.45 Зона ночі

05.50 Х/ф "Людина в прохідному 
дворі" 4 с.

07.05 Х/ф "Перший поверх"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Корупція"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 9" (16+)
23.45 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
01.40 Т/с "Коджак"
03.05 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 02.25 "Облом.UA."

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

14.00 Х/ф "Безодня"

19.20 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.25 23.50 Т/с "Кістки 7" (16+)

23.00 Т/с "Кістки 6" (16+)

00.45 Т/с "Моссад" (16+)

01.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

07.50 "Хата на тата"
11.20 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії-4 з Павлом 

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

історія"
19.55 22.40 "Я соромлюсь свого 

тіла 5"
00.00 "Один за всіх"

08.20 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Лижні гонки, 10 км. 
Фінал (жінки)

10.10 15.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Хокей. Групова 
стадія (чоловіки)

12.00 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Скелетон. 
Кваліфікація, заїзд 2 
(чоловіки)

12.50 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Біатлон. 
Індивідуальна гонка, 20 км 
(чоловіки)

16.30 21.30 Студія зимових ігор
17.00 01.10 Зимові Олімпійські 

ігри 2018. Сноуборд. SBX. 
Фінал (чоловіки)

18.35 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Санний спорт. 
Команди. Фінал

19.50 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Аріал. 
Кваліфікація (жінки)

21.00 Новини
23.00 Зимові Олімпійські ігри 

2018. Ковзанярський спорт. 
10000 м. Фінал (чоловіки)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

 СУМУЄМО
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СУБОТА, 17 ЛЮТОГО

П'ЯТНИЦЯ, 16 ЛЮТОГО

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 "Гроші 2018"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.45 05.05 "Життя без обману"
11.15 "Інспектор. Міста"
13.00 23.10 "Світське життя 2018"
14.00 "Голос країни 8"
16.25 21.15 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка"
20.15 "Українські сенсації"
00.10 "Вечірній Київ"
01.30 Х/ф "Усі в захваті від Мері" 

(16+)

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.30 14.55 "Міняю жінку"
16.15 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

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

(12+)
20.15 22.25 "Ліга сміху"
00.30 Х/ф "Усі в захваті від Мері" 

(16+)
04.20 "Вечірній Київ"

07.00 15.00 19.00 02.30 Сьогодні

07.15 05.20 Зірковий шлях

08.15 15.20 Т/с "Чорна кров" 12+

17.10 19.40 Т/с "Лист Надії" 12+

22.00 Т/с "Щасливий квиток" 16+

02.00 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

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

03.10 Сьогодні
09.30 05.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 03.50 Реальна містика
13.30 15.30 Агенти 

справедливості-2 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 12+
23.20 Слідами
00.00 02.15 Т/с "CSI. Місце 

злочину" 16+
01.45 Телемагазин

05.40 "Мультфільм"

06.30 "Великий бокс. Раймундо 

Бельтран - Паулус Мозес"

08.20 Х/ф "У пошуках капітана 

Гранта"

17.50 20.30 Х/ф "Два Івани"

20.00 02.30 05.20 "Подробиці"

22.15 Т/с "Не було б щастя"

03.00 Х/ф "Ворон" 18+

04.50 "Top Shop"

06.00 "Мультфільм"
06.10 22.00 "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"
10.20 12.25 Т/с "Запитайте в осені"
12.50 Х/ф "Поклич мене в далечінь 

світлу"
14.50 15.45 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.30 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Ворон" 18+
02.00 Х/ф "Ласкаво просимо в 

капкан" 16+
05.10 "Top Shop"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф "Пригоди монстро - 

подружок. День усіх 
монстрів."

10.35 М/ф "Йосип: Володар снів"
11.50 Х/ф "Блакитна свічка"
13.00 Вечірка
16.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя"
18.00 Х/ф "Воду слонам" (16+)
20.00 21.30 23.00 Танька і 

Володька
20.30 22.00 23.30 Казки У
21.00 22.30 Країна У
00.00 Теорія зради

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Кіт у чоботях"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00 17.00 Країна У
14.30 02.50 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
21.00 Х/ф "Прогулянки з 

динозаврами"
22.30 Х/ф "Воду слонам" (16+)
00.30 БарДак

05.30 04.45 Скарб нації
05.40 04.55 Еврика!
05.50 Факти
06.10 Більше ніж правда
07.55 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу
10.55 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
17.00 Х/ф "Містер Бін на 

відпочинку"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Три дні на вбивство" 

16+
22.10 Х/ф "Останній рубіж" 16+
00.05 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
01.40 Провокатор

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05 17.45 Т/с "Поганий хороший 

коп" 16+
12.05 13.15 Х/ф "Анаконда" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.15 Скетч-шоу "На трьох"
15.15 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Комік на мільйон. Найкраще
00.50 Факти
01.10 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
03.20 Без гальм

05.45 08.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.40 03.45 "Своя роль"
09.30 "Академія сміху"
10.25 "Невідома версія"
11.20 Х/ф "Шляхетний венеціанець"
13.25 Х/ф "Туз" (16+)
15.15 Х/ф "Дивне Різдво"
17.10 Х/ф "Сім днів до весілля"
19.05 Х/ф "Королева бензоколонки 

2"
21.00 Х/ф "Кар'єра Дмитра Горіна"
22.55 Х/ф "Баламут"
01.10 Х/ф "Королівство кривих 

дзеркал"
02.35 Х/ф "Вальчини вітрила"
04.25 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 11.20 "Невідома версія"
10.00 "Академія сміху"
10.30 02.00 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Віслюча шкіра"
14.00 Х/ф "Король Дроздовик"
15.55 Х/ф "Без року тиждень"
17.10 Х/ф "Блакитна стріла"
19.00 03.50 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
22.40 Х/ф "Обвинувачується 

весілля"
00.05 Х/ф "Вінчання зі смертю"
02.55 "Позаочі"
04.35 Кіноляпи

08.00 "Київські історії"
08.30 "Прогулянки містом"
09.00 "Якісне життя"
09.25 "Київ музика"
10.00 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Приречений на любов"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 03.40 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Життєві історії"
21.00 23.15 "Столичні телевізійні 

новини"
21.25 Х/ф "Одержимість"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Паризькі пустуни"
02.05 Х/ф "Охорона"
05.50 "Мультляндія"

07.10 19.25 04.15 "Квест"
08.00 09.00 21.00 23.00 03.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

08.15 02.40 "Школа права"
09.15 20.20 02.30 "Ситуація"
09.25 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00 00.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.15 03.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
05.05 "Мультляндія"

03.10 Служба розшуку дітей
03.20 02.00 Зона ночі
06.10 07.49 Kids Time
06.15 М/с "Лунтик і його друзі"
07.50 Ревізор
10.20 Страсті за Ревізором
13.10 Х/ф "Елвін і бурундуки 3"
15.00 Х/ф "Однокласники" 16+
17.00 Х/ф "Однокласники 2" 16+
19.00 Х/ф "Жінка-кішка" 16+
21.00 Х/ф "Повернення супермена" 

16+
00.10 Х/ф "Щоденники Чорнобиля" 

16+

03.00 Зона ночі
03.05 Абзац
04.59 05.59 Kids Time
05.00 М/с "Дракони: Перегони 

безстрашних"
06.00 Проект Перфект
08.10 Кохання на виживання
10.00 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
17.20 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф "Ціпонька" 16+
21.00 Х/ф "Училка" 16+
22.50 Х/ф "Відмінниця легкої 

поведінки" 16+
00.45 Х/ф "Великий Гетсбі" 16+

05.50 Х/ф "Протистояння"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.40 03.00 "Речовий доказ"
15.35 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
17.10 "Переломні 80-ті"
19.00 02.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Висота"
21.20 Х/ф "Розбірка в Манілі" (16+)
23.05 Х/ф "Залізний лицар - 2" 

(18+)
01.10 Т/с "Великі почуття" (16+)
02.35 "Випадковий свідок"
04.30 "Правда життя. Професії"

05.35 04.20 "Правда життя. 
Професії"

06.45 Х/ф "Стамбульський транзит"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Преферанс по 

п'ятницях"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.05 19.30 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
21.20 Т/с "Криміналіст - 9" (16+)
23.45 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
01.40 Т/с "Коджак"
03.05 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 "Заручники правосуддя"
10.00 "Загублений світ"
11.00 Т/с "Перевізник" (16+)
12.50 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)
16.25 Х/ф "Андроїд-поліцейський" 

(16+)
18.15 Х/ф "Інопланетна 

конвергенція" (16+)
20.00 Х/ф "Хижаки" (16+)
22.00 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
23.55 Х/ф "Шлях війни" Черв. круг
01.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
02.30 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Відеобімба"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.45 "ДжеДАІ"

11.05 17.10 "Загублений світ"

15.15 Х/ф "Храм черепів" (16+)

19.20 Т/с "Перевізник" (16+)

23.10 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.30 "Облом.UA."

06.15 "Хата на тата"
07.55 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.10 21.25 23.20 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
11.10 Х/ф "Любити й вірити"
15.20 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний"
18.55 "Євробачення 2018"
22.30 "Євробачення 2018 Підсумки 

голосування"

07.00 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
08.45 Х/ф "Швидка допомога"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.40 Х/ф "Любити й вірити"

09.30 14.10 01.10 05.00 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Хокей. Попередня стадія 
(чоловіки)

11.30 Зимові Олімпійські ігри 2018. 
Лижні гонки. Естафета 4х5 
км. (жінки)

13.05 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Біатлон. Мас-старт 
жінки 12.5км

16.30 22.05 Студія зимових ігор
17.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. 

Скелетон. Фінал (жінки)
17.55 Зимові Олімпійські ігри 2018. 

Стрибки з трампліна. Фінал. 
Індивідуальні (чоловіки)

19.00 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс 
"Євробачення-2018". IІ тур

21.30 Новини

06.00 00.05 01.10 Зимові 
Олімпійські ігри 2018. 
Фігурне катання. Коротка 
програма (чоловіки)

07.30 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Сноуборд. SBX. Фінал 
(жінки)

08.00 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Лижні гонки, 15 км. 
Фінал (чоловіки)

09.45 14.00 Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Хокей. Групова 
стадія (чоловіки)

13.00 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Лижна 
акробатика. Фінал (жінки)

16.30 21.30 Студія зимових ігор
17.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. 

Ковзанярський спорт, 5000 
м. Фінал (жінки)

18.40 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Скелетон. 
Кваліфікація (жінки)

19.50 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Стрибки з трампліна. 
Кваліфікація.Індивідуальні 
(чоловіки)

21.00 Новини

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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НЕДІЛЯ, 18 ЛЮТОГО

06.10 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.05 02.15 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 Лотерея "Лото-забава"
09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

"Маша і ведмідь"
10.20 "Громада на мільйон"
11.25 "Світ навиворіт: Індонезія"
12.45 13.50 15.05 16.05 "Світ 

навиворіт: В'єтнам"
17.10 23.10 "Ліга сміху"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
01.15 "Світське життя 2018"

06.50 Сьогодні

07.45 04.20 Зірковий шлях

09.00 Т/с "Лист Надії" 12+

13.00 Т/с "Все повернеться" 12+

17.00 21.00 Т/с "Сестра у спадок"

19.00 03.30 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

23.00 02.10 Т/с "Щасливий квиток" 

16+

01.40 Телемагазин

04.45 Історія одного злочину 16+

05.50 "Мультфільм"
06.25 Х/ф "Їхали ми, їхали..."
08.00 "Удалий проект"
09.00 "Готовимо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка".

12.00 Х/ф "Блеф"
14.15 20.30 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 3"
20.00 "Подробиці"
22.00 Т/с "Любов не ділиться на 

два"
01.50 Подробиці

06.45 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф "Пригоди монстро - 

подружок. День усіх 
монстрів."

09.50 Х/ф "Кіт у чоботях"
11.00 Х/ф "Історія вічного кохання, 

або Попелюшка"
13.00 Вечірка
16.00 Т/с ""Найкращий" тиждень 

мого життя"
18.00 Х/ф "Прогулянки з 

динозаврами"
19.30 21.30 23.00 Танька і 

Володька
20.30 22.00 23.30 Казки У
21.00 22.30 Країна У
00.00 Теорія зради

05.05 Факти
05.35 Інсайдер
07.15 Т/с "Код Костянтина" 16+
09.05 Т/с "Відділ 44" 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Містер Бін на 

відпочинку"
14.35 Х/ф "Останній рубіж" 16+
16.35 Х/ф "Три дні на вбивство" 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Джек Райан. Теорія 

хаосу " 16+
22.40 Х/ф "Законослухняний 

громадянин" 16+
00.35 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" 16+
02.05 Провокатор

05.45 08.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.40 04.00 "Своя роль"
09.30 "Невідома версія"
10.15 Х/ф "Якщо є вітрила"
11.35 Х/ф "Білий Бім Чорне Вухо"
15.05 Х/ф "Сини Великої 

Ведмедиці"
17.20 Х/с "Вождь Віннету: син Інчу-

Чуна"
19.10 Х/ф "Серед шулік"
21.00 Х/ф "Сильні духом"
01.10 Х/ф "Земля обітована"
04.40 Кіноляпи
05.15 Саундтреки
05.30 Кінотрейлери

08.20 "Життєві історії"
08.50 "Паспортний стіл"
09.00 "Київ музика"
09.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська душа М.

Поплавського"
15.50 "Ситуація"
16.00 Х/ф "Історія черниці"
18.45 01.30 Х/ф "Великий рейд"
21.00 00.40 03.30 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.00 "СТН-спорт-

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

Лотерея"
04.20 "Мультляндія"

03.00 02.55 Зона ночі
04.50 Стендап-шоу
05.39 07.14 Kids Time
05.40 Х/ф "Елвін і бурундуки 3"
07.15 Х/ф "Відпадний препід" 16+
09.40 Х/ф "Відпадний препід 2" 16+
12.00 Х/ф "Ціпонька" 16+
14.00 Х/ф "Моя суперколишня" 16+
15.50 Х/ф "Повернення Cупермена" 

16+
19.00 Х/ф "Шибайголова" 16+
21.00 Х/ф "Електра" 16+
22.50 Х/ф "Стільниковий"
00.45 Х/ф "До зустрічі з тобою" 12+

05.30 Х/ф "Дрібниці життя"
06.45 Т/с "Життя, якого не було" 

(16+)
10.35 "Україна вражає"
11.30 Х/ф "Висота"
13.15 Х/ф "Беремо все на себе"
14.50 "Легенди карного розшуку"
16.40 Х/ф "Розбірка в Манілі" (16+)
18.30 "Свідок. Агенти"
19.05 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
21.00 Х/ф "Перевертень у погонах" 

(16+)
22.30 Х/ф "З пекла у пекло" (16+)
00.30 Х/ф "Залізний лицар - 2" 

(18+)
02.35 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.10 Бушидо
09.10 "Заручники правосуддя"
10.10 "Загублений світ"
11.10 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
13.05 Т/с "Перевізник" (16+)
15.00 Х/ф "Храм черепів" (16+)
16.50 20 тур ЧУ з футболу 

"Динамо"- "Олімпік"
19.00 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього" (16+)
21.30 "ПРОФУТБОЛ"
23.20 "Змішані єдиноборства. UFC"
01.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
02.40 "Облом.UA."

07.00 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
10.00 "Караоке на Майдані"
11.35 "Євробачення 2018"
14.55 "Наречена для тата"
16.55 23.15 "Я соромлюсь свого 

тіла 5"
19.00 22.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
21.00 "Один за всіх"

08.25 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Лижні гонки. 
Естафета 4х10 км 
(чоловіки)

10.05 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Слоупстайл. 
Фінал (чоловіки)

11.05 01.10 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Слоупстайл. 
Кваліфікація (чоловіки)

13.05 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Біатлон. Мас-старт 
15км (чоловіки)

14.15 23.00 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Хокей. Попереня 
стадія (чоловіки)

16.30 21.30 Студія зимових ігор
17.00 Зимові Олімпійські ігри 2018. 

Ковзанярський спорт. Фінал 
(команда + жінки)

19.20 Зимові Олімпійські ігри 
2018. Фрістайл. Акробатіка. 
Фінал (чоловіки)

21.00 Новини
03.00 Зимові Олімпійські ігри 

2018. Фігурне катання. 
Танцювальні пари. 
Кваліфікація

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ГАЗ-2402, 1977 р., повний капремонт; ГАЗ-

2410, 1988 р., гарний стан; ВАЗ-2108, 1988 р., 
гарний стан. Тел.: 0 67 1455214, Сергій. 

Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна договірна. 
Тел.: 0 67 2344349.

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

Запчастини до авто MAN, нові: гарні гальма, 
енергоакумулятор, кран повітряний, двигун, ав-
тономне опалення, вінець маховика, «трещет-
ки», датчик тахометра, наконечники рульової 
тяги. Тел.: 0 96 0158374.

Запчастини до трактора Т-25, б/в: колінвал, 
паливний насос, стартер, генератор, бортова, 
корзина зчеплення, переднє колесо, форсунки, 
головки, нш-10, оптова ціна 17000 грн. Тел.: 0 
96 0158374.

Шини на ЗІЛ-КамАЗ, 2 шт.; камери — 3 шт., 
ціна договірна. Тел.: 0 98 3534499.

Куплю
Бориспіль

Запчастини нові та б/в до КамАЗів, ЗІЛ, 
МАЗ, УАЗ, ГАЗ-66, тракторів МТЗ, ЮМЗ, 
ДТ, причепи та вакуумні насоси. Тел.: 0 63 
5689368, 0 97 6901927.

Куплю автомобіль КамАЗ, ЗІЛ-131, МАЗ, 
УАЗ, ГАЗ-66, трактор МТЗ, ЮМЗ, ДТ та інші, 
причепи, цементовози та запчастини до 
них. Тел.: 0 63 5689368, 0 97 6901927. 

Мотоцикл у будь-якому стані та запчасти-
ни до нього. Тел.: 0 66 3883391.

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що по-
требують фарбування, кредитних, нероз-
митнених. Швидкий розрахунок, оформ-
лення за наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 
68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого 76 вул., 1/10, 50/21/11,після буді-

вельників, 560000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). 
Тел.: 0 63 4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН 
«Імперія».

Європейська вул., 2/5, 25/15/6, житловий стан, 
462000 грн (еквівалентно 16500 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

ЖК «Левада», 6/9, 54/18//18, не кутова, кладо-
ва, штукатурка, стяжка підлоги, закрита терито-
рія, 715000 грн (еквівалентно 25500 у.о.). Тел.: 0 
95 7275230, 0 67 8677535. 

Захисників Вітчизни 12 вул., ЖК Делюкс, 
54/27/12, під чистове оздоблення, 854000 грн 
(еквівалентно 30500 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 
0 67 3772724, 0 95 7695649. 

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

Нова 31 вул., 8/10, 52/20/12, після будівельни-
ків, 644000 грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 
0 63 4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН «Ім-
перія».

Соборна вул., 1/5, 32/17/6, житловий стан, 
644000 грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого 7 вул., 1/5, 52 кв.м, кімнати та 

с/в окремо, лоджія та погріб під нею, ре-
монт, вбудовані меблі та техніка, бойлер, 
кондиціонер, wi-fi, гарний стан, розвинена 
інфрастурктура, 980000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.), торг, господар, терміново. Тел.: 
0 93 7003705, Яна.

Головатого вул., р-н м-ну «Маяк», 10/10, 
52/28/8, 980000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). 
Тел.: 0 63 4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН 
«Імперія».

Горького 48 вул., 4/5, 52 кв.м, кімнати та 
с/в окремо, кухня з вбудованими меблями, 
б/з, ремонт, продаж з меблями та технікою, 
утеплена, бойлер, wi-fi, газовий лічиль-
ник, парковка, розвинена інфраструктура, 
1064000 грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг, 
господар. Тел.: 0 93 7003705, Яна.

Гуртожиток, Дачна вул., 2 кімнати, 26 кв.м, 
балкон, душ, с/в, на 3 родини, приватизований, 
біля будинку є погріб, місце для гаража, ціна до-
говірна. Тел.: 0 67 9516221.

К.Шлях вул., центр, 8/9, 51/30/7, житловий 
стан, 784000 грн (еквівалентно 28000 у.о.). Тел.: 
0 63 4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН «Ім-
перія».

Робітнича 19 вул., 1/9, 52/28/9, ремонт, 
840000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 63 
4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН «Імперія».

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська вул., центр, 9/9, 80/46/11, після бу-

дівельників, автономне опалення, якісний буди-
нок, 924000 грн (еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 
0 95 4395829.

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

ДОГЛЯД ВДОМА
Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) надає соціальну послугу догляду вдома на безоплатній та платній 
основі громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку 
на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які 

не здатні до самообслуговування і потребують постійної  сторонньої допомоги.
За детальною інформацією звертатися за адресою: 

м. Бориспіль, вул. Головатого, 89.

Тел.: (04595) 4-54-39; 4-54-42.
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Глибоцька 81 вул., р-н школи №3, 4 поверх, 
лічильники, бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в ра-
зом, 904500 грн (еквівалентно 33500 у.о.). Тел.: 
0 67 9663374. 

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

К.Шлях вул., р-н ЕКО, 4/4, 56/35/8, житловий 
стан, 784000 грн (еквівалентно 28000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Ім-
перія».

К.Шлях вул., р-н р-ку «Зоряний», 5/5, 68/50/8, 
кімнати окремо, балкон та лоджія засклені, м/п 
вікна, с/в окремо, 980000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Соборна вул., 3 поверх, лічильник на газ, 
вбудована кухня, 896000 грн (еквівалентно 
32000 у.о.). Тел.: 0 97 7496411, 0 99 9029054.

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

УМБ-17 р-н, 2/2 ц., 50,4 кв.м, є підвал, тепловий 
домовий лічильник, 600000 грн (еквівалентно 
20000 у.о.), терміново, без посередників. Тел.: 0 
50 4114793, Олена. 

БУДИНКИ

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.

Головатого вул., 60 кв.м, 4 кімнати, опалення 
газове + дров’яне (є піч та груба), світло, газ, 
вода в будинку, є надвірні споруди, 5 соток, ву-
лиця заасфальтована, поруч зупинка, магазини, 
840000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, по-
гріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.

Новопрорізна вул., 80 кв.м, 3 кімнати, газ, 
вода, світло в будинку, с/в, ванна в будин-
ку, житловий стан, надвірні споруди, 8 соток, 
840000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Толстого вул., 276 кв.м, 4 кім., 2 пов., комуні-
кації в будинку, 7,5 соток, частково зроблений 
ремонт, + буд.матеріали, 3080000 грн (еквіва-
лентно 110000 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 
3772724, 0 95 7695649. 

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна 
в будинку, потребує ремонту, газ, свердловина, 
6 соток, 672000 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, косме-
тичний ремонт, 2 сараї, гараж, 2 погреби, 10 со-
ток, 1220000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

Артемівка с., 147 кв.м, 2 поверхи, 4 кімнати, 
під чорнове оздоблення, 602000 грн (еквіва-
лентно 21500 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 
3772724, 0 95 7695649.

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

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

Іванків с., Набережна вул., 70 кв.м, 3 кімна-
ти, кухня, веранда, місце під с/в, світло, газ у 
будинку, опалення — газовий котел, є груба, 
25 соток, 448000 грн (еквівалентно 16000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

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

Проців с., Б.Хмельницького, 203 кв.м, під чор-
нову, 17,58 соток, документи готові, 2058000 
грн (еквівалентно 73500 у.о.), торг, без комісії. 
Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649.
Переяслав-Хмельницький

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у 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, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 

137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 
0 68 1179106 Ігор.

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, 

ціна договірна. Тел.: 0 67 5056064.
Гараж металевий 5,2х3,3 м, гарний стан, 

13000 грн, торг. Тел.: 0 63 5969432.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
12 соток, під садівництво, 65000 грн, торг. 

Тел.: 0 67 2760004.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 

68 3278353.
Ентузіастів 20 вул., 10 соток, світло, поруч 

зупинка, ціна договірна, господар. Тел.: 0 66 
8508205, 0 66 2853481. 

Ентузіастів вул., 2 ділянки, 10 та 9 соток. Тел.: 
0 63 3529749.

Заболотного вул., 10 соток, приватизована, 
світло по вулиці, 182000 грн (еквівалентно 6500 
у.о.). Тел.: 0 97 4270281.

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Профспілкова вул., 12 соток (10+2), привати-

зована, документи. Тел.: 0 67 9687787, Валерій. 
Бориспільський сад р-н, 10 соток. Тел.: 0 66 

4094765.
Іванків с., 24 сотки, газ та світло по вулиці, го-

род, 9800 грн/сотка (350 у.о./сотка). Тел.: 0 93 
3956688.

Кийлів с., 21 сотка, комунікації по вулиці, під 
будівництво, 420000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 
7695649. 

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

ВОДІЙ 
АВТОМОБІЛЯ ЗІЛ

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ЕЛЕКТРИК
Тел.: (04595) 3-62-46

Заробітна плата при співбесіді

НА СТО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ

ХОДОВИК
МОТОРИСТ
Г/р: пн—сб, 9.00-18.00 • З/п договірна

м. Бориспіль, вул. С.Оврашка, 8
Тел.: 099-223-33-67, 068-119-19-79, 

Євгеній Миколайович
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Проців с., Софіївка р-н, вул.Б.Хмельниць-
кого, 19,96 соток, мальовниче місце, навко-
ло сосновий ліс, під забудову, держакт, 
асфальтований під’їзд, газ, світло поруч, 
75000 грн/сотка, можливо торг, терміново! 
Тел.: 0 67 4930207.

Куплю
Бориспіль

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

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

1,2,3-к.кв., у м. Бориспіль, допомога в оформ-
ленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

будинок у м. Бориспіль, у господаря, допомога 
в оформленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку до 5 соток. Тел.: 0 66 

6414851.
земельну ділянку у Борисполі, у господаря, 

допомога в оформленні документів. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

Терміновий викуп квартир, будинків, земель-
них ділянок. Можливо проблемні, неприватизо-
вані, з боргами. Допоможемо вам вигідно про-
дати, купити, здати в оренду вашу нерухомість 
або землю. Наші спеціалісти вже 10 років на 
ринку. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 6201019. АН «Сек-
тор Груп».

Здам
Бориспіль

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

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

квартиру або будинок, довгостроково, сімейна 
пара без дітей. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 6201019. 

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

8677535, 0 95 7275230.

Міняю

Бориспіль

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на зе-
мельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі ва-
ріанти. Тел.: 0 67 5056064.

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу мий-
ників автомобілів, автослюсарів, офіціантів та 
припиральниць. Стань частиною нашої коман-
ди! Тел.: 0 67 9040777.

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні працівники! 
Якщо ви цілеспрямована, відповідальна особа з 
бажанням працювати та розвиватися — ми шу-
каємо саме Вас! Запрошуємо до співпраці ад-
міністратора, кухаря, механіка, менеджера по 
чистоті, бармена, офіціанта. Тел.: 0 67 6927708, 
(04595) 47047.

Диспетчер-діловод (логіст), оплачувана 
відпустка, г/р пн-пт, знання ПК, з/п 4500 грн. 
Тел.: 0 63 8979280.

Запрошуємо на роботу пекаря, тістоміса,кон-
дитера, нічні зміни, оплата 350 грн. зміна. Тел.: 
0 67 2340932. 

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

Магазин спорттоварів запрошує на постій-
ну роботу продавця-консультанта, з/п дого-
вірна. Тел.: 0 99 3528362. 

Оголошення та реклама

1-к.кв., К.Шлях вул., техніка, меблі, холодиль-
ник, гарний стан, 4000 грн+комунальні, є інші 
варіанти. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

1-к.кв., центр, житловий стан, необхідні ме-
блі, техніка, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к.кв., УМБ-17 р-н, газколонка, меблі, 3000 
грн+комунальні. Тел.: 0 96 0121246.

2-к.кв., Чубинське с., 85 кв.м, євроремонт, нові 
меблі, техніка, сигналізація, ціна договірна, го-
сподар. Тел.: 0 98 5555306. 

будинок, зручності у будинку, ТБ, Інтернет, 
місце для машини, 3500 грн+комунальні, торг. 
Тел.: 0 96 0121246.

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

ТОВ «ДДК Трейдінг»
на меблеве виробництво
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

РІЗНОРОБОЧИХ
З/п від 5500-8000 грн

м.Бориспіль, вул.Завокзальна, 30
Тел.: (068) 031-49-75, Оксана

(097) 346-20-05, Максим

ТД «Імперіал-Київ» дистриб’ютор лікеро-горілчаної 
продукції у м. Київ та Київській обл.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ

З ВЛАСНИМ АВТО 
Компенсація пального, амортизація

Г/р 5-денний робочий день • З/п від 12000 грн

067-990-78-87
050-338-78-87

Магазин спорттоварів 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПРОДАВЦЯ-
КОНСУЛЬТАНТА

 з/п договірна

Тел.: (099) 352-83-62

ПОТРІБЕН

Тел.: 063-897-92-80

Транспортному підприємству

ДИСПЕТЧЕР-ДІЛОВОД

Знання ПК 
Г/р пн-пт, оплачувана відпустка

З/п 4500 грн+10% до зарплати щорічно

(логіст)

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
півбудинку, 2 кімнати, косметичний ремонт, 

ванна, бойлер, зручності на вулиці, 2500 грн+ко-
мунальні. Тел.: 0 96 0121246.

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

2-к.кв., Дарницький р-н, на довготривалий 
термін, євроремонт, меблі, техніка, поруч парк, 
господар. Тел.: 0 63 9503315. 

Найму
Бориспіль

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

1-2к.кв., в центрі Борисполя, терміново, по-
середників прохання не турбувати. Тел.: 0 99 
2067592, Максим.

житло у господаря, порядність гарантуємо. 
Тел.: 0 96 0121246.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

На постійну роботу в ДП «Бориспільський 
лісгосп» потрібні електрик, водій автомобі-
ля ЗІЛ, водій автомобіля УРАЛ, з/п при спів-
бесіді. Тел.: (04595) 36246.

На постійну роботу в спортивно-оздоровчий 
комплекс, с. Проліски, потрібен офіціант, г/р 2/2. 
Тел.: 0 66 5977710, 0 73 1406055.

На постійну роботу потрібні мийники авто-
мобілів. Тел.: 0 68 6875604.

НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПРИВАТНУ ТЕРИТОРІЮ У М. БОРИСПІЛЬ 
ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/ТРИ, ОФІ-ПОТРІБЕН ОХОРОНЕЦЬ, Г/Р ДОБА/ТРИ, ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 98 ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 98 
5123000, 0 99 5223000.5123000, 0 99 5223000.

На роботу потрібен водій на асенізаційну ма-
шину. Тел.: 0 68 8372020.

На роботу потрібен майстер по ремонту одягу, 
павільйон 20 кв.м, з/п договірна, м. Київ, ст.м. 
«Позняки», або здам приміщення. Тел.: 0 67 
4432449. 

На роботу потрібні різноробочі, електроз-
варювальники, з/п 250—400 грн; дорожні 
працівники, з/п договірна, м. Київ, надаємо 
житло. Тел.: 0 97 6088825, Вадим Олексійо-
вич. 

На СТО потрібні працівники: ходовик, мо-
торист, г/р: пн—сб, 9.00-18.00, з/п договірна, 
м. Бориспіль, вул. С.Оврашка, 8. Тел.: 0 99 
2233367, 0 68 1191979, Євгеній Миколайович. 

ПДНЗ ЦРД «Дзига» запрошує на роботу 
помічника вихователя, молоду, енергій-
ну, комунікабельну, з/п 5000 грн. Тел.: 0 96 
0860000.

Підприємство в м.Бориспіль запрошує у свій 
колектив вантажників-фасувальників для фа-
сування крупи та борошна. Тел.: 0 96 8094256, 
Антон.

Підприємство на постійну роботу за-
прошує сторожа, з/п договірна. Тел.: 0 96 
3533317.

Підприємству на твердопаливну котельню 
потрібні оператори. Д/р, оплата за домовле-
ністю. Тел.: 0 50 4433575.

Підприємтсву з виробництва меблів на постій-
ну роботу потрібні маляри з МАФ, складальники 
меблів, верстатники, різноробочі, з/п +%. Тел.: 0 
97 9548774, 0 66 3568150. 

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

Потрібен карщик-вантажник на склад буді-
вельних матеріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб 
з 8.00 до 18.00,з/п після співбесіди, офіційне 
працевлаштування. Тел.: 0 93 2859090.

Потрібен менеджер з продажу текстильних 
виробів з власним авто, робота по м. Київ та об-
ласті, з/п висока+амортизація+пальне. Тел.: 0 95 
8745515, 0 98 0798875.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯ-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯ-
НИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.НИЙ» НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.

Потрібен продавець на ринок «Центральний». 
Продаж господарчих, дрібних буд. матеріалів 
та інструментів. Г/р з 8.00—17.30 (взимку до 
16,30). Місце роботи — засклений кіоск 4Х3м,є 
кавомашина, з/п 10% від валового виторгу, але 
не менше 85 грн. в день. Готові взяти від сту-
дента до пенсіонера, переселенця, або людину 
без житла, навчаємо, при необхідності житлом 
забеспечуємо. Тел.: 0 67 5056064.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. 
БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 99 2964295.БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 99 2964295.

Проводиться набір різноробочих та ван-
тажників-карщирів на склад, без шкідливих 
звичок. Робота у с. Глибоке Бориспільсько-
го р-ну. Тел.: 0 67 5008057, 0 67 2147514, 0 44 
5376844.

Продавець-консультант у салон мобільного 
зв’язку Vodafone (м. Бориспіль, вул. К.Шлях, 84), 
бажано з д/р у торгівлі, з/п від 7500 грн (оклад+-
бонус), офіційне працевлаштування. Тел.: 0 67 
2495588, Андрій. 

Ресторан Terrae Dominus запрошує на 
роботу повара, мангальщика, офіціанта, 
зручний графік, безкоштовне харчування, 
дружний колектив, розвозка персоналу. За-
пис на співбесіду за тел.: 0 93 6595333, 0 50 
9359333, 0 68 0082525. 

Робота в Києві! Потрібні прибиральники, опе-
ратори підлогомийних машин, двірники. Неміс-
цевим допомога з житлом та оплата проїзду 
до м. Київ. Тел.: 0 68 5204019, 0 99 7418906, 0 73 
4400424.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
комірники, вантажники, складальники-па-
кувальники, засипальники сировини, з/п 
висока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Робота та підробіток (м.Бориспіль)! Терміново 
потрібні прибиральники та оператори підлого-
мийних машин, г/р 2/2, 3/3, день/ніч, 12-годинний 
робочий день. Підробіток: можливий розраху-
нок на наступний день. Тел.: 0 68 0017299, 0 93 
4919662. 

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

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

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ    ЗАВГОСП
ОФІЦІАНТИ   БУХГАЛТЕР   
ОХОРОНЦІ   БАРМЕН

з/п щоденно 

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

в наш дружний  та стабільний колектив

Економіста з д/р
Бухгалтера (д/р 8.2.УПП)
Завідуючого складом 
Помічника друкаря
Оператора виробничого 
обладнання

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

(044) 499-70-63, (063) 822-19-09

Тел.: (067) 339-81-94
(099) 07-121-40, Ольга

ТЕРМІНОВО
ШУКАЄМО

ПРИБИРАЛЬНИКА
службових приміщень

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
автомобіля УРАЛ (лісовоз)

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

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
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.

РОБІТНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
РОБІТНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22
м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 
Інформація про вакантні посади станом на 06.02.2018 року

КП «Бориспільська центральна аптека 

№ 24», фармацевт, з/п 4193,10 грн. 

КП «Бориспільська центральна аптека 

№ 24», провізор, з/п 5268.00 грн. 

КП «Бориспільська центральна аптека 

№ 24», завідувач аптеки, з/п 4810,00 грн.

Реабілітаційна установа змішаного типу 

для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» 

ім. В.Бондаренко, головний бухгалтер, з/п 

8500,00 грн. 

 ДНЗ №1, вихователь, з/п 3900,00 грн. 

ДНЗ №1, помічник вихователя, з/п  
3723,00 грн. 

ДНЗ №1, кухонний працівник, з/п 
3723,00 грн. 

ДНЗ №1, шеф-кухар, з/п 3723,00 грн. 

Бориспільське міське споживче то-
вариство, інженер з охорони праці, 
з/п 3800,00 грн. 

Тел.: (04595)6-06-66
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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

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

ТД «Імперіал-Київ» — дистриб’ютор ліке-
ро-горілчаної продукції у м. Київ та Київ-
ській обл., на роботу потрібні торгові пред-
ставники з авто, компенсація пального, 
амортизація, г/р 5-денний робочий день, 
з/п від 12000 грн. Тел.: 0 67 9907887, 0 50 
3387887. 

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас» 

потрібна сестра медична (фельдшер). Тел.: 0 68 

6378645, Любов Василівна.

ТОВ «Агро-Рось» — виробник курчат бройле-

рів запрошує на роботу вантажників, з/п 7000 

грн, с. Щасливе Бориспільський р-н. Тел.: 0 67 

4069621, Мар’яна. 

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

Металопрокат, б/в: труби, швелера, листи, 
двутавр, арматура та ін., від 13 грн/кг. Тел.: 0 
98 9342408.

Плити перекриття, нові, у використанні не 
були, 6,3 м, 4,8 м, 2,4 м, ціна договірна. Тел.: 0 
66 0824618. 

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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
Диван+крісла, гарний стан, ціна договірна. 

Тел.: 0 97 7408820.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Зварювальний апарат «Деко», заводський, 

користувались мало, в домашніх умовах, недо-
рого, торг. Тел.: 0 98 3534499.

Котел електричний «Kospel» Ekco.L2-6, 
220V-/380V-6KW, новий, у використанні не 
був, з документами, ціна договірна. Тел.: 0 66 
0824618.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Холодильник «Атлант», б/в, однокамерний, 

гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 66 5278072.

ТВАРИНИ

Бориспіль
 Поросята малі Ландрас.Сіно в тюках.Ціна 

договірна Тел.: 0 50 1590197, 0 98 7652593.
Корова, тільна,вісім місяців, ціна договірна. 

Тел.: 0 96 4611507.
Кролі та індокачки, недорого. Тел.: 0 98 

8382389.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картопля кормова, 2,00 грн/кг, картопля 

посадкова «Санте», 3,00 грн/кг. Тел.: 0 50 
9695941, Віталій.

Кормові буряки, с. Глибоке, недорого. Тел.: 0 
63 1471083.

Продам картоплю, недорого, можлива достав-
ка. Тел.: 0 97 9646912.

ТОВ «Про-Мікс» потрібні на роботу пра-
цівники виробничої лінії, з/п 8000-10000 грн; 
водій трактора фронтального навантажува-
ча, з/п 8000-10000 грн; фасувальники-ван-
тажники, з/п 6000-8000 грн/міс; можливий 
підробіток, розрахунок кожну зміну, вихід 
200-250 грн/зміна; лаборант, з/п 5000 грн, 
д/р не обов’язковий, г/р позмінний, офіцій-
не працевлаштування. Тел.: 0 95 8892323. 

Швейцарська мережа АЗК запрошує на робо-
ту. Стань частиною успішної команди! Потрібні 
касир, оператор АЗК, кухар на АЗК. Компанія 
гарантує: конкурентну оплату праці, офіційне 
працевлаштування,гнучкий графік роботи,соці-
альні гарантії, професійне навчання. Тел.: 0 44 
4903364, 0 50 3119626.

ШУКАЮ ПРАЦІВНИКІВ НА ЛІНІЮ РОЗЛИВУ ШУКАЮ ПРАЦІВНИКІВ НА ЛІНІЮ РОЗЛИВУ 
ВОДИ У С. ПРОЛІСКИ, З/П 6000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 ВОДИ У С. ПРОЛІСКИ, З/П 6000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 
6847981. 6847981. 

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Універсал плиточник-штукатур шукає роботу. 
Тел.: 0 67 6882026, Василь. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура металева для будівельних робіт: 

d8 мм — 7 грн/1 м; d12 мм — 12,5 грн/1 м; 
d10 — 8,5 грн/м; ціна за тонну від 13000 грн. 
У наявності є інший металопрокат. Тел.: 0 
98 9814287.

РІЗНЕ

Бориспіль

Вітринну морозильну камеру з корзинами. 
Тел.: 0 95 1422794, Олена. 

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

Продається вугілля. Тел.: 0 63 2968874.

Виготовлення меблів на замовлення, будь-якої 

складності. Тел.: 0 98 0901705.

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. 

Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 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.

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.

СКУПОВУЮ КОРОВИ, 24-28 ГРН/КГ, В ТОМУ СКУПОВУЮ КОРОВИ, 24-28 ГРН/КГ, В ТОМУ 
ЧИСЛІ ДОРІЗИ, ЛЕЖАЧІ; БИКИ 33-36 ГРН/КГ, М. ЧИСЛІ ДОРІЗИ, ЛЕЖАЧІ; БИКИ 33-36 ГРН/КГ, М. 
КИЇВ. ТЕЛ.: 0 98 6310393, ВОЛОДИМИР.КИЇВ. ТЕЛ.: 0 98 6310393, ВОЛОДИМИР.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, 
риштувальні системи; м’яка покрівля, метале-
ва, бітумна, полімерна, керамічна черепиця; 
утеплення, облицювання будинків, квартир; 
сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термо-
панелі. Доставка матеріалів. Знижка на робо-
ту+матеріали. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; перепла-
нування, підвісні стелі, гіпсокартон, опалення, 
тепла підлога, водопровід, каналізація, елек-
трика. Будівництво — будинки, лазні, прибудо-
ви, гаражі, павільйони, навіси, альтанки, ворота, 
паркани. Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 
0 66 8393483.

Ремонт квартир, офісів: плитка, бетонні робо-
ти, малярні роботи. Тел.: 0 98 0798875.

Ремонт ПК та ноутбуків: встановлення 
Windows, заміна комплектуючих, віднов-
лення інформації, підключення до мережі 
Інтернет та багато іншого. Виклик майстра 
— 50 грн. Бориспіль та район. Тел.: 0 93 
1523991, Viber, 0 99 5056725.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
РІЗНОРОБОЧІ,
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ
з/п 250—400 грн/день

ДОРОЖНІ ПРАЦІВНИКИ 
з/п договірна

м. Київ, надаємо житло
Тел.: 097-608-88-25, Вадим Олексійович
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Кросворд Відгадай ключове слово

З 12 по 18 лютого українці святкуватимуть Масляну.

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. Обрядовий хліб, за віруван-
нями наших предків, схожий 
на небесне світило.

2. Що виготовляли із соломи 
і спалювали як символічне 
втілення зими?

3. Як називалася середа Масля-
ного тижня, в яку готували 
різні смаколики і пригощали 
ними один одного?

4. Обряд, коли тим, хто не мав 
пари, одягали колодки, щоб 
спонукати до створення сім’ї.

5. Цього дня Масляна набувала 
масштабів — у четвер гуляли 
з ранку до вечора.

6. Як називали вівторок Масля-
ного тижня, в який потрібно 
грати у веселі ігри.

7. Неділя, в яку люди просять в 
один одного пробачення.

1

2

3

4

5

7

6

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Ла
бі

ри
нт

Ла
бі

ри
нт

• У Кореї аналог Валентинового 
дня святкують 11 листопада. Цього 
дня усім, хто подобається, дарують 
бісквітні палички пеперо у шокола-
ді. Через це день закоханих нази-
вають Пеперо день. Однак 14 лю-
того корейці теж не забувають про 
близьких, презентуючи шоколад.

• В Японії День Валентина масо-
во почали святкувати на початку 
минулого століття. У цей день лю-
ди дарують один одному шоко-

ладки. В основному, вітають чоло-
віків: японки змагаються у вмінні 
готувати власноруч вироби із шо-
коладу. Навзаєм чоловіки дарува-
тимуть подарунки жінкам у берез-
ні. Водночас цей день у японців є 
найголоснішим: закохані виходять 
на прикрашений поміст і голосно 
кричать один одному слова любові.

• Китайський аналог Валентиново-
го дня відзначають сьомого дня сьо-
мого місяця за місячним календарем. 

Він називається святом Цісі. Цьо-
го дня усі закохані йдуть у храми і 
моляться про любов, щастя, шлюб.

• Французи на Валентина да-
рують, в основному, прикраси. 
Ще вони люблять у віршах ви-
словлювати свої почуття.

• Італійці День закоханих на-
зивають солодким і, зазвичай, да-
рують своїй половинці солодощі.

• А от німці здивували. Вони ду-
же консервативні, тому 14 лютого 
червоними стрічками прикраша-
ють лікарні для психічно хворих, 
бо святого Валентина вважають 
покровителем таких людей.

• У Фінляндії святкують, го-
ловним чином, День друзів. 
Близькі по духу люди дару-
ють один одному подарунки та 
листівки. 

• В Ісландії у День святого 
Валентина палять вогнища на 
честь сина Одіна — Валі. Це свя-
то у них все одно символізує лю-
бов. Закохані дарують один од-
ному камінці, від іскор яких за-
палає почуття.

• В Уельсі аналог дня Вален-
тина відзначають 25 січня. Тра-
диційно чоловіки дарують коха-
ним ложку кохання, розмальова-
ну символами любові.

 Чомусь завжди важко говорити саме слова, які вира-
жають любов, приязнь, дружбу. Особливо коли робиш це 
вперше. Однак замість усних привітань можна зробити по-
дарунок, що буде красномовнішим за сказане. Не важливо, 
що це буде: квіти, валентинка, шоколад, м’яка іграшка чи 
книжка. Головне — дарувати з любов’ю і приязню. Навіть 
якщо ви нічого не отримаєте у відповідь. Важливо, що ви 
зробили перший крок. Він допоможе вам у спілкуванні, без 
якого у нашому світі неможливо жити.
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 ЦІКАВО!

ТРИ УКРАЇНСЬКІ МУРАЛИ 
Є КРАЩИМИ У СВІТІ

 Три українські мурали потрапили до списку кращих ви-
творів вуличного мистецтва Best Street Art 2017. Про це, 
спираючись на першоджерело, повідомляють українські ін-
тернет-видання. У списку представлені два столичні мура-
ли і один харківський.

• Серед кращих стінопис «Розум, тіло та душа» італійського митця 
Кraser, який зобразив ведмедя з людськими руками. Шедевр знаходить-
ся в столиці на вул. Верхній Вал, 44.

• Харківський мурал представляє велику чорно-білу людську голову. 
Автор зображення — також не українець Маріуш Варaс (M-City).

• Другий київський мурал з найкращих — пара блакитних пантер на столичній гімназії № 267. Автор — 
аргентинець Франко Фазолі (Jaz). 

Ольга ІВАНОВА

У Борисполі висоток виста-
чає, а от з муралами не склало-
ся. Перший стінопис з’явився 
торік на фасаді будівлі викон-
кому міськради — це портрети 
П. Чубинського і М. Вербицько-
го — авторів слів та музики Гім-
ну України з їхніми творами. 

Стінопис на офіційній будівлі 
своєю появою завдячує ініціативі 
міської влади. Ідея зобразити ви-
шиванку належить Молодіжному 
парламенту. А написати портре-
ти запропонував міський голова 
Анатолій Федорчук, хоча, нині зі-
знається, ідею багато хто не схва-
лював, натомість розглядалася 
версія прапорів. «Вартість робіт з 
окультурення фасаду обійшлася 
міському бюджету тоді ще в 198 
тис. грн. Тепер типова адмінбудів-
ля має родзинку, несхожість з ін-
шими», — говорить Анатолій Со-
ловйович. За його словами, ідею 

втілювала компанія «АРТ-Степа-
нов», яка проявила себе у проек-
ті з фонтаном, за попереднім уз-
годженням зображення з управ-
лінням культури молоді та спорту 
міськвиконкому. Міський голова 
підкреслює, що результатом за-
доволений.

Щодо муралів у спальних ра-
йонах міста, то представни-
ки міської влади кажуть, що не 
проти такого вуличного креати-
ву, але констатують, що до міськ-
виконкому за дозволом нанести 
малюнок на фасад багатоквар-
тирного будинку ніхто не звер-
тався. «Була ідея на торцьовій сті-
ні будинку, що в районі Лоховки, 
написати портрет Чубинського, 
оскільки є рішення ради зробити 
ту частину міста площею Чубин-
ського, але проект поки не почав 
втілюватися», — розповідає «Ві-
стям» Анатолій Федорчук. 

До речі, дозвіл на зображен-
ня муралів на фасадах будинків 
дає управління містобудування 

та архітектури. У Європі такі пи-
тання, як створення муралів, за-
склення балконів, утеплення чи 
фарбування фасадів, навіть замі-
на вікон чи їхнього декору, стро-
го контрольовані, щоб будівлі ма-
ли естетичний вигляд, не псували 
загальну концепцію міста, вулиці. 
Однак в Україні подібні закони і 
норми не діють. Міський голова 
визнає, що питання естетики фа-
садів багатоквартирних будинків 
українці й бориспільці зокрема 
ігнорують, що є принципово не-
правильним. «Власники квартир 
між собою часто не можуть до-
мовитися навіть щодо утеплення 
фасадів, а про мурали й поготів. 
Нещодавно була ідея мешканців 
одного багатоквартирного бу-
динку щодо встановлення інди-
відуального опалення, міськрада 
готова була допомогти певною 
сумою бюджетних коштів, але у 
підсумку одна сім’я відмовилася 
і проект не реалізовано», — ді-
литься співрозмовник.

БОРИСПІЛЬ: ПИСАТИ НА СТІНАХ

ЯК У НАС?
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 НЕ ЖАРТОМА, А ВСЕРЙОЗ

Ольга КАЦАН

— Який нині попит на свята? 
Чи до веселощів людям?

— Ситуація в країні неспокійна, 
але люди святкують, намагають-
ся зібратися у колі рідних і друзів. 
Розмах залежить від можливостей: 
одні бажають зробити свято пафос-
ним, інші обирають камерну вечір-
ку на 30 осіб. Попит залежить від 
сезону: «високого» й «низького». 
Перший — після пасхальних свят і 
триває до листопада з перервами 
на пости. Переважно кличуть про-
вести весілля.

— Як ви себе рекламуєте?
— Якщо хочеш бути успішним, 

треба бізнес-план. Тут усі методи 
діють, не лише «сарафанне радіо». 
Має бути свій сайт плюс активна 
позиція у соцмережах (окрім осо-
бистої сторінки, робоча). Реклама 
на спеціалізованих ресурсах, як-от 
wedding.ua. Індустрія розваг — річ 
серйозна. Є спецвиставка «Весіл-
ля & випускний бал», на якій себе 
рекламують агенції й організатори 
свят різних рівнів. Цьогоріч вдру-
ге відбудеться фестиваль для май-
стрів конферансу «Тостфест». Його 
організовує Олександр Висоцький, 
з яким ми вели «Міс Бориспіль». У 
фесті акцентується увага на конфе-
рансьє. Журі представницьке: до 
складу входять Дмитро Оськін, Ва-
лерій Коломієць, Віталій Томнюк. 
Планую відвідати цей захід. 

— Будете брати участь у кон-
курсній програмі?

—  Участі брати не хочу, бо не 
ставлю за мету з кимось змагатися 
чи щось доводити. Мене влашто-
вує коло подій, в якому я зараз. До 
всього додалася студія звукоза-
пису при БК — новий виток моєї 
активності. Думка про неї «сиділа 
в голові» 15 років. Це не приват-
на студія, а створена у БК для по-
треб місцевих артистів. Наші «клі-
єнти» — КМК «Академ», музична 
школа, БДЮТ, де навчаються діти, 
які їздять на пісенні конкурси. Тож 
«на місці» записуємо їм демовер-
сію пісні чи фонограму +. Радує, що 
нашим артистам не треба їхати за 
межі міста, щоб записатися. Завдя-
чуючи міському голові й депута-
там, маємо найкраще обладнання.

—  Якщо говорити про сучасну 
градацію: ведучий, тамада, шоу-
мен — хто ви? 

— Слово «тамада» ведучі сприй-
мають як образливе. Насправді, це 
слово грузинське, і тамадою мала 
право бути шанована людина, якій 
довіряють. З часом поняття нівелю-
валося. Загалом, людина, яка вихо-
дить вести захід, має розуміти, який 
це формат, і в його рамках подавати 
матеріал. Мені допомагає музична 
освіта, бо за фахом я вчитель музи-
ки і початкових класів. Закінчив муз-
школу по класу баяна, співаю. Баян 
завжди зі мною. Як кажуть: «рояль в 
кущах». Це мій козир.

— Як спочатку розвивалася 
ваша шоуменська діяльність?

— Понад 10 років я в Борисполі, 
тут моя родина. 11років займаюся 
підприємництвом. Починали з 2-ка-
сетного магнітофона «Маяк» і 20-ти 
касет. Інше було позичене: подов-
жувачі, мікрофони, колонки тощо. 
Це були 90-ті. Кухня шоумена поча-
лася зі школи, в універі — концер-
ти, КВН. Через 2-3 роки після того, 
як почав займатися муззабезпечен-
ням, знайомий запропонував зміни-
ти направленість: «Спробуй співа-
ти, вести заходи». Тоді не було  до-
ступу до інформації, як зараз. Все 
платне: інтернет-клуби, на підпри-
ємствах були одиниці з виходом в 
Інтернет. Важко було знайти мате-
ріал. У ведучого на святі 7-8 годин, 
щоб дати людям гарний настрій, і ти 
не маєш права на помилку. Бували 
й форс-мажори. Коли набив шишки, 
набув досвіду, з’явилася літерату-
ра для ведучих. Я поставив за мету 
після кожного замовлення купувати 
одну книгу і один диск. Зараз маю 
бібліотеку, фоно- і відеотеку. Диск 
тоді коштував 20 грн, коли стипен-
дія була 18 грн. 

— Розважальні передачі допо-
магають запастися жартами?

— Люди перенасичені такими про-
грамами: «95 квартал», «Dizel Show», 
«КраїнаУ» — все ллється потоком, 
людей здивувати або придумати уні-
кальний жарт, важко. Подобається 
проект «Ліга сміху», там жарти висо-
коякісні. Треба враховувати, що гу-
мор — «швидкопсувний» продукт. 
Якщо пісня — хіт, її можна співати не 
одну тисячу разів. Анекдот розповів 
раз, другий, а далі не смішно. Він стає 
«бородатим». Тому потрібно постійно 
працювати над собою. 

— Чи легко бути дорослим чо-
ловіком і виступати на сцені?

— Це стан душі. Мені скоро 40 
років, а я їх не відчуваю. Артисти — 
це діти, які потребують уваги. По-
чинав писати дисертацію по твор-

чій активності, в ній йшлося про ху-
дожньо-образне мислення. Хтось 
із вчених стверджував, що голов-
не в дорослому не вбити дитя-
чість, цілісне сприйняття світу. Бо 
ми в дорослому житті глобалізова-
ні й заганяємося в рамки. Завдан-
ня творчої людини — творити, ім-
провізувати, говорити правду ін-
шими словами, бо жарт — це кри-
ве дзеркало під певним кутом.

— Який ви батько? Такий до-
бряк, як на сцені?

— На роботі — холерик (те, чого 
від тебе чекають), вдома — сангві-
нік. По-різному. 

— Де відпочиваєте? Як прово-
дите вільний час?

— Подобаються гірські лижі. 
«Присадив» на них друзів. Тетяна 
Рахуба організувала групу, з ними 
піднімалися на Говерлу, спасибі їй. 
Море подобається. Якщо є можли-
вість, їздимо за кордон. Отримав 
запрошення від друзів у жовтні з’їз-
дити в автобусний тур.

Поставив за мету взяти участь у 
10-кілометровому забігу від «Но-
вої пошти», який відбудеться у квіт-
ні. Вже тренуюся. Мене консультує 
тренер, який бігає ультрамарафони, 
а це 98 — 100 км (класичний мара-
фон — 42 км). Він розписує програ-
му на тиждень, щоб грамотно увій-
ти в форму. На спорт надихнув това-
риш Руслан — ветеринар за фахом, 
який займається триатлоном. Влітку 
на змаганнях людина пливла 1,9 км, 
проїхав велогонку на 90 км і про-
біг напівмарафон 21 км за один раз.

— Скільки вам у місяць треба 
грошей для щастя? 

— Щоб рідні і близькі були здо-
ровими, родина насолоджувалася 
життям. А гроші — справа віднос-
на: сьогодні більше, завтра менше.

— Надаєте перевагу ресто-
ранним стравам під час бенке-
тів чи домашньому борщу?

— На корпоративах не відчуваю 
смаку, бо мізки працюють в іншому 
напрямку. За 17 років практики на 
святах, в тому числі статусних, де 
бувала й горілка з сусальним золо-
том, дивився на стіл спокійно. Мені 
смакує яєчня-глазунья, оселедець 
і картопля в мудирах. Вдома кух-
ня — парафія дружини Юлії. Вона 
смачно готує. Це у них з мамою та 
бабусею родинне.

— Щось колекціонуєте, окрім 
краваток-метеликів?

— Щодо краваток-метеликів, то 
деякі сам купував, деякі дарували. 
Усього 30. Одну придбав у Тетяни 
Протчевої, яка має музей вишивки. 
Серед її клієнтів Олег Скрипка, Ві-
ктор Ющенко. Познайомився з нею 
на весільній виставці. Приємна, ін-
телігентна пані. 

Збираю футболки з різних кра-
їн. Якось друзі, із-за кордону, пе-
репитали: «Тобі магнітик?» А у нас  
два холодильники ними завішані. 
Попросив футболку: «Врахуйте ту-
ди вартість магнітика, різницю до-
плачу». Так за 20 назбирав. Почав 
колекціонувати афіші з автографа-
ми артистів, які виступають у БК. 

— Розкажіть найцікавіший ви-
падок, який стався з вами за ро-
ки професійної діяльності.

— Маю два таких. Перший, коли 
почав працювати ведучим. Перше 
весілля в столиці, кафе на «Хар-
ківській». Весілля на 70—80 осіб. 
Усе по класиці: РАЦС — фотосесія 
— ресторан. Молодята виходять з 
кортежу на поріг ресторану, де їх 
зустрічають батьки. Нареченому 
стає зле, і його забирає швидка. 
Наречена — молодець, сама за-
лишилася з гостями, була присут-
ня до кінця свята. Уявіть мій стрес: 
не маючи досвіду, отримую такий 
«сюрприз». У запасі мізер матері-
алу, все побудовано на молодому 
і молодій. Гості мене підтримали. 

Мама нареченого плаче: «Вони ра-
зом не будуть, так от спільне жит-
тя починається». Через два роки 
зустрічаю цю сім’ю. У них дитина, 
все добре. 

2-й випадок стався в «Козачку» 
на станції метро «Славутич». Зять 
тещі миє ноги. На коліно присів, а 
гості стоять напівколом позаду. За 
нареченим стоїть молода. Він вдяг-
нув тещі тапки, вона зняла. Потім 
ласти, кирзові чоботи. Коли теща 
зняла останні, молодий бере чо-
біт і кидає назад. Наречена з цього 
сміється, а чобіт летить їй просто в 
обличчя. Такий конфуз.

— Отримали запрошення про-
водити випускний вечір?

— Так, в одній зі шкіл Бориспо-
ля випускається дитина однокур-
сниці. Буде зустріч з батьками і 2-3 
зустрічі з одинадцятикласника-
ми. Випускний —  складне свято 
в плані організації і адмініструван-
ня. Скільки людей, стільки й думок. 
Ведучий має розуміти, що є випус-
кники, батьки і вчителі. І всім тре-
ба приділити увагу, орієнтувати-
ся у трендах, запитах молоді. Іно-
ді помічаю, що  «випадаю» з того 
покоління.

— До скількох років плануєте 
працювати ведучим? 

— Поки кликатимуть, працюва-
тиму.

— Оцініть рівень культурних 
заходів у місті.

— Він зростає. Хто каже, що у 
сфері культури нічого не робить-
ся, мабуть, не відвідував наші захо-
ди. У БК вирує життя. Пам’ятаю, як у 
2011-у році працював директором 
КМК «Академ». Тоді БК стояв у руї-
нах. Минуло 6 років, і маємо осере-
док культурного життя. Керівниц-
тво підтримує нас, а ми працюємо 
добросовісно. 

— Про роботу в управлінні куль-
тури міськвиконкому не думали?

— Якщо будуть пропозиції, по-
думаю. Така робота теж цікава і 
напряму пов’язана з організацією 
свят. 

— Розкажіть про ідею ство-
рення музею аудіотехніки в БК.

— Дмитро Футорний, організо-
вуючи концерт пам’яті Висоцько-
го, запитав, чи є в мене платівко-
вий програвач. Тесть 4 роки тому 
хотів його викинути. Я ніс цей про-
гравач на смітник, а заніс у гараж 
з думкою, що він знадобиться. Ви-
никла ідея: чому б не зробити за-
гальноміську фонотеку, де ми мо-
жемо зібрати платівки, аудіо носії, 
касети, диски? Якщо говоримо 
про музей аудіотехніки, це не має 
бути схоже на «цвинтар літаків і 
кораблів». Якщо річ у неробочому 
стані, будемо відновлювати, щоб 
усе було «живе», аби нинішнє по-
коління побачило еволюцію аудіо-
техніки. Є кілька програвачів і 300 
платівок. У кого на горищі зберег-
лася аудіотехніка, можуть пода-
рувати її нам. У Київській області 
подібних музеї немає. Ми будемо 
першими.

ВАЛЕНТИН 
ШУТКЕВИЧ

До Дня святого Валентина «Вісті» поговорили з відомим у Борисполі Валентином — паном Шуткевичем — 
ведучим (конферансьє) багатьох культурно-мистецьких заходів Борисполя. Він любить експромт на сцені, 
однак у розмові утримувався від жартів. Яка вона індустрія розваг по-бориспільськи, про «рояль в кущах», 
колекцію краваток-метеликів і музей аудіотехніки та любов до роботи — у ексклюзивному інтерв’ю. 

«Є ІДЕЯ: СТВОРИТИ МІСЬКУ ФОНОТЕКУ І ЗІБРАТИ 
ПЛАТІВКИ, АУДІОНОСІЇ, КАСЕТИ, ДИСКИ...»

• «Свята відзначаю на роботі. 14 лютого о 18.30 в БК відбудеться міський захід. Будемо раді бачити 
на ньому читачів «Вістей».  Дружину вітатиму до Дня закоханих. Що подарую, не скажу — сюрприз.»
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 ЗНАЙ НАШИХ!

 ЮНАЦЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ

 СКОРО ЕКВАТОР

«УСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ 
ЧЕРЕЗ БОРИСПІЛЬ!»

Оксана ПАВЛЕНКО

Оголошені лауреати готуються 
до участі в церемонії «Людина ро-
ку-2017», яка відбудеться 24 берез-
ня в Національній опері України 
ім.Т.Шевченка, де будуть названі 
переможці усіх номінацій. Що ду-
має про визнання на національ-
ному рівні Анатолій Федорчук і 
наскільки вірить у власну перемо-
гу та чи підготував промову в разі 
тріумфу? «Вісті» поцікавилися про 
це у лауреата першими.

— Як дізналися, що потрапили 
до четвірки кращих мерів Украї-
ни-2017? Які умови «кастингу»?

— Для мене усе це було цілко-
витою несподіванкою, присягаю-
ся. 19 січня мене запитують: «Ви 
бачили газету «Сегодня»? Ваше 
прізвище серед лауреатів 22-ї на-
ціональної програми «Людина ро-
ку-2017». Я спочатку сприйняв це 
як жарт, не повірив. Потім переко-
нався, що правда. Почав цікавити-
ся, як люди потрапляють до цьо-
го конкурсу. З’ясувалося, з червня 
по грудень кожного року триває 
збір інформації — працює так зва-
ний пул, а це понад 180 чоловік, 
куди входять громадські організа-
ції, експерти, різні інститути, мініс-
терства, відомства тощо. Вони від-
бирають з кожного напрямку лю-
дей, які претендуватимуть на ви-
знання, відбирають кандидатури. 
Є бізнес-сектор, мистецтво і куль-
тура, місцеве самоврядування то-
що. Потім формуються списки кан-
дидатів, виставляються бали екс-

пертною комісією й визначають-
ся лауреати. 

— Пишаєтеся, що стали 
лауреатом?

— Приємно, звісно. Але це не 
моя заслуга — це заслуга міста, до-
сягнення команди: тут і виконав-
чий комітет, і депутатський корпус, 
і, у першу чергу, громада міста. Це 
не пафосна риторика, а правда. З 
іншого боку, це моральне наванта-
ження, відповідальність, таке вра-
ження, що твоя робота — як на 
вітрині, під рентгенівськими про-
менями. Тепер прикута увага до 
Борисполя, мене запрошують на 
різні канали для розмови. З газет 
дізнався, що 16 березня всіх ла-
уреатів вітатимуть і вручатимуть 
дипломи, а 24 березня в Націо-
нальній опері будуть названі пе-
реможці в номінаціях — до цього 
18 чоловік відбіркового комітету 
конкурсу визначаться із прізвища-
ми кращих з кращих шляхом по-
переднього голосування. Прізви-
ща переможців озвучать на сцені, 
відкриваючи конверти. 

— Як оцінюєте шанси на 
перемогу?

— Це не має значення. Стати ла-
уреатом — уже перемога. Наці-
ональне визнання — це більше, 
ніж державна нагорода, рішен-
ня про надання якої приймають-
ся дещо кулуарно, а тут визнача-
ють без відома претендентів, у на-
ціональних масштабах. Це більш 
престижно. 

— Уже підготували промову, 
якщо переможете.

— Я обов’язково скажу фразу: «Всі 
дороги ведуть через Бориспіль!»

—Переможцям у кожній но-
мінації вручають стату-
етки та дипломи. Чи відо-
мо про фінансову винаго-
роду, зокрема, в номінації 
«Міський голова року», бо 
в умовах конкурсу це не 
уточнюється?

—Фінансова винаго-
рода переможцям 
і лауреатам не 
вручається. 

АНАТОЛІЙ 
ФЕДОРЧУК

Генеральна дирекція програми «Людина року» 16 січня 2018 року оголосила підсумки 
експертного опитування й визначилася із іменами кращих українських професіоналів 
2017 року. Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук опинився серед обраних 
і потрапив до номінації «Міський голова року» разом із чотирма колегами-мерами з 
Чернігова, Білгорода-Дністровського, Кременчука. 

— Я обов’язково скажу фразу: «Всі 
дороги ведуть через Бориспіль!»

—Переможцям у кожній но-
мінації вручають стату-
етки та дипломи. Чи відо-
мо про фінансову винаго-
роду, зокрема, в номінації 
«Міський голова року», бо
в умовах конкурсу це не
уточнюється?

—Фінансова винаго-
рода переможцям 
і лауреатам не
вручається.

Після того, як озвучена четвірка кращих мерів України за версі-
єю нацпрограми «Людина року-2017», Анатолія Федорчука активно 
запрошують українські канали для розмови про конкурс та успіхи і 
проблеми Борисполя. Так, Анатолій Соловйович побував у прямо-
му ефірі «Прямого». Тепер RTI, радіо.  

ІМІДЖ ЗРОСТАЄ

ФУТЗАЛЬНИЙ 
МАРАФОН 
ТРИВАЄ

Віталій КУБОВ

Вже більше місяця триває 
відкритий чемпіонат м. Бори-
спіль з футзалу серед команд 
організацій, установ, підпри-
ємств, аматорських футболь-
них клубів та мікрорайонів 
міста. Захід проводять Бо-
риспільський міський центр 
спорту та фізичного здоров’я 
населення спільно з Федера-
цією футболу міста Бориспо-
ля та за підтримки Бориспіль-
ської ДЮСШ. 

Футзальні баталії вирують у 
спортивній залі Бориспільської 
ДЮСШ щотижня у суботу та не-
ділю з 17:00. Оскільки захід від-
критий, то в ньому беруть участь 
також футзальні дружини сіль-
ських рад Бориспільського ра-
йону та кілька футзальних колек-
тивів від наших сусідів — Пере-
яслав-Хмельницького та Бари-
шівського районів.

А всього у цьому видовищ-
ному спортивному дійстві бере 
участь 21 команда, а це більше 
250 учасників. На жаль, в остан-
ню мить відмовились від участі у 
змаганнях минулорічні чемпіони 
міста — футзалісти ДПМА «Бори-
спіль». Авіатори своєю яскравою 
технічною грою та командними 
діями не залишили своїм супер-
никам жодного шансу на чемпі-
онські звання у вищій лізі сезону 
2016 — 2017 років.

У поважному спортивному 
заході у цьому сезоні за підсум-
ками минулорічного чемпіона-
ту 9 футзальних колективів от-
римали свої перепустки у вищу 
лігу та 12 — відповідно у першу.

До того 12 команд першої лі-
ги на першому етапі ігор роз-
поділені на дві підгрупи. Чем-
піонат, згідно з регламентом, на 
першому етапі проходить в од-
не коло. Як у вищій лізі, так і в 
першій. На сьогодні практично 
всі футзальні дружини провели 
не менше 6-ти ігор, тобто бо-
ротьба за золоті медалі вже на-
ближається до свого екватора. 
У підгрупах 1-ї ліги боротьба 
вже закінчилася. У кожній під-
групі по три команди виборо-
ли путівки до фінальної части-
ни чемпіонату. У підгрупі «А» 
це МАУ, «Прогрес» ( Баришів-
ський район) та команда «Бо-
рисфен-2» (ФК «Борисфен»). 
Футзальні команди «Гостинний 
двір» (с. Панфіли Яготинсько-
го району) та «Сокіл» (с. Моро-
зівка Баришівського району), 
с. Кучаків (Бориспільський ра-
йон) вийшли у фінальну части-
ну чемпіонату з підгрупи «Б». 
Ця шестірка фіналістів за коло-
вою системою і розіграє голов-
ні трофеї чемпіонату. 

Що стосується вищої ліги, то 
тут головна інтрига чемпіонату 
ще попереду. За підсумками п’я-
ти турів тут лідирують футзаліс-
ти «SKY FOOD», в активі яких 6 
перемог. У гравців «Interavia», які 
займають другу сходинку у тур-
нірній таблиці, 12 очок та матч у 
запасі. Команда «Патріот» м. Бо-
риспіль третя. В активі у них 10 
очок, але після шести ігор. От-
же футзальний марафон триває. 

Євген ХАМУЛА 

З 22 січня по 2 лютого 2018 ро-
ку Бориспільський центр спорту 
та ФЗН спільно з управлінням 
освіти і науки на базі ДЮСШ Бо-
рисполя організував та провів 
чемпіонат міста з волейболу се-
ред юнаків та дівчат.

У змаганнях взяли участь 15 ко-
манд нашого міста, 8 юнацьких та 
7 дівчачих. Загалом було зіграно 60 
ігор по коловій системі та два су-
перфінали. Команди, які посіли І та 
ІІ місця, додатково зустрілися у фі-
нальному матчі, щоб довести свою 
перемогу. Серед хлопців у суперфі-
нал потрапили минулорічні фіналіс-
ти — ЗОШ № 6 та Гімназія «Перспек-
тива», в якому реваншеву перемогу 
здобули учні ЗОШ № 6. Серед дівчат 
непереможною виявилася коман-
да НВК ім. К. Могилка. Спортсменки 
продемонстрували високий рівень 

гри та захистили титул чемпіона 
м. Бориспіль 2017 року. Срібні на-
городи в двох категоріях їдуть до 
гімназії «Перспектива» та ЗОШ №3.

 Серед більше ніж 150 учасни-
ків одноголосно було визначено 
кращих гравців чемпіонату. У ді-
вчат другий рік поспіль нагороду 
отримує Олійник Дарина (НВК ім. 
К. Могилка),у хлопців — Кравчук 
Олександр, учасник та переможець 
двох фіналів поспіль, але в різних 
командах (гімназія «Перспектива» 
— 2017 р. та ЗОШ №6 — 2018 ро-
ку). Також традиційний приз гляда-
цьких симпатій отримали Лобасто-
ва Дарина (ЗОШ №8) та Динник Єв-
ген (гімназія «Перспектива»).

Велика подяка організаторам 
чемпіонату та суддівській колегії у 
складі патріотів улюбленого спорту 
М.С. Віцюк та М.В. Поліщук, а також 
велика вдячність наставникам ко-
манд, які надихають молодь на спор-
тивний та здоровий спосіб життя. 

ВОЛЕЙБОЛЬНІ ТРАДИЦІЇ НЕЗМІННІ 
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 НАРОДНИЙ РОЗГУЛЯЙ

 Наші традиції

Свято активно відзначало-
ся не лише в період язич-
ництва, а й після запро-
вадження християнства 
князем Володимиром 
у 988 році. Найбільш 
активного святку-
вання Масниця на-
була у ІХ-ХІІІ століт-
тях, в часи і на те-
ренах Київської 
Русі. 

Це давнє язич-
ницьке свято зу-
стрічі зими з весною. 
Масляна триває тиж-
день і символізує про-
будження природи від 
зимового сну і поклонін-
ня Сонцю. У давні часи свят-
кування було приурочене до 
дня весняного рівнодення. Пі-
зніше християнська церква збе-
регла цей слов'янський звичай зу-
стрічати весну, але зрушила його да-
ту, прив'язавши до термінів настання 
Великого посту.

• Чому непостійна Масниця? Да-
та її залежить від головного право-
славного свята — Великодня. А ось 
Великдень щорічно обчислюється 
за місячно-сонячним календарем, 

і в 2018 році буде святкуватися 8 
квітня. Тож Масниця щороку 

припадає на різний час.

• Тиждень з млинця-
ми. Масниця у 2018 ро-

ці почнеться в понеді-
лок, 12 лютого, і три-
ватиме до неділі, 18 
лютого. За 7 тижнів 
до Великодня 2018 
р. починається Ве-
ликий піст — з 19 
лютого по 7 квітня: 

усього 48 днів.

Масниця ділиться на періоди: вузька 
Масниця — понеділок, вівторок і середа. І 
Широка — решта днів до неділі включно. У 
перші дні святкового тижня можна працю-

вати, а з четверга — гріх це робити. Кожен 
день Масниці має своє значення.

• ПОНЕДІЛОК, 12 лютого, — «ЗУСТРІЧ». У 
давнину робили снігові та льодові гірки, збирали-

ся і дорослі, і малі, розважалися, спускаючись на сан-
чатах, весело сміялися.

• ВІВТОРОК, 13 лютого, — «ЗАЛИЦЯННЯ». Було прийнято орга-
нізовувати великі забави, пригощатися млинцями. Молодь знайоми-
лася, виказувала симпатії в процесі зимових розваг.

• СЕРЕДА, 14 лютого, — «СМАКОЛИКИ». Господині накривають 
святкові столи із традиційними наїдками, у центрі столу — млинці. 
Прийнято ходити в гості й приймати гостей.

• ЧЕТВЕР, 15 лютого, — «РОЗГУЛЯЙ». Масниця розгортається 
на повну: гуляють усі з ранку до вечора, водять хороводи, співа-
ють, ласують млинцями. 

• П’ЯТНИЦЯ, 16 лютого — «ДО ТЕЩІ». Велика кількість звичаїв у 
цей день спрямована на зміцнення сімейних зав’язків, знаходжен-
ня молодими людьми собі пари. Зяті запрошували в гості тещ або 
навпаки, хвалилися: «до тещі на млинці». Коли так, значить, зять хо-
роший і теща добра — життя вдалося.

• СУБОТА, 17 лютого, — «НЕВІСТЧИНІ ПОСИДЕНЬКИ». У цей 
день невістки запрошують свекрух чи інших родичів чоловіка в гос-
ті. Молода господиня хизується млинцями і гостинністю.

• НЕДІЛЯ, 18 лютого, — «ПРОЩЕНА НЕДІЛЯ». Прийнято проси-
ти пробачення у близьких, рідних за свої проступки чи образи. Це 
світлий день очищення перед постом.

Ближче до вечора неділі традиційно розпалювалося велике ба-
гаття, на якому має згоріти солом'яне опудало зими. До цього його 
возили по вулицях. Опудало встановлювали в центрі багаття, всіля-
ко жартували над ним і лаяли його. Навколо вогнищ водились ве-
селі хороводи з піснями і танцями. Вірили, що солом’яна зима, зго-
раючи, забирає з собою все погане і дає очищення й старт весні. 

Літні люди і дослідники кажуть, 
коли восени, після завершення 
польових робіт, до дівчат на ви-
данні не були заслані свати, хоча 
була надія, то парубкам, які ма-
ли б свататися, але не справди-
ли сподівання батьків щодо сім’ї 
— чіпляли колодку на Масницю. 

Частину чималого дерев’яного 
поліна прив’язували до ноги чи 
руки того, хто провинився. Коли 
він пручався, прикріплювали ко-
лодку до його паркану. Усі бачи-
ли, хто уникає відповідальності.

В’язали колодки тільки старші 
жінки, так вносили корективи в 
життя молодих. Щоб зняти приче-
пу, парубки мали щось подарувати 
дівчатам — стрічку, намисто. Дівчи-
на, якій подобався парубок і колод-
ку з якого вона знімала, повинна 
була «віддати колодку» на Велик-
день — це надія на їхні стосунки.

Старші люди у Масний тиждень 
справляли Колодку з надією, що 

поодружуються діти, що рід про-
довжиться і все буде добре. Як го-
ворить у виданні «Український рік 
у народних звичаях в історично-
му освітлені» Степан Килимник, 
звичай чіпляти чи в’язати колод-
ку давній і близький до образу ан-
тичного бога шлюбу Гіменея (зга-
даймо «пута Гіменея»)... Збирали-
ся селяни не в окремих хатах, а в 
громадському будинку, наприклад 
у корчмі, і років 100 — 150 тому це 
був загальносільський, загально-
громадський звичай направляти 
молодих на «путь істинну».

Нині звичай призабутий, але в 
селах, де практично немає роз-
ваг, а для старших і поготів, то 
колодка досі є причиною зібра-
тися, поговорити, повеселити-
ся та випити по чарці, закусив-
ши масними млинцями, щоб, ка-
жуть, частіше кричати молодя-
там «Гірко!» і бажати дітям жити 
довго і щасливо. 

ЗА

ЛИЦЯННЯ, КОЛОДКА І ТЕЩИНІ МЛИНЦІ

д

• П
давнин

ся і доросл

• «Киснути» — дурний тон. Весе-
лощі на Масляну вважалися обов'яз-
ковими. Народ вірив, що ті, хто про-
веде це свято на самоті і в зневірі, 
прирікають себе на бідність. Така 
умова свята спонукала людей роз-
слабитися, скинути негативну енер-
гію і давала установку на краще май-
бутнє. Так відбувалося відновлення 
життєвих сил людської природи.

• Їжте руками. Згідно з вірування-
ми, млинці у період Масниці заборо-
няється наколювати на виделку або 
розрізати ножем, бо це неповага до 
символу Сонця. Тож можна сміливо 
забути про правила пристойності і 
улюблені смаколики брати руками, 
не боячись замаститися, то, кажуть, 
на добробут. Тому нехай масло по 
бороді тече, аби душа раділа.

• Можна з ікрою. Вважається, що 
на Масляну не можна їсти м'ясних 
продуктів. Бо це сирний тиждень. 
Але на рибу заборона не поширю-
ється, тому млинці з рибою та ікрою 
їсти варто — це вже сучасна традиція.

ЖІНКА ГОЛОВНА! 
Це тиждень перед Великим постом, коли 
можна справляти весілля. Його називали 
Бабським тижнем, бо чоловікам належало 
слухатися жінок і витримувати їхні вимоги. 
Звичайно, мова про одружених чоловіків, а 

тим, хто так і не зважився одружитися, 
в'язали «колодки», як докір за 

нерішучість і небажання 
створювати сім’ю.

СВЯТКОВИЙ ТИЖДЕНЬ

ПРИКМЕТИ

ЖЕНИСЬ, ЩОБ КОЛОДКУ 
НЕ ПРИЧЕПИЛИ

 Масниця, Пущення, Си-
ропуст, Масляна, Колодій, 
Сиропусний тиждень, Сир-
на неділя, Бабське свято, 
Загальниця — традиційне 
слов'янське свято перед Ве-
ликим постом. Це початок 
циклу залицянь і любощів, 
пошуку пари з метою про-
довження роду.

РОЛИ З МЛИНЦІВ
Приготувати млинці за традицій-

ним рецептом. У готові налисники 
накласти начинку як для ролів, сму-
жками: огірок, риба, крабові палич-
ки тощо — і обережно скрутити. 
Нарізати гострим ножем — і насо-
лоджуйтеся смаком і виглядом.

Підготувала Ольга Іванова

МАСНИЦЯ:

ДО СТОЛУ

• Млинці — це символ Сонця, 
хлібне коло, нескінченність і 
гармонійність.

У народі цей тиждень називають проводами зими 
і пам'ятають, що не все коту Масниця, 

адже скоро весняні роботи.



23№5 (914), 9 лютого 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

 ГАРНИЙ УРОЖАЙ

Адреса редакції: 08300, м. Бориспіль, вул. Котляревського,12

Тел. редакції: (4595) 6-62-23, 6-62-25.

Рекламний відділ: тел./факс (4595) 6-73-69, тел. (4595) 6-62-23, (067) 238-88-58.

E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.

Веб-сторінка:  www.i-visti.com

Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394

Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

Щотижнева газета
«Вісті.Інформація.Реклама»

© ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття»

Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка, 

Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав-Хмельницький, Яготин.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори 
публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Точка зору», «Компанія» друкуються на правах рекла-
ми. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє 
думку авторів публікацій.  Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи пе-
редрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.  
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Котляревського, 12.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №180209-05.

На часі

Підготувала Олена Шевченко

ВИБІР ТАРИ

ГРУНТ

ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ

СЕЗОН ГОРОДНИЦТВА
 Погода ще лякає мо-

розами, але у домі тепло і 
світло, підвіконня так і за-
кликають заставити їх лот-
ками із стаканчиками під 
розсаду. Досвідчені город-
ники знають, чим раніше 
навесні все висадиш у від-
критий грунт, тим швид-
ше отримаєш свіжі зелень і 
овочі. А запорукою гарного 
урожаю стануть якісне на-
сіння та розсада. 

Найважливішим у закладанні майбутнього урожаю є насіння. Овочівники зі ста-
жем кажуть, що для гарної його якості є важливими дотримання температурно-

го режиму при зберіганні, вологість повітря, герметичність упаковки тощо. При-
дбавши насіння перевіреного виробника, його слід намочити годин на 12 (най-
краще на ніч напередодні висаджування) у світлому розчині марганцівки — та-
ким чином ви перевірите схожість (неякісні насінини спливуть на поверхню) 
і насіння набубнявіє, що прискорить появу сходів. До того ж, ви знезаразите 
посадковий матеріал. Розсада, яка виросте з такого насіння, буде стійкішою 
до хвороб. Задля знезараження насіння кабачків, помідорів, огірків, патисо-
нів замочують на 20 хв. у 1-% розчині марганцевокислого калію. Можна при-

дбати насіння кольорове, як драже. Його вже обробили мікроелементами, і у 
грунт можна не додавати добрива.

Н
ж

г

ЯКЕ НАСІННЯ — ТАКЕ Й КОРІННЯ

ПІКІРУВАНА РОЗСАДА ДАСТЬ КРАЩИЙ УРОЖАЙ
Наступним кроком має стати вибір 

тари для розсади. Вона повинна відпо-
відати вимогам, щоб забезпечити хоро-
ші умови для росту рослин:

• достатня місткість (сприяє фор-
муванню добре розвиненої кореневої 
системи);

• дренаж (позбавить розсаду від за-
йвої води і не дасть загнисти корінню);

• жорсткі стінки контейнера (убез-
печують коріння від пошкодження);

• низька теплопровідність стінок 
(захистить коріння від перепадів тем-
ператур);

• непрозорий матеріал контейне-
ра (захистить корені рослин від над-
міру світла).

Можна висівати у пластикові касети, 

лотки, торф’яні та пластикові стаканчи-
ки, спеціальні торф’яні таблетки, ящи-
ки. Варто пам’ятати, що розсада буде 
кращою, якщо її пікірувати. Тому висіва-
ти насіння найкраще щільно у ящики, а 
потім рослинки пікірувати у стаканчи-
ки чи торф’яні таблетки. Розсада, яку 
вчасно попікірували, тобто пересадили 
у більшу ємність, витриваліша, швидше 
росте і дає кращий урожай. 

Ящик найкраще брати дерев'яний. 
Поставте його на піддон, щоб був за-
зор для провітрювання. Зсередини 
ємність найкраще застелити шматком 
спанбонду: і земля не висипатиметь-
ся, і дно буде «дихати». Потім насипте 
у ємність землю шаром десь 10 см — 
цього для розсади на початковому ета-
пі достатньо.

Земля має бути пухкою, щоб 
добре пропускала воду, наси-
ченою корисними речовинами. 
Найкраще для висівання насін-
ня підійдуть субстрати на осно-
ві торфу. Для пікірування роз-
сади варто брати грунт зі свого 
городу, щоб рослина звикла до 
нього і при висадці на вулицю 
зазнала мінімального стресу.

Основні правила підготов-
ки ґрунту для вирощування 
розсади:

 • Ґрунт для розсади готу-
ється з 2 частин городньої 
землі, 1 частини перегною, 
1 частини торфу і 1 частини 
тирси (або великозерни-
стого піску).

 • Перед застосуванням, заго-
товлений ґрунт для розсади 
обов’язково знезаражують, 
щоб знищити збудників 
хвороб. Найлегший спосіб 
— полити землю кип'ятком. 
Також можна обробити 
розчином марганцю (3 
грами на 10 літрів води), а 
потім — протигрибковими 
препаратами.

 • Вермикуліт або перліт за-
безпечує насичення ґрунту 
повітрям і підтримує гарне 
пропускання води. Придба-
ти їх можна в магазинах і 
садових центрах.

 • Додавання в ґрунт попелу і 
комплексного добрива, що 
не містить хлор, забезпе-
чує мінеральне живлення 
розсади.

 • Перегній підвищить пожив-
ність ґрунтової суміші, пісок 
послужить природним раз-
пушувачем, попіл знизить 
кислотність. Всі компоненти 
заготовленого ґрунту необ-
хідно просіяти і змішати.

Щоб насіння швидше зійшло, по-
трібно дотримуватися оптималь-
ного температурного режиму. Не 
слід допускати різких перепадів 
температури. При нижчих граду-
сах насіння може зійти, але через 
довший термін. Однак за цей час 
посівний матеріал може згнити чи 
ослабнути і дати слабкі пагони.

Мінімальна та оптимальна 
температура для сходів дея-
ких овочів

Дотримуючись певних пра-
вил, можна досягти гарного уро-
жаю. А свої овочі набагато ко-
рисніші для організму і смачніші. 
Перевірте на власному городі!

Помідори 10 – 12 22 – 25

Перець 14 -15 20 – 25

Огірок 14 -15 20 – 25

Баклажан 14 -15 25 – 30

Капуста 
будь-якого 
виду

2 – 3 17 – 20

Шпинат 2 – 3 17 – 20

Звичайно, можна останню придба-
ти на базарі, однак усе частіше з рук 
можна купити неякісний товар: бе-
реш перець Ротунду, а виростає Ко-
лобок, купуєш помідор сливку, а «на 
виході» український базарний чері. 
Тому якщо є бажання і місце,  можна 
виростити свою розсаду, дотриму-
ючись нехитрих правил.

Насіння варто брати лише тих сортів, які найбільше адаптовані для вашого регіону. 
Найбільш ранні сорти не зможуть порадувати вас тривалим періодом плодоношення. 
А пізні культури мають вищий відсоток стійкості до захворювань і довше плодоносять.

!
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ОВНИ. Постарайтесь 
закінчити важливі спра-
ви, подумайте, що можна 

зробити заздалегідь. Не піддавай-
тесь азарту, не женіться за деше-
вою славою.

ТЕЛЬЦІ. Опинитеся у 
вирі цікавих подій, попе-
реду — зустрічі з різни-

ми людьми, поїздки. Вихідні при-
святіть для дому та родині, ком-
форту та побуту.

БЛИЗНЯТА. У вас 
з'явиться чудова мож-
ливість проявити себе, 

розкрити свої найкращі якості. 
У суботу контролюйте емоції — 
свої та чужі.

РАКИ. Подолайте сум-
ніви й непевність у влас-
них силах, якщо йдеться 

про вашу головну мету. Проявіть 
практичність у справах і розміре-
ність у повсякденному житті.

ЛЕВИ. Можливо, цьо-
го тижня доведеться від-
стоювати свої погля-

ди. Будьте принципові, але не 
відмовляйтеся йти на поступки 
в дрібницях.

ДІВИ. Щоб досягти 
бажаного, потрібні певні 
зусилля та впевненість у 

власних силах. Зосередьтесь на 
найголовніших завданнях, не роз-
порошуйте час та сили.

ТЕРЕЗИ. Фортуна на 
вашому боці. З'явиться 
можливість підняти свій 

професійний авторитет. Вихідні 
проведіть наодинці зі своїми дум-
ками та планами на майбутнє.

СКОРПІОНИ. Форту-
на до вас прихильна. Од-
нак не зациклюйтесь на 

собі. Хтось із близьких людей по-
требує допомоги, але соромиться 
сказати вам про це.

СТРІЛЬЦІ. Ви повіль-
но, але впевнено набли-
жаєтесь до своєї мети. 

Використайте сприятливу мож-
ливість для нових знайомств і ко-
рисних зв'язків.

КОЗЕРОГИ. Час на-
вчатися чомусь ново-
му і глобальному. Поста-

райтесь поки що не квапити по-
дії особистого характеру. Вашому 
другу або партнеру знадобиться 
моральна підтримка або більш 
суттєва допомога.

ВОДОЛІЇ. Не ігноруйте 
поради друзів, як вибра-
ти оптимальне вирішен-

ня проблем. Будьте на позитиві. Не 
вибухайте гнівом через дрібниці.

РИБИ. Ваша ділова ак-
тивність не повинна пе-
реходити у незрозумілу 

войовничість. Тоді можна розра-
ховувати і на непогані прибутки.
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