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СУЧАСНА ІЛЮМІНАЦІЯ НА 
НОВІЙ ЯЛИНЦІ БОРИСПОЛЯ

• 19 грудня на свято 
Миколая урочисто 
запалила вогні та вразила 
сучасною різнобарвною 
ілюмінацією нова ошатна 
ялинка Борисполя. 
Достойне Новорічно-
Різдвяне оформлення 
Європейської площі 
переконало скептиків, 
які у Фейсбуці 
обурювалися витратам 
на штучне дерево та 
святкове освітлення, 
що витрачені гроші 
— виправдані. 
«Таки круто!», — 
чулося у натовпі.
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 ІСТОРИЧНА ПОДІЯ  ПЕРШИЙ ВІЗИТ

ЗАВДЯКИ РІШУЧОСТІ 
ПОРОШЕНКА В УКРАЇНІ 
ВІДБУЛОСЯ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ 
ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ — ЕПІФАНІЙ

Завдяки рішучості президен-
та Петра Порошенка в Украї-
ні відбулося створення Єдиної 
Помісної Православної Церкви.

Про це під час своєї промови за-
явив новообраний предстоятель 
Української православної церкви 
Епіфаній.

«Ми зуміли засвідчити, що ми 
можемо об’єднатися, ми може-
мо єднатися і ми можемо створи-
ти в Україні єдину помісну право-

славну церкву нашими спільни-
ми зусиллями. А також, найпер-
ше, ми всі повинні висловити 
нашу щиру подяку Його Всес-
вятості Вселенському патріарху 
Варфоломію, який зробив такий 
рішучий крок з визнання авто-
кефалії Української Православ-
ної Церкви. Але цього не відбу-
лося би, якби не рішучість нашо-
го високодостойного президента 
України Петра Олексійовича По-
рошенка», — наголосив він.

15 грудня 2018 року в м. Київ Президент України Петро 
Порошенко привітав вірян з історичною подією — Днем 
створення  Української Помісної Автокефальної Православної 
Церкви та представив новообраного предстоятеля Української 
Помісної Православної Церкви Митрополита Київського та всієї 
України Епіфанія. 
Глава держави відзначив, що Митрополит Епіфаній є 
представником молодого покоління єпископів, його висунула 
УПЦ Київського Патріархату і підтримали представники інших 
церков. «Але тепер вже немає того розподілу. Той розподіл 
не має жодного значення, бо твориться і створена об’єднана 
церква. В єдності сила нашого народу, Боже, нам єдність подай!..  
Єдність — це те, що забезпечить нам перемогу», — наголосив 
Президент.
За результатами Об’єднавчого Собору Порошенко в урочистій 
промові пояснив: «Що це за церква? Це — церква без Путіна. Що 
це за церква? Це церква — без Кирила. Що це за церква? Це — 
церква без молитви за російську владу та російське військо. Бо 
російська влада і російське військо вбивають українців. Але це 
— церква з Богом. Це церква — з Україною».
Виступаючи перед вірянами, Президент розвінчав міф про 
вплив держави на нову церкву та запевнив громадян у вільному 
релігійному виборі: «У нас не було, нема і не буде державної 
церкви. Держава не буде втручатися в діяльність церкви. І в 
освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не 
«запрошуватиме» силоміць. Ще раз наголошую, це — питання 
вільного вибору для кожного віруючого. Гарантую, що влада 
поважатиме вибір тих, хто з тих чи інших обставин вирішить 
залишитися в тій церковній структурі, яка буде зберігати 
єдність з РПЦ. Але так само гарантую, що держава захистить 
права священиків і мирян УПЦ Московського Патріархату, які 
добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими 
православними творити Єдину Українську Православну Помісну 
Церкву».
Планується, що на початку січня 2019 року у Стамбулі 
новообраний Предстоятель отримає Томос від Вселенського 
Патріарха Варфоломія.

Інформація Бориспільської  районної державної 
адміністрації Київської області

 ДО ТЕМИ

ТЕРЕЩУК НАВОДИТЬ 
ЛАД НА БОРИСПІЛЬЩИНІ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора,
Наталія ДОЛИНА

Сесійна зала Бориспільської 
міської ради була переповнена чи-
новниками, керівниками та акти-
вістами, які зібралися на відкриту 
зустріч, організовану за ініціативи 
нового голови КОДА Олександра 
Терещука за участі міського голови 
Анатолія Федорчука, голови Бори-
спільської РДА Олександра Турен-
ка та голови районної ради Вла-
дислава Байчаса. Місто і район ви-
ступили спільним фронтом.

Активний і дещо жорсткий тон 
зібранню задав керівник області, 
який дав зрозуміти, що він вникає в 
усі проблеми регіону, які хвилюють 
людей, та контролюватиме теми, 
що давно потребують втручання. 
Зустріч тривала, як і було заявле-
но, рівно дві години. Усі проблеми 
«взяті на олівець» і наголошувало-
ся, що будуть проконтрольовані. 

• Найбільше озвучувалися еко-
логічні проблеми Бориспільщини. 
Першу губернатор інспектував осо-
бисто – каналізаційні озера на тери-
торії села Проліски, питання область 
взяла на контроль. Секретар міськра-
ди Ярослав Годунок попросив спри-
яння  у будівництві сміттєперобного 
заводу на Бориспільщині, щоб закри-
ти сміттєвий полігон на території Гли-
боцької сільради. 

• Перед нарадою губернатор 
без попередження відвідав те-
рапевтичне відділення Бори-
спільської ЦРЛ та лишився не-
вдоволеним його санітарним і 
матеріальним станом. Було по-
ставлено завдання головлікарю 
Олександру Щуру навести лад у 
відділенні. Наступного дня поши-
рилися чутки, що бориспільську 
терапію закривають. Щоб з'ясу-
вати, чи насправді це так, «Вісті» 
звернулись до завідуючого т відді-

ленням Віталія Нечипоренко, який 
спростував чутки. «Працюємо в 
штатному режимі, та й куди пере-
водити наших пацієнтів? Обласна 
лікарня не зможе прийняти всіх», 
— повідомив Нечипоренко. Також 
завідуючий терапією зазначив, що 
не згоден із негативною оцінкою 
санітарного стану відділення. «Бу-
дівля в нас аварійна і не відпові-
дає сучасним вимогам. Проте по-
рушень санепідрежиму ніколи не 
було. Про це свідчать щорічні пла-
нові моніторинги СЕС, які не від-
значають жодних порушень. Після 
візиту голови КОДА до нас завіта-
ла його заступник Алла Арешко-
вич, лікар за фахом. Разом із го-
ловним лікарем ЦРЛ вони обійшли 
відділення, перевірили санітарний 
стан. Алла Олександрівна визнала, 
що про антисанітарію не йдеться», 
— прокоментував завідуючий.

Олександр Терещук заявив на за-
сіданні, що КОДА підтримуватиме 
спільне будівництво нового терапе-
втичного корпусу ЦРЛ разом із Бо-
риспільською районною і міською 
владою. Олександр Щур висловив 
надію, що, можливо, після цього ві-
зиту будівництво нового корпусу 
нарешті почнеться. У свою чергу 
міський голова Анатолій Федорчук 
зазначив, що місто не відмовляєть-
ся брати на себе відповідальність 
щодо будівництва потрібного Бори-
спільщині корпусу, але від підтрим-
ки не відмовиться.

• Говорили про електропоста-
чання у місті Бориспіль. Зокре-
ма, що Бориспільський районний 
пункт «ПрАТ «Київобленерго» пе-
ребуває в занепаді, а працювати в 
РП за малу зарплатню нема кому, 
є зношеність електроліній. Внас-

лідок перепадів електронапруги 
страждають жителі.

• Відрізок шляху Бориспіль-Ду-
дарків-Займище потребує ре-
монту. Зусиллями громади було 
досягнуто виділення коштів на ре-
монт, тендер проводився тричі,  об-
рано переможця перед тим, як ви-
пав сніг. Дорога лишилася без ре-
монту, а люди занепокоєні, що в но-
вому році фінансування не  буде. 

• Дорога обласного значення 
в с. Гора має надмірне наванта-
ження, бо щоденно нею проїжджа-
ють автівки в напрямку столиці че-
рез нові логістичні центри. Громада 
села бажає вважає необхідним ре-
монтні и на даному відрізку шляху. 

• Школа в с. Гора давно потре-
бує реконструкції чи будівниц-
тва нового приміщення, але кош-
ти не виділяються. 

•  Будівництво школи в 
с. Чубинське  «заморожене», хо-
ча в населеному пункті понад ти-
сячу дітей шкільного віку, більша 
частина яких змушена відвідувати 
заклади в інших селах.

• Процвітає гральний бізнес у 
Борисполі. Люди збентежені цією 
ситуацією та просили сприяти подо-
ланню незаконного бізнесу.

• Проблема Борисполя та ра-
йону — незаконні газові заправ-
ки, які працюють без дозволів, а 
відкриваються неподалік житло-
вих будинків без протипожежних 
перевірок.

Телефон довіри голови 
Київської ОДА 

Олександра Дмитровича 
Терещука 

(044) 286-84-11 
із 9.00 до 18.00. 

 18 грудня 
Бориспільщину із 
першим робочим візитом 
відвідав очільник КОДА 
Олександр Терещук. Разом 
з ним приїхали керівники 
обласних підрозділів, 
на зустрічі також були 
депутати різного рівня та 
місцеві активісти. 

• Президент розвінчав міф про вплив держави на нову церкву 
та запевнив громадян у вільному релігійному виборі.

• Керівництво міста та району виступило єдиним фронтом перед спільними проблемами.

• Зала була переповнена. Байдужих не було.
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 ДЕСЯТИЛІТНЯ БІДА  ПОЗАЧЕРГОВІ СЕСІЇ

ЕКОЛОГІЧНА БІДА РАЙОНУ: 
ОЗЕРА ІЗ НЕЧИСТОТАМИ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Люди скаржилися впливовому 
гостю на давні екологічні пробле-
ми, які тягнуться із 90-х років ми-
нулого століття й перетворилися 
на катастрофу обласного масшта-
бу із епіцентром на вул. Бровар-
ська, 14 в селі Проліски (Щаслив-
ської сільської ради) на межі із се-
лом Мала Олександрівка (Велико-
олександрівської сільської ради). 

Там розміщені так звані «очис-
ні споруди» господарсько-побуто-
вої каналізації, які орендуються КП 
«Олександрівкажитлобудсервіс» да-
ної ради. Активісти на місці показа-
ли гостям із області, що очисних як 
таких немає, є озера із нечистотами 
від навколишніх шести сіл, які злива-
ються у ставки обабіч лісу в лічених 
метрах від державної автомагістра-
лі на ділянці Київ-Бориспіль. 

Потрібні кошти на 
напірний колектор

Сільські активісти говорили, що 
за підтримки депутатів написали 
понад 100 листів-звернень до КО-
ДА, Київської обласної ради, Де-
партаменту регіонального розвит-
ку та ЖКГ КОДА, до Бориспільської 
районної ради і районної держад-
міністрації, до депутатів райради 
Олександра Сингаєвського, Юрія 
Коваленка щодо включення видат-

ків на фінансування/співфінансу-
вання проектування та будівниц-
тва напірного колектору від колек-
торної насосної станції (КНС) №3 в 
с. Чубинське на Бортничі та КНС 
№2, №3, №4 до соціально-еконо-
мічної програми та бюджету райо-
ну на 2018 рік. Але марно.

«КНС №3 потребує негайної рекон-
струкції. Також писалися листи-звер-
нення до Гірської сільської ради, Ща-
сливської сільської ради щодо вклю-
чення видатків на співфінансування 
проектування та будівництва напір-
ного колектору від КНС №4 в с. Про-
ліски на Бортничі та КНС №4 до соці-
ально-економічних програм та бю-
джетів сільських рад на 2018 рік», — 
наголошували селяни. 

Є техумови, 
немає єдності

На зустрічі повідомлялося, що 
Великою Олександрівкою давно 
отримані техумови на приєднан-
ня до Бортницької станції меліо-
рації, але це можна зробити лише 
за умови співфінансування. Вар-

тість проекту будівництва скид-
ного колектору на Бортничі ста-
ном на 2017 рік оцінюється в 1,5 
млн грн, вартість всього будівниц-
тва понад 300 млн. Для однієї сіль-
ської ради ця сума непідйомна, а 
реакції від сусідських рад, як і від 
інших районних та обласних орга-
нів, не було і немає.

«Ініціатива має бути не лише від 
людей, а й від органів місцевого 
самоврядування, районних керма-
ничів та екологів. Я запевняю, що 
знайду методи наведення ладу на 
цих очисних», — твердо запевнив 
селян керівник області Терещук.

Повторили при всіх
Дане питання ще раз було пору-

шено на відкритій нараді голови 
КОДА у Бориспільській міській ра-
ді. За звітами державної екологічної 
інспекції столичного округу, юрис-
дикція якої розповсюджується на 
місто Київ та на область, із жовтня 
поточного року на Київщині уже 
зроблено 600 перевірок. Проте до 
цих очисних екологи досі не дійш-
ли. Голова облдержадміністрації 
Олександр Терещук дав доручен-
ня департаменту екології, департа-
менту ЖКГ КОДА, держгеокадастру, 
голові районної адміністрації, голо-
ві райради, сільським головам — 
усім, хто має вплинути на ситуацію, 
— до п’ятниці, 21 грудня, відпра-
цювати алгоритм подальших дій та 
співпраці на шляху до вирішення 
проблеми, та запевнив, що прокон-
тролює результат. 

 Дорогою до Борисполя голова КОДА Олександр 
Терещук позапланово навідався до окремих 
сіл району, зокрема поспілкувався із громадою 
Великоолександрівської сільської ради та побував у селі 
Мала Олександрівка і Чубинське. Візит очільника області 
та представників ЗМІ порушив екологічні питання.

Питання на контролі. 21 грудня об 11.00. запланована селекторна 
нарада у КОДА за головуванням Олександра Терещука, який наполіг 
на тому, щоб були присутні усі причетні до розв’язання екологічної 
проблеми у Пролісках. Наразі питання під особистим контролем 
губернатора.

 ДО ТЕМИ

БОРИСПІЛЬ ІЗ 
БЮДЖЕТОМ-2019

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

15 позачергова сесія Бори-
спільської міської ради 19 груд-
ня була третьою у грудня. Засі-
дання присвячене прийняттю 
бюджету міста на 2019 рік.

Кошторис міста було розгля-
нуто і схвалено на засіданні місь-
квиконкому за дві години до сесії. 
Заступник міського голови Люд-
мила Ковальова проаналізувала 
прибутки і видатки міської казни, 
зазначивши, що бюджет збалансо-
ваний. Доходи загального і спеці-
ального фондів складають 714 843 
603 грн. На таку ж суму передба-
чено і видатки. 

Депутати бюджетні питання 
узгодили на погоджувальній ра-
ді, тому дискусій у сесійній залі не 
було. Під час розгляду видаткової 
частини затверджені тільки захи-
щені статті, капітальні видатки не 
розподіляли. Питання подальшого 
розвитку міста, визначення об’єк-
тів, на які виділятимуться кошти, 
розглядатимуться на початку 2019 
року. Із приводу перспектив капі-
тального будівництва у наступно-
му році депутат Володимир Мель-
ник наголосив: «На капітальні ви-
датки залишилося близько 160 
млн грн, за які слід будувати лікар-
ню, садочки, школи, дороги, замо-
вити проекти на перспективу. У 

цій сумі 34 млн грн — депутатські 
кошти. Також необхідно виділити 1 
млн грн на розподіл матеріальної 
допомоги, тож залишиться майже 
120 млн грн. Тому фінансування 
будівництва нового корпусу ЦРЛ 
слід передбачити». Міський коло-
ва Анатолій Федорчук наголосив, 
що потрібно будувати корпус лі-
карні — це аксіома. «Я буду проси-
ти всіх їздити в область, у міністер-
ства, просити гроші… Будівництво 
лікарні — це питання честі», — під-
сумував голова.

У питанні видатків був один ви-
няток. 29 грудня має відбутися за-
ключення договору на будівниц-
тво стадіону на території гімназії 
«Перспектива». Вартість тендер-
ної пропозиції — 13 млн 231 тис. 
грн. Київська ОДА передала Бори-
сполю майно (штучна трава, фут-
больні ворота, сітки, лавки для за-
пасних гравців) на суму 4 млн 846 
тис. 742 грн. Щоб розпочинати 
підготовчі роботи у зимовий пе-
ріод, у видатках бюджету було пе-
редбачено 8 млн 300 тис. грн. 

Бюджет прийнято одностайно. 
Депутат Володимир Нагорний 

вніс до порядку денного питання 
про скасування рішення викон-
кому, яким КП «Бориспільтепло-
мережі» було затверджено нові 
тарифи на тепло для населення. 
Згубну для міста ідею депутати 
відхилили.

Ірина КОСТЕНКО 

«Про склад виконавчого ко-
мітету Бориспільської міської 
ради VII скликання» — це було 
єдине питання порядку денно-
го 49 (позачергової) сесії Бори-
спільської міської ради. 

На засіданні попередньої, 48 се-
сії міської ради 11 грудня 2018 ро-
ку, додатковим питанням була заява 
депутата Володимира Нагорного від 
фракції партії «Батьківщина» «Про 
внесення змін до складу виконав-
чого комітету Бориспільської місь-
кої ради» із пропозицією замінити її 
представника у виконкомі Олексан-
дра Савоніка на Віктора Молодого. 
Питання не набрало голосів. 

Міським головою було прийня-
те рішення про скликання 14 груд-
ня позачергової сесії, на яку запла-
нували зміни у складі виконкому. 

Коментуючи причини, Анатолій 
Федорчук зазначив, що є необхід-

ність скоротити кількість членів 
виконкому від 22 осіб до 21. Кан-
дидат на вихід — Савонік.

«Є заява Олександра Савоні-
ка, де він просить вивести його зі 
складу виконкому, від 19 листопа-
да 2018 року», — наголосив мер.

Було озвучено прохання замі-
нити Олександра Савоніка на Ві-
ктора Молодого, а не зменшувати 
кількість осіб виконкому за раху-
нок представника «Батьківщини».

Щодо квотного принципу фор-
мування виконкому висловився 
депутат Володимир Шалімов: «Є 
питання до секретаря міськради і 
до голови регламентного коміте-
ту: за яким принципом формуєть-
ся виконавчий комітет? Раніше не 
було кратного принципу. Викон-
ком формує міський голова! Депу-
тати голосують за його поданням». 

Депутати підтримали мера, було 
прийняте рішення про зменшення 
складу виконкому до 21 особи, тож 
Молодий до списку не потрапив. 

ВИКОНКОМ ЗМЕНШИВСЯ 
НА ОДНОГО

• Обійшлося без емоцій.

• Озера із каналізаційними відходами забруднюють повітря та отруюють ґрунти.

• Олександр Терещук переконався, що проблема є.• Водойма, яка смердить.
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 ПОЗИЦІЯ  ВИСОКА КОМУНАЛКА

ІЗ 1 СІЧНЯ — НОВІ ТАРИФИ 
НА ТЕПЛО ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

 Чому крок міської 
влади щодо підвищення 
ціни тепла для 
бориспільців настільки 
важливий і необхідний 
та яка складова 
тарифоутворення? 
Розбиралися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

Тарифи зросли 
на 23%

Щоб підняти тариф на тепло 
для населення, одного засідання 
виконкому виявилося замало. За 
підняття тарифів для населення 
на 23% голосували двічі, проте рі-
шення було відхилено. Наступного 
дня, 14 грудня, члени виконкому 
зібралися знову і підтримали ідею.

Згідно рішення виконавчого 
комітету Бориспільської міської 
ради, з 1 січня 2019 року КП ТМ 
«Бориспільтепломережа» вста-
новлено тарифи на послуги цен-
тралізованого опалення для по-
треб населення впродовж опа-
лювального сезону:
 • для абонентів житлових 

будинків, обладнаних 

будинковими або квартирними 
приладами обліку теплової 
енергії — 1762,76 грн/Гкал 
(з ПДВ);

 • для абонентів житлових 
будинків, не обладнаних 
будинковими або квартирними 
приладами обліку теплової 
енергії — 44,67 грн за 1 кв м 
(з ПДВ).

Зарплату підвищили, 
платити нічим

Рішення є непопулярним і болю-
чим для мешканців Борисполя. Чи 
була можливість вирішити це питан-
ня в інший спосіб, образно кажучи, 
щоб і вовки були ситі, і вівці цілі? У те-
пломережі переконані, що неможли-
во вчасно розпочати опалювальний 
сезон, мати тепло в оселях і водно-
час отримувати в платіжках колишні 
суми. Як зазначив керівник «Бори-
спільтепломережі» Володимир Па-
лінка, підвищення тарифів пов'яза-
не з тим, що в Україні на 23,5% підня-
лася ціна на газ, на 16, 9% — на елек-
троенергію, на 30% — на бензин. 
Якщо вчасно не заплатити за газ, На-
фтогаз накладе штраф на підприєм-
ство в трикратному розмірі, і тоді на 
тепломережу можна повісити замок.

Крім того, згідно галузевої уго-
ди між Міністерством регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ 

України, об'єднанням організа-
цій роботодавців «Всеукраїнська 
конфедерація роботодавців жит-
лово-комунальної галузі» та Цен-
тральним комітетом профспілки 
працівників ЖКГ, місцевої про-
мисловості, побутового обслуго-
вування населення України, були 
підвищені тарифні ставки і зарп-
лата працівників. 

Рік тому в тарифах була закла-
дена середня зарплата у розмірі 
5370 грн. Зараз — 7961 грн.

На сьогодні в КП «Бориспільте-
пломережа» — 139 працівників. 
Після прийнятого рішення про 
підняття тарифів на тепло з 15 за-
яв на звільнення залишилося чо-
тири. Люди чекають зарплати, на 
яку вони мають право.

«Ми зобов'язані виплатити нову 
зарплату зараз, в грудні, хоча но-
ві тарифи вступають в силу в січ-
ні. Думаю, де знайти на це гроші 
і як планувати майбутнє тепломе-
режі. Якщо будемо працювати, як 
пожежники — від однієї надзви-
чайної ситуації до другої, ні до чо-
го хорошого це не призведе. Під-
приємство є стабільним, коли є ба-
жаючі тут працювати, Погодьтесь, 
що навіть ця підвищена зарплата в 
сучасних умовах — не та, за якою 
вишикуються черги», — говорить 
керівник підприємства.

Попри чималі тарифи, 90% 
населення Борисполя послу-
ги за спожите тепло оплачує. 
Ігнорують лише 10%. На даний 
час заборгованість складає 
16 млн грн. 

«Середня зарплата в Бориспо-
лі — 14 тис. грн. Це статистичні 
дані. Бориспіль небідне місто. Є 
приватні підприємці, які мають 
гроші, але не хочуть платити, є 
люди, що мають кілька квартир 
і не платять за комунальні по-

слуг. Тому популістські гасла ок-
ремих політиків не допоможуть 
вирішити проблему. Зубожіння 
комунальної сфери призведе до 
розрухи в місті. Держава випус-
тила з рук важелі впливу на не-
платників. З тими, хто не сплачує 
аліменти, розібралися швидко: 
є борг — заборонено виїздити 
за кордон. Але я не знаю випад-
ку, щоб прикордонники стояли в 
аеропорту зі списком боржників 
за комуналку. А таких виявиться 
чимало, можете повірити. Впро-

вадити відшкодування за тарифи 
з бюджету — хибна думка! Ми 
всі платники податків. Для тих, 
хто потребує допомоги, є пільги, 
субсидії. Міський бюджет має бу-
ти бюджетом розвитку, а не про-
їдання», — прокоментував змі-
ну тарифів Володимир Палінка.

ВОЛОДИМИР ПАЛІНКА: «НЕ ЗНАЮ ВИПАДКУ, 
ЩОБ ПРИКОРДОННИКИ СТОЯЛИ В 
АЕРОПОРТУ ЗІ СПИСКОМ БОРЖНИКІВ ЗА 
КОМУНАЛКУ»

РОЗРАХУНКОВИЙ ПРИБУТОК — 1,8%

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ –3%

ІНШІ ПРЯМІ 
ВИТРАТИ — 1,4%

ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ 
ВИТРАТИ — 5%

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ – 4,3%

ОПЛАТА ПРАЦІ 
ТА ЄСВ — 12,2%

ПАЛИВНА СКЛАДОВА 
(ПРИРОДНИЙ ГАЗ) — 72,3% 

Які заходи забезпечать спра-
ведливу ціну газу і коли її можна 
досягти в Україні, розповідає лі-
дер партії «Основа» Сергій Тарута.

— Сергію Олексійовичу, ви за-
являєте, що ціна газу для насе-
лення не повинна перевищува-
ти $145 за тисячу кубів. Що не-
обхідно зробити, щоб так кар-
динально зменшити ціну?

— Очікування людей зрозумілі — 
ціна повинна бути підйомною вже з 
завтрашнього дня. Вважаю, що для 
досягнення цієї мети уряд повинен 
зробити ряд важливих кроків. 

І в першу чергу він повинен взяти 
на себе політичну відповідальність 
за забезпечення прийнятної для на-
селення ціни на газ. І для цього зро-
бити коригування в дохідній і ви-
датковій частині бюджету, а також 
узгодити цю позицію з основними 
кредиторами. Досвід по реструкту-
ризації зобов'язань, по знаходжен-
ню компромісів з кредиторами у ко-
манди «Основи» дуже великий. Але 
навіть при ціні в 145 доларів в Укра-
їні все одно залишиться ще багато 
домогосподарств, які будуть не в 
змозі оплатити газ. Тому їм буде не-
обхідна соціальна підтримка. Але 
— цільова і монетизована. Щоб та-
кі сім'ї побачили ці гроші і могли са-
мі визначати, як краще їх заощади-
ти. Крім того, уряд повинен здійс-
нювати жорсткий контроль за якіс-
тю газу. Якість повинна відповідати 
заявленим деклараціям «Нафтога-
зу» за середньою калорійністю газу 
в 8000-8250 ккал/кубометр.

— Якими повинні бути чергові 
кроки уряду?

— Необхідно запустити реальну 
інвестиційну програму по збільшен-
ню видобутку газу в Україні. Держа-
ва повинна створити максимально 
привілейовані умови для інвесто-
рів у нафтогазову галузь. Причому 
не тільки для тих, хто планує видо-
бувати природний газ, а й для тих, 
хто готовий інвестувати у видобуток 
сланцевого і метанового газу.

— За який час можна вийти на 
доступну ціну газу?

— Протягом 3-5 років після при-
ходу «Основи» до влади Україна 
зможе вийти на самозабезпечен-
ня газом, на обсяг видобутку до 
35 млрд кубів на рік. Тобто Укра-
їна отримає незалежність від ім-
портного газу. Для цього будуть 
потрібні 5-7 млрд доларів інвес-
тицій. А вже через 5-8 років після 
того, як ми візьмемо на себе відпо-
відальність за управління країною, 
Україна зможе вийти на обсяг ви-
добутку в 50-60 млрд кубів газу, на 
що буде потрібно ще приблизно 
7-10 млрд доларів інвестицій. І то-
ді Україна увійде в клуб експорте-
рів газу, що стане серйозною стат-
тею доходів держбюджету.

— Як бути з закупівлею доро-
гого імпортного газу?

— Ще одне завдання — зроби-
ти закупівлі імпортного газу на пе-
ріод, поки Україна вийде на само-
забезпечення, максимально про-
зорими. Повинні бути чіткі прямі 
контракти між постачальником і 
покупцем. Адже чому Україна сьо-
годні купує імпортний газ за такою 
високою ціною? Тому що ми купу-
ємо російський газ, але — через 
Європу. І на цих схемах посеред-
ники накручують до 20% зверху. 
Тому з газового питання необхід-
но прибирати політичну складову. 
А щоб виключити спекуляції на те-
му того, що Україна не здатна бути 
надійним покупцем газу, «Основа» 
наполягатиме, щоб і європейські 
країни, і Україна купували газ на 
кордоні з РФ. Тоді в цих контрак-
тах не залишиться політики, там 
буде лише економічна суть. 

І, крім того, щоб отримати спра-
ведливу ціну на газ, ми будемо 
домагатися, щоб в Україну знову 
прийшов дешевий газ з Середньої 
Азії. А також розглядаємо варіант 
поставок скрапленого газу в Укра-
їну через Польщу, в тому числі і га-
зу з США, який там сьогодні теж 
досить дешевий.

— Що ще належить зробити, 
щоб досягти справедливих цін 
на газ?

— Повинна бути запущена дер-
жавна програма тотальної тепло-
модернізації домогосподарств, 
котельної інфраструктури міст, те-
пломагістралей. За рахунок такої 
енергомодернізації домогосподар-
ства зможуть знизити споживання 
енергоресурсів, насамперед газу, 
а значить — зможуть заощадити 
50-60% своїх платежів. Але щоб ця 
держпрограма була дієвою і ефек-
тивною, на її реалізацію повинні бу-
ти залучені інвестиційні кошти. 

— А яке з цих чотирьох завдань 
є пріоритетним, ключовим? 

— Пріоритетне завдання одне: 
щоб реалізувати цю серйозну про-
граму, до влади в країні має при-
йти високопрофесійний проукраїн-
ський уряд, до якого входитимуть 
компетентні фахівці з бездоганною 
репутацією. І у країни є шанс отри-
мати такий уряд, але шанс цей за-
лежить від виборів у 2019 році.

Дуже важливо, щоб кожен укра-
їнець розумів: у наступному році 
важливо уникнути експериментів 
з вибору між дуже поганими і по-
ганими претендентами на владу. 
Ці експерименти дуже небезпеч-
ні для майбутнього України. То-
му необхідно обирати не тих, хто 
вміє лише добре говорити, сміши-
ти і розповідати історії, а тих, хто 
має реальний досвід вирішення 
складних завдань, у кого є серйоз-
ні успіхи в послужному списку.

СЕРГІЙ ТАРУТА: «МИ ЗНАЄМО, 
ЯК ЗМЕНШИТИ ЦІНУ ГАЗУ ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЯ, І НЕОДМІННО ЦЕ ЗРОБИМО»
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 «ЗЕЛЕНА» АКЦІЯ БЕЗКАРНА ТРАДИЦІЯ

ПІДПРИЄМЦІ ІГНОРУЮТЬ 
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Доки міський відділ контролю 
за благоустроєм бореться зі сти-
хійною торгівлею, бориспільці по-
терпають через неприбраний сніг 
та слизькі тротуари біля закладів 
торгівлі. Відповідальних немає.

«Ні пройти, ні проїхати! Хто має 
відповідати за розчищення снігу на 
місцях для паркування?» — обурено 
говорить голова сім’ї Третяк, котрий 
приїхав з дітьми до ТЦ «Парк Таун» у 
вихідний день після снігопаду. 

Біля «Сільпо» тротуари розчи-
щені, але сніг на парковці втрам-

бовували вже автівки покупців. 
Подібні випадки системні, хо-

ча відповідати за порядок на при-
леглій території мають підприємці, 
згідно із правилами благоустрою, 
прийнятими Бориспільською місь-
кою радою. Інакше — припис, про-
токол і штраф. Території у радіу-
сі 20 м біля ТЦ, магазинів, банків, 
перукарень та інших бізнес-точок 
закріплені за орендарями чи влас-
никами, тому прибирання листя, 
снігу чи сміття — це їхня зона від-
повідальності. Але у більшості ви-
падків правила ігноруються як ма-
лими, так і великими підприємця-
ми, бо порушення залишаються 
безкарними.

Уповноваженими контролюва-
ти виконання прописаних правил є 
працівники міського відділу контр-
олю за благоустроєм. Як повідомив 
«Вістям» Рустам Хамракулов, керів-
ник відділу, від початку цьогорічних 
снігопадів адміністративних штра-
фів нікому не виписано. «Від почат-
ку зими ми склали більше 50 при-
писів та видали більше 250 попере-
джень за підписом підприємців про 
те, що вони ознайомлені із вимога-
ми. Сподіваємося, що це допоможе 
покращити ситуацію із прибиран-
ням і штрафувати нікого не дове-
деться», — говорить Хамракулов. 

Відомо, що суми штрафів станов-
лять від 350 грн до понад 1700 грн. 

«Вісті» вже ознайомлювали читачів із Прави-
лами благоустрою території міста Бориспіль, 
які були затверджені Бориспільською міською 
радою і набрали чинності 10 квітня 2008 ро-
ку, та в яких зазначено, хто і за яку територію 
відповідає.

 • Догляд та прибирання за покриттям проїжджої 
частини міських проспектів, вулиць, провулків, 
а також покриттям тротуарів, площ, що 
утримуються за кошти міського бюджету — 
покладається на уповноважені виконкомом 
міської ради органи;

 • дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини 
міських проспектів, вулиць, провулків, 
прилеглих до житлового фонду територіальної 
громади, — покладається на уповноважені 
виконкомом міської ради органи;

 • дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини 
місцевих проїздів, прилеглих до житлового фонду 
відомств, — покладається на відповідні відомства;

 • тротуарів, покриття проїжджої частини 
місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, 
територій, суміжних (прилеглих) з приватними 
домоволодіннями на відстані 10 метрів по 
периметру, — покладається на власників 
домоволодінь, а контроль за виконанням 
цього обов’язку на виконком міської ради, або 
уповноважені ним органи;

 • дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини, 
територій, прилеглих до будівель громадської 
забудови, прибудинкової території, у тому 
числі будівель, що утримуються товариством 
власників багатоквартирного будинку, — 
покладається на балансоутримувача будівель, 
товариства власників багатоквартирного 
будинку;

 • дворів, тротуарів, майданчиків, покриття 
проїжджої частини, інших суміжних (прилеглих) 
територій з земельними ділянками, що надані 
у власність або користування юридичним або 
фізичним особам, — покладається на відповідні 
підприємства, установи, організації, приватних 
підприємців, громадян, які є власниками або 
користувачами таких ділянок;

 • тротуарів, територій, прилеглих до торгових 
центрів, об’єктів побутового обслуговування, 
громадського харчування, магазинів, ринків 
та інших об’єктів торгівлі на відстань до 
бордюрного каменю, який обмежує проїжджу 
частину вулиці, та 20 м по іншим сторонам 
периметру, а також палаток, ларьків, кіосків, 
інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі 
на відстані 10 метрів по периметру — 
покладається на суб’єктів господарювання, 
що експлуатують вказані об’єкти», — йдеться 
в Правилах благоустрою території міста 
Бориспіль.

«СТИХІЙКУ» 
ДЕЗІНФІКУЮТЬ 
ЗЕЛЕНКОЮ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Обливання зеленкою това-
рів, що незаконно продаються 
із тротуару на вул. Київський 
Шлях, не налякало реалізато-
рів. Із приводу результів «зе-
леної» акції 18 грудня у місь-
кій раді відбулася нарада, де 
обговорювалися нові методи 
боротьби зі «стихійниками». 

У кабінеті Бориспільсько-
го міського голови відбулася 
зустріч представників відділу 
контролю за благоустроєм, по-
ліції та керівництва приватного 
ринку «Центральний». За спіль-
ним столом було вирішено по-
бороти стихійний ринок ради-
кальними методами, оскільки 
інші законні методи тривалий 
термін не допомогли розпро-
щатися зі «стихійкою». 

«Ми налаштовані рішуче, 
якщо треба буде — надамо 
бульдозер із ковшем, який згре-
бе незаконний товар. Звільнен-
ня через такі радикальні дії я не 
боюся, якщо так вирішить місь-
кий голова, то погоджуся», — за-
явив на нараді Рустам Хамраку-
лов, керівник відділу контролю 
за благоустроєм Бориспільської 
міської ради. 

Влада міста з розумінням 
віднеслася до перевищення 

повноважень працівників бла-
гоустрою із зеленкою, більш 
того, міський голова подяку-
вав Хамракулову за рішучі дії. 
«Хлопці вчинили так через без-
силля, адже жодні протоколи 
та прохання не допомагають 
навести лад біля ринку, — по-
яснив Анатолій Федорчук, до-
даючи, що ця справа має бути 
спільною і мешканці міста не 
повинні заохочувати поруш-
ників купівлею товару з землі. 

За збігом обставин чи під 
пильним контролем відповідаль-
них за благоустрій 18 грудня, під 
час візиту голови КОДА Терещука 
до Борисполя, продавці незакон-
ного товару не вийшли «на робо-
ту», тротуар був вільним. Як буде 
далі — покаже час.

Нагадаємо, 14 грудня товар 
стихійного ринку облили зеле-
ною рідиною. «Прийшло троє 
чоловіків, котрі почали хлюпати 
зеленкою із літрових пляшок. Це 
неприпустимо, це замовна ак-
ція! Як таке можливо», — обурю-
валися ті, хто торгує на заборо-
нених законом місцях. Інцидент 
набув розголосу та обговорен-
ня. Продавці обурювалися, на-
зиваючи «зелену» акцію адміні-
стративним порушенням, про-
те поліцію не викликали, бо і са-
мі порушують закон. 

 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Тетяна СОЛОВЬОВА,
фото автора

У центрі Березані засяяла го-
ловна ялинка міста, її встанови-
ли працівники Березанського 
ККП ще 14 грудня.

На новорічне дерево місто не ви-
тратило жодної копійки. Ялинку по-
над 10 метрів подарувала громаді 
березанська родина. Дерево росло 
у їхньому дворі, подружжя зверну-
лися до міської ради з пропозицією 
подарувати його на новорічні свя-

та. Для Березані це — звична прак-
тика, яка вигідна обом сторонам.

Працівники ККП розповідають, 
що найважче було спиляти ялин-
ку і завантажити на причіп тракто-
ра. Коли везли її до центру, техніку 
ККП супроводжував авто патруль-

ної поліції. Прикрасили ялинку на-
туральні шишки, які були на дере-
ві, пластикові сніжинки та минуло-
річні гірлянди, але виглядає вона 
цілком ефектно. На площі встано-
вили будиночок — резиденцію 
святого Миколая. 

ГОЛОВНА ЯЛИНКА БЕРЕЗАНІ: 10 М БЕЗКОШТОВНО
 ДЕШЕВО І СЕРДИТО

• Приклади безгосподарності: території біля ТЦ «Парк Таун» та «МініМаркету» на вул. Головатого.

• Облили товар, зчинився галас.
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 РЕПОРТАЖ ІЗ РИНКУ

 СТАЛАСЯ ПОМИЛКА

«СЕЛЯНАМ НЕ ВИГІДНО ТРИМАТИ 
КОРІВ ТА СВИНЕЙ»

ЦІНИ НА МІСЦЕВИХ РИНКАХ

 Напередодні Новорічно-
Різдвяних свят бориспільці 
закуповують продукти на 
святковий стіл. Попитом 
користується м'ясо. «Вісті» 
поцікавились асортиментом 
та цінами на ринках міста.

Наталія Долина, фото автора

У пріоритеті свинина
Щонеділі на бориспільській не-

дільний ринок на вул. Луговій 
з'їжджаються люди звідусіль. Спо-
живачів приваблює можливість ку-
пити продовольчі товари у вироб-
ника, щоб дешевше.

Несподіванки починаються ві-
дразу. На відміну від торгашів не-
санкціонованого ринку в центрі 
Борисполя, які не соромляться ре-
кламувати свої товари, на вул. Лу-
говій продавці, маючи законні тор-
гові місця, панічно відмовляються 
говорити з журналістами. 

«Скільки коштує ваше сало?», — 
запитуємо у жіночки, яка виклала 
на прилавок свинину. «Нічого не 
скажу! Ми нічого не продаємо», — 
відповідає вона. Чоловіки, що тор-
гували поряд, відверталися.

Ціни на свинину у всіх практич-
но однакові: м'ясо — 120-130 грн, 
сало — 100 грн за кг.

Продавець Володимир з Бориспіль-
ського району розповідає, що виро-
щує свиней на своєму подвір'ї. На жит-
тя не скаржиться, мовляв, товар швид-
ко розбирають, є постійні покупці. Ще 
один продавець з гордістю показує 
білосніжне сало і пропонує скуштува-
ти. Справді, смачне. За його словами, 
бізнес має невеликий, в господарстві 
залишилося три свині, годує їх із виро-
щеного на земельному паї.

Його сусідка, продавчиня Ма-
рія, жаліється, що свинячий бізнес 
занепадає: корма дорогі. «Щоб ку-

пити порося, треба викласти 1,5-
2 тис. грн, — каже. — Вигодувати 
його — важка праця, після всіх ви-
трат прибуток невеликий».

Яловичини мало
Вдалося знайти яловичину ли-

ше в двох продавців. Ціна — 140-
150 грн за кг. Телятини немає, нато-
мість пропонують баранину — 100 
грн за кілограм.

Людмила, яка продає яловичину, 
приїхала із Золотоніського району 
Черкащини. Зараз в неї дві корови 
— одна на молоко і інша — на м'я-
со. Розповідає, що утримувати ве-
лику рогату худобу важко і невигід-
но через збільшення вартості елек-
троенергії, води, кормів. 

Молоко є, корів мало
Олена з Переяслав-Хмельниць-

кого району торгує молочною 
продукцією. Ціни в неї стандарт-
ні: сир — 75-80 грн за кг, вершки 
— 100 грн за літр, сметана — 80 
грн за літр. Погоджується, що ко-
рів утримувати невигідно, тому се-
ляни позбавляються від своїх го-
дувальниць. «Корма дорогі, біля 
худоби роботи багато, а молоко 
доводиться за копійки здавати пе-
рекупникам, — каже жінка. — За-
купівельна ціна — 5 грн, дешев-
ше пляшки води. Молодь з сіл їде, 
старим працювати біля господар-
ства важко. У селах мало корів. У 
нашому селі ще недавно було 80, 
зараз — біля 40. Тримають корів 

багатодітні родини, для малечі», 
— ділиться господиня.

Птиця є, але дорого
Птиці на недільному ринку бага-

тий вибір, на будь-який смак. До-
машні кури — 80 грн за кг, м'ясна 
качка породи мулар (вага 4-5 кг) — 
100-110 грн за кг, індо-качки — 90 
грн. Півень для холодцю або буль-
йону — 95 грн за кг.

Люди підходять, дивляться, ці-
кавляться цінами і відходять, — ка-
жуть, що дорого. Ольга Миколаїв-
на з села Іванків привезла птицю 
на продаж, розповідає, що торгівля 
гальмується. «Люди ще не визначи-
лися або не назбирали грошей на 
святковий стіл», — припускає. 

• На ринку «Центральний» у будній день свинина — 120-130 грн, яловичина — 140-150 грн. Продавці 
розповідають, що м'яса від приватних господарів стає менше, бо, як кажуть закупівельники, селянам утримувати 
худобу невигідно через невеликий прибуток.

Кабмін про дотації 
селянину
23 квітня 2018 року 
Кабінет Міністрів 
прийняв рішення 
про запровадження 
спеціальної бюджетної 
дотації фізичним особам 
за утримання ними 
молодняка великої 
рогатої худоби. 
Селяни, які вигодують 
теля до 13 місяців, 
отримуватимуть 2, 5 тис. 
грн трьома частинами 
впродовж 9 місяців. 
У такий спосіб уряд, 
за словами Прем'єр-
міністра Володимира 
Гройсмана, намагається 
стимулювати приватне 
тваринництво. Втім, гроші 
отримати можна лише за 
ідентифіковану корівку чи 
бичка. Але зареєструвати 
худобу — справа не 
проста. Тож кошти за 
кілька місяців лежать на 
рахунках казначейств. 
Крім того, відомі випадки, 
коли господар оформив 
і подав всі документи, 
але виплати з невідомих 
причин затримуються. Та 
й, вважають господарники, 
що знаються на проблемі, 
ці державні дотації 
— крапля в морі, за 
них і вигодувати теля 
неможливо. Тож нині, 
кажуть селяни, економніше 
рогату худобу здати, 
аніж утримувати. А 
українські споживачі 
замість національного 
продукту будуть змушені 
купувати аргентинську або 
бразильську яловичину та 
польську свинину.

 ВАРТО ЗНАТИ 

М'ЯСО
СВИНИНА

СИР КИСЛОМОЛОЧНИЙ

СМЕТАНА

ВЕРШКИЯЛОВИЧИНА

БАРАНИНАКУРЯТИНА

КАЧКА САЛО

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

120-130 грн/кг

75-80 грн/кг

100 грн/кг140-150 грн/кг

80 грн/л100-110 грн/кг

100 грн/л

80-95 грн/кг

100-110 грн/кг

Ірина ГОЛУБ

Ідея будівництва підземно-
го пішохідного переходу через 
вулицю Київський Шлях обго-
ворювалася давно. У плані ро-
боти міської ради перехід є: 

в «Програмі розвитку дорожнього 
господарства та безпеки руху мі-
ста Борисполя на 2016-2020 роки», 
що прийнята 17 грудня 2015 року, 
пунктом №7.2.10 передбачено бу-
дівництво підземного пішохідного 
переходу по вул. Київський Шлях. 

До 2018 року включно фінансуван-
ня проекту не передбачалося, а от 
на 2019 і у 2020 роки запланова-
но, що на ці роботи із обласного та 
державного бюджету щороку виді-
лятиметься по 10 000 000 грн. 

На запитання «Вістей» щодо вті-

лення проекту міський голова Ана-
толій Федорчук назвав цей пункт 
помилковим. 

«Питання вивчали ще 10 ро-
ків тому. Побудувати перехід че-
рез Київський Шлях нереально, 
як і змусити людей користуватися 

ним. Цей пункт у програмі — при-
кра помилка», — сказав мер і до-
дав, що реалізація його є немож-
ливою і непотрібною. — Якщо по-
будуємо один підземний перехід, 
яку проблему він знімає? Тоді пере-
ходи під землею потрібно будувати 
через кожні 10 м уздовж вулиці Ки-
ївський Шлях через усе місто — 9,8 
км», — підсумував співрозмовник.

ПІДЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД У БОРИСПОЛІ — УТОПІЧНА ІДЕЯ
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№50 (959), 21 грудня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама
АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 14стор. 14

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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ПОНЕДІЛОК, 24 ГРУДНЯ

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

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

9.30, 11.20, 12.20 "Одруження 
наосліп"

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

Володарка"
20.15 Комедія "Сам удома"
22.15 Мелодрама "Двигун 

внутрішнього згоряння"
2.15 "Розсміши коміка"

6.30 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

7.30 Зоряний шлях

10.00 Реальна містика

15.10 Т/с "Мама для Снігуроньки" 

(12+)

19.00, 2.30 Сьогодні

20.00 Концерт Олега Винника

22.10 Т/с "Щоб побачити веселку" 

(16+)

2.00 Телемагазин

3.30 Історія одного злочину -4 

(16+)

6.05, 22.05 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
"Новини"

7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.20 Ранок з Інтером
9.25, 18.00, 19.00, 1.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
11.20, 12.25 Т/с "Побачити океан"
15.50 "Чекай мене. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Книжковий клуб" (12+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Найкращий друг 

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

4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку дітей
5.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50 Громадянська оборона
6.40 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
8.45 Антизомбі
10.40, 13.00 Х/ф "Ангели і демони" 

(16+)
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Інферно" (16+)
15.40 Х/ф "Трансформери-5: 

Останній лицар" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "П’ятий елемент" (16+)
21.40 Х/ф "Хелбой-2: Золота армія" 

(16+)
23.45 Х/ф "Одисея" (16+)
3.05 Перший раз за кордоном

5.45 Х/ф "Пропало літо"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Дівчата"
9.30 "Актори-фронтовики"
10.20 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
11.10 Х/ф "Мама, я льотчика 

люблю"
12.55 Х/ф "Зозуля з дипломом"
14.10 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
16.00 Х/ф "Дівчина без адреси"
17.45 Х/ф "Рідна дитина"
21.00 Х/ф "Суєта суєт"
22.40 Х/ф "Вас чекає громадянка 

Никанорова"

6.30 Х/ф "Звір"
9.25 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Приречений на 

любов"
16.50, 23.35 Х/ф "Одержимість"
18.35 Х/ф "Сумна історія"
21.00, 23.10, 1.15, 3.15 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 1.40 "Заборонена історія"
22.15, 2.25 "Переказана історія"
23.05 "Українська Національна 

Лотерея"
3.40 "Життєві історії"
6.25 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
3.15 Служба розшуку дітей
4.40 Абзац
6.34, 7.49 Kids Time
6.35 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.50 М/ф "Індики: Назад у 

майбутнє"
9.40 Х/ф "Північний полюс"
11.30 Х/ф "Північний полюс: 

Відкритий на Різдво"
13.30 Х/ф "Виходить, війна" (16+)
15.30 Х/ф "За бортом"
17.45, 2.00 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
0.15 Пост шоу. Таємний агент

5.00, 4.50 "Top Shop"
5.50 М/ф "Ніч перед Різдвом"
6.45 Х/ф "Тримайся, козаче!"
8.05, 18.20 "Свідок. Агенти"
8.40 Х/ф "Повернення немає"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50 Т/с "Кулагін та партнери"
14.40, 16.50, 3.30 "Речовий доказ"
21.30 Х/ф "Неуважний" (16+)
23.45 Х/ф "Ас із асів"
1.45 "Легенди бандитського Києва"
3.10 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

9.20, 18.15 "Спецкор"

10.05, 18.50 "ДжеДАІ"

10.40 Т/с "Стоматолог"

14.45 Х/ф "Числова радіостанція" 

(16+)

16.20 Х/ф "Спіймати і вбити" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-4" (16+)

1.00 "Секретні файли"

1.55 "Облом.UA."

4.55 "Люстратор. Прокляття 

системи"

5.55, 2.25 Т/с "Коли ми вдома"
6.55, 15.25 "Все буде добре!"
9.00, 19.00, 1.45 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
10.00 "Зважені та щасливі" (12+)
13.05 Х/ф "Пес Барбос та 

незвичайний крос"
13.30 Х/ф "Самогонщики"
13.50 Х/ф "Вечори на хуторі 

поблизу Диканьки (Ніч 
перед Різдвом)"

17.30, 22.00 "Вікна-Новини"

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 16.50 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.15 "Світ дикої природи"
13.55 Х/ф "Чарівник країни мрій" 1 

с. (12+)
15.50 По обіді шоу
17.10 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Д/ф "Найекстремальніший"
21.25 "Кардинал Мар'ян Яворський"
22.25 Нічна Різдвяна Літургія під 

проводом Святішого Отця 
Франциска в Базиліці 
святого Петра

0.30 Концерт "VIVERE" в проекті 
"LADY OPERA"

2.00 "Наївне малярство Михайла 
Онацька"

3.25 Світло
4.20 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 25 ГРУДНЯ

6.30, 7.10, 8.10 "Сніданок з 1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.10 Комедія "Службовий Роман. 

Наші часи"

11.00 Т/с "Родичі"

20.15 Комедія "Сам удома - 2"

22.45 Комедія "8 перших побачень"

0.35 "Розсміши коміка"

7.00, 19.00, 1.30 Сьогодні

8.00 Зоряний шлях

10.00, 4.40 Реальна містика

15.15 Т/с "Принцеса-жаба" (12+)

20.00 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: Прокляття Чорної 

перлини" (16+)

22.50 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+)

2.20 Х/ф "Що приховує любов" 

(12+)

3.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

2.35, 20.00 "Подробиці"
3.40 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Top Shop"
5.25, 6.05, 22.05 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20 Х/ф "Я боязкий, але я 

лікуюся"
12.35 Х/ф "Візьми мене штурмом" 

(12+)
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 1.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Ця весела планета"

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

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 20.40 М/ф "Три богатирі на 

далеких берегах"
11.10 М/ф "У пошуках Жар-птиці"
12.35, 13.05 М/ф "Добриня 

Микитович і Змій 
Горинович"

12.45 Факти. День
14.05 М/ф "Олешко Попович і 

Тугарин-змій"
15.35 М/ф "Іван Князевич і Сірий 

Вовк"
17.15 М/ф "Іван Князевич і Сірий 

Вовк-2"
18.45 Факти. Вечір
19.10 М/ф "Три богатирі і 

Шамаханська цариця"
21.55 Х/ф "П’ятий елемент" (16+)
0.20 "На трьох" (16+)

5.35 Х/ф "Безбатченківщина"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Володимир Басов. Бігун на 

довгі дистанції"
9.30 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії"
10.10 Х/ф "Текумзе"
12.05 Х/ф "Акваланги на дні"
13.35 Х/ф "В зоні особливої уваги"
15.25 Х/ф "хід у Відповідь"
17.00 Х/ф "Шалено закоханий"
18.55 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
21.00 Х/ф "Невловимі месники"
22.00 Х/ф "Корона Російської 

імперії, або знову 
невловимі"

7.00 Х/ф "Сумна історія"
9.25 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українське шоу М.

Поплавського "Я у тебе 
один"

17.15, 22.15, 2.30 "Переказана 
історія"

18.10 Х/ф "Нерівний шлюб"
21.00, 23.10, 2.05, 3.15 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 "Заборонена історія"
23.05 "Українська Національна 

Лотерея"
23.35 Х/ф "Пальми в снігу"
3.40 "Життєві історії"
6.25 "Мультляндія"

3.15, 2.00 Зона ночі

4.45 Абзац

6.39, 7.55 Kids Time

6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"

8.00, 1.00 Київ вдень та вночі (16+)

9.00, 22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)

9.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)

17.00, 19.00 Варьяти (12+)

21.00 Т/с "Будиночок на щастя" 

(12+)

23.00 Х/ф "Легіон" (18+)

5.50 М/ф "Різдвяна фантазія"
6.10 М/ф "Жив собі пес"
6.25 М/ф "Як козаки у хокей грали"
6.50 Х/ф "Клятва кохання"
10.00 Х/ф "Баламут"
11.45 Х/ф "Невиправний брехун"
13.10 Х/ф "Різдво Еркюля Пуаро"
15.20 Х/ф "Неуважний" (16+)
16.55 Х/ф "Ас із асів"
19.00, 3.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Золотий теля"
23.00 Х/ф "Вій" (16+)
1.30 Х/ф "Професор у законі"
4.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00 Т/с "Терра Нова" (16+)
9.35 "Спецкор"
10.15 "ДжеДАІ"
10.55 "Загублений світ"
12.55 Відеобімба
14.05 Х/ф "Вірус для солдатів" 

(16+)
15.55 Х/ф "Віддача" (16+)
17.50 Х/ф "Вціліла" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)
21.35, 23.20 Т/с "Кістки-4" (16+)
1.00 "Секретні файли"
1.55 Т/с "Стоматолог"
2.55 "Облом.UA."
4.25 "Люстратор. Прокляття 

системи"

5.30, 0.45 Т/с "Коли ми вдома"

6.20, 15.25 "Все буде добре!"

8.30, 19.00, 23.45 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"

9.30, 20.00, 22.35 "МастерШеф" 

(12+)

17.30, 22.00 "Вікна-Новини"

18.00 "Один за всіх" (16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
9.40 Нічна Різдвяна Літургія під 

проводом Святішого Отця 
Франциска в Базиліці 
святого Петра

11.30 Концерт "Знамення"
13.00 Різдвяне привітання і 

Апостольське 
благословення для Риму і 
цілого світу Святішого Отця 
Франциска з площі святого 
Петра у Римі

13.30, 16.50 Телепродаж
13.50 Х/ф "Чарівник країни мрій" 2 

с. (12+)
15.50 UA: Фольк
17.10 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Д/ф "Найекстремальніший"
21.25 Наші гроші
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.45 Перша шпальта
23.30 Телепродаж Тюсо
1.50 "Орегонський путівник"
3.25 Світло
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:

МОБІЛЬНА ВЕТЕРИНАРІЯ

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

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

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

/MobileVeterinarianPharrnacy  mobile_vet

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ТА ЗНИЖОК

тільки у нас ліки кращих світових брендів: 
BAYER, MSD, INVESA, ZOETIS, VETOQUINOL, CEVA 
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СЕРЕДА, 26 ГРУДНЯ

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

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

9.30, 11.15, 12.20 "Одруження 
наосліп"

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

Володарка"
20.15 Комедія "Сам удома - 3"
22.15 Т/с "Родичі"
4.35 "Розсміши коміка"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 2.05 

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

(12+)
19.50 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: Скриня мерця" (16+)
22.50 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: Прокляття Чорної 
перлини" (16+)

1.35 Телемагазин

2.30, 20.00 "Подробиці"
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Top Shop"
5.25, 6.05, 22.05 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00 "Новини"
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
10.25 Х/ф "Заморожений"
12.35 Х/ф "Митниця дає добро" 

(16+)
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 1.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
21.00 "Речдок. Особливий випадок"
23.50 Х/ф "Бережись автомобіля"

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

4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашинґтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.15 Багач-бідняк
11.10, 13.15 Х/ф "Джек і бобове 

дерево" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.20, 21.20 Дизель-шоу 

(12+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
0.20 "На трьох" (16+)
2.05 Х/ф "Принцеса на бобах"

5.45 Х/ф "багато шуму з нічого"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
9.45, 1.10 "Спогади"
10.50, 0.20 " позаочі"
11.40 "Моя правда"
12.30 Х/ф "Дід лівого крайнього"
13.45 Х/ф "про принцесу Ясочку"
15.30 Х/ф "Доброго ранку!"
17.15 Х/ф "Суєта суєт"
19.00, 2.00 Т/с "міс Фрайні Фішер " 

(16+)
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "У тихій пристані"
3.40 Кіноляпи

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

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

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

3.00, 2.05 Зона ночі
4.50 Абзац
6.44, 7.59 Kids Time
6.45 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00, 1.00 Київ вдень та вночі (16+)
9.00, 22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)
10.00 Т/с "Відчайдушні 

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

(12+)
22.50 Х/ф "Вимирання" (18+)
2.00 Служба розшуку дітей

5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00 М/ф "Бременські музиканти"
6.50 М/ф "Вій"
7.15 Х/ф "Акваланги на дні"
8.50 Х/ф "Живе такий хлопець"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50 Т/с "Кулагін та партнери"
14.50, 16.50, 3.35 "Речовий доказ"
21.25 "Легенди карного розшуку"
23.45 Х/ф "Американська 

пастораль" (16+)
1.50 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
3.55 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Терра Нова" (16+)

10.40, 17.15 "Загублений світ"

12.40 "Помста природи"

15.15 Х/ф "Знак пошани" (16+)

18.15 "Спецкор"

18.50 "ДжеДАІ"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-4" (16+)

1.00 "Секретні файли"

1.55 Т/с "Стоматолог"

2.55 "Облом.UA."

5.00 Т/с "Вуличне правосуддя" 

(16+)

6.05, 15.25 "Все буде добре!"
8.10, 19.00, 23.15 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.10 "МастерШеф" (12+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Один за всіх" (16+)
20.00 "МастерШеф. Оголошення 

переможця" (12+)
22.35 "МастерШеф. Невідома 

версія" (12+)
0.15 Т/с "Коли ми вдома"

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

15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.15 РадіоДень
13.40 "Бюджетний відпочинок"
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Сильна доля
18.20, 3.35 Тема дня
19.00 UA:Біатлон. Студія
19.30 Д/ф "Щоденники комах"
19.50 Т/с "Дірк Джентлі" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 "Погляд зсередини"
22.45 Схеми. Корупція в деталях. 

Дайджест
23.30 Телепродаж Тюсо
1.40 Розсекречена історія
2.30 Наші гроші
4.10 #KіноWALL
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

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

9.30, 11.20, 12.20 "Одруження 
наосліп"

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

Володарка"
20.15 Комедія "Сам удома 5"
22.10 Т/с "Родичі"
4.35 "Розсміши коміка"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 2.30 

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

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

(12+)
19.50 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: На краю світу" (16+)
23.10 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: Скриня мерця" (16+)
2.00 Телемагазин
3.30 Ток-шоу "Говорить Україна"

2.30, 20.00 "Подробиці"
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Top Shop"
5.25, 6.05, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20 Х/ф "Черниці в перегонах" 

(16+)
12.35 Х/ф "Операція "Тушонка"
14.50, 15.50, 16.45, 1.20 "Речдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
21.00 Спецпроект "Жовті жилети"
23.40 Х/ф "Жінка, яка співає"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Красуня й чудовисько"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 19.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 3
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.10 Багач-бідняк
11.05, 13.20 Х/ф "Подорож 

Єдинорога"
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.25, 21.25 Дизель-шоу 

(12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
0.05 "На трьох" (16+)
2.00 Х/ф "Поїзд поза розкладом"

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

Російської Імперії"
9.30, 1.20 "Спогади"
10.35, 0.30 " позаочі"
11.25 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Зозуля з дипломом"
13.30 Х/ф "Шестеро мандрують по 

світу"
14.45 Х/ф "Невловимі месники"
16.20 Х/ф "Корона Російської 

імперії, або знову 
невловимі"

19.00, 2.10 Т/с "міс Фрайні Фішер " 
(16+)

21.00 Т/с "Розслідування Мердока"

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

телевізійні новини"
8.15, 23.20 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.00, 2.20 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.00 Х/ф "Заради кохання"
18.30, 0.10 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Таємниці королівських 

вбивств"
22.30, 1.50 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.05 "Мультляндія"

3.00, 2.15 Зона ночі
4.45 Абзац
6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00, 1.10 Київ вдень та вночі (16+)
9.00, 22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)
10.00 Т/с "Відчайдушні 

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

(12+)
23.00 Х/ф "Нова ера Z" (18+)
2.10 Служба розшуку дітей

5.55, 12.50 Т/с "Кулагін та 
партнери"

6.50 Х/ф "Сімнадцятий 
трансатлантичний"

8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Останнє полювання"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
14.45, 16.50, 3.35 "Речовий доказ"
21.25 "Легенди карного розшуку"
23.45 Х/ф "Кілер Калі" (16+)
1.30 "Легенди бандитського Києва"
2.55 "Випадковий свідок"
3.55 "Правда життя. Професії"
4.55 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Терра Нова" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 3.35 "Облом.UA."

15.15 Х/ф "Транс" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-4" (16+)

1.00 "Секретні файли"

1.55 Х/ф "Чужий проти Хижака" 

(18+)

5.00 Т/с "Вуличне правосуддя" 

(16+)

4.55, 1.00 Т/с "Коли ми вдома"
5.50, 15.25 "Все буде добре!"
7.55, 19.00, 0.00 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
8.55 "МастерШеф" (12+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Один за всіх" (16+)
20.00 "Зважені та щасливі" (12+)
22.45 "Зважені та щасливі. 

Оголошення переможця" 
(12+)

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

15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.15, 14.30 РадіоДень
13.40 "Бюджетний відпочинок"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Промінь живий
18.20, 3.35 Тема дня
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/ф "Щоденники комах"
19.50 Т/с "Дірк Джентлі" (12+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях. 

Дайджест
22.15 "Погляд зсередини"
22.45 Букоголіки
23.30 Телепродаж Тюсо
1.40 Розсекречена історія
2.30 Складна розмова
4.10 #МузLove
4.40 Koktebel Jazz Festival

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

9.30, 11.15, 12.20 "Одруження 
наосліп"

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

Володарка"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.15 "# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова 2018"
23.00, 5.00 "Розсміши коміка"
1.00 "Вечірній Київ"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 2.15 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Мелодрама "Черговий 

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

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

(12+)
19.50 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: На дивних берегах" 
(16+)

22.20 Х/ф "Пірати Карибського 
моря: На краю світу" (16+)

1.45 Телемагазин
3.15 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+)

2.40, 18.00 Ток-шоу "Стосується 
кожного"

3.20, 20.00 "Подробиці"
4.05 "Орел і Решка. Шопінг"
5.15 "Top Shop"
5.45 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15 Х/ф "Іграшка"
12.35 Х/ф "Близнюк" (16+)
14.50, 15.50, 16.45, 0.30 "Речдок"
20.30 Х/ф "Охоронець для доньки" 

(16+)
22.40 Х/ф "Ніч закритих дверей" 

(16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король повітря. Золота 

ліга"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 19.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.10 Віталька
17.15 Х/ф "Перевізник - 2"
21.00 Х/ф "Сотка" (16+)
22.45 Х/ф "Підняти перископ"
0.30 Теорія зради
1.30 17+
2.20 Панянка-селянка
5.50 Корисні підказки

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

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.15 Багач-бідняк
11.10, 13.20 Х/ф "Одисея" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.20, 21.25 Дизель-шоу 

(12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
0.10 "На трьох" (16+)
2.10 Х/ф "Кримінальний талант"

5.45 Х/ф "якби я був начальником"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 12.00 "Моя правда"
10.05 "Спогади"
11.10 " позаочі"
12.50 Х/ф "Акваланги на дні"
14.20 Х/ф "Смерть індіанця Джо"
15.40 Х/ф "Ділові люди"
17.20 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
19.00, 3.05 Т/с "міс Фрайні Фішер " 

(16+)
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Брати Карамазови"
3.55 Кіноляпи
4.35 Саундтреки
5.10 Телебачення

6.35 "Дотик з Чарльзом Стенлі"
7.00 "Таємниці королівських 

вбивств"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 1.50, 3.25 

"Столичні телевізійні 
новини"

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

Лотерея"
4.15 "Життєві історії"

3.00 Абзац
4.44, 5.59 Kids Time
4.45 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.00, 0.30 Київ вдень та вночі (16+)
7.00, 21.40 Т/с "Чаклунки" (16+)
8.00 Ревізор
11.00 Страсті за ревізором
13.10 Т/с "Будиночок на щастя" 

(12+)
16.15, 19.00 Топ-модель (16+)
22.30 Екси (16+)
1.30 Служба розшуку дітей
1.40 Зона ночі

5.55, 12.50 Т/с "Кулагін та 
партнери"

6.55 Х/ф "Небилиці про Івана"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Женя, Женєчка та 

"катюша"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
15.00, 16.50, 3.20 "Речовий доказ"
21.05 "Легенди карного розшуку"
23.45 Х/ф "Поля" (16+)
1.50 "Легенди бандитського Києва"
3.10 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 2.50 Т/с "Терра Нова" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55 "Загублений світ"

12.55 Відеобімба

15.25 Х/ф "Герой у розшуку" (16+)

17.15 "Цілком таємно"

19.25 Т/с "Перевізник-2" (16+)

23.20 "Змішані єдиноборства. UFC 

№227"

1.50 Т/с "Стоматолог"

3.30 "Облом.UA."

4.10 "Люстратор. Прокляття 

системи"

5.10 Т/с "Коли ми вдома"
6.05 "Хата на тата" (12+)
13.10 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
15.10 Х/ф "Діамантова рука"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Один за всіх" (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 "Цієї миті рік потому" (12+)
22.45 "Ультиматум" (16+)

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

15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.15, 14.30 РадіоДень
13.40 "Бюджетний відпочинок"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Енеїда
18.20, 3.45 Тема дня
19.00 Перший на селі (оригінал)
19.30 "Мегаполіси"
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00 Лайфхак українською
23.30 Телепродаж Тюсо
1.40 Розсекречена історія
2.30 Складна розмова
4.25 Koktebel Jazz Festival
5.05 UA: Фольк

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 29 ГРУДНЯ

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.35 "Їмо за 100"

11.15, 23.35 "Світське життя 2018"

12.20 Мелодрама "Полюби мене 

такою"

16.30 "Жіночий квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

21.15 Х/ф "Один плюс один удома"

0.40 "Розсміши коміка"

4.40 "Вечірній Київ"

7.00, 19.00 Сьогодні
8.00, 5.30 Зоряний шлях
8.50 Т/с "Мама для Снігуроньки" 

(12+)
12.30 Т/с "Лист помилково" (12+)
16.10 Т/с "Термін давності" 1, 3 с. 

(12+)
20.00 Т/с "Термін давності" (12+)
21.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів
1.00 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: На дивних берегах" 
(16+)

2.00 Телемагазин
3.50 Реальна містика

3.00, 20.00 "Подробиці"
3.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
4.15 "Готуємо разом"
5.00 "Top Shop"
5.30 Д/п "Подорожі в часі"
5.55 "Чекай мене. Україна"
7.50 Х/ф "Іграшка"
9.40 Х/ф "Пригоди Електроніка"
13.40 Х/ф "Белль і Себастьян"
15.40 Х/ф "Белль і Себастьян: 

Пригоди тривають"
17.30 Х/ф "У джазі тільки дівчата"
20.30 Х/ф "Джентльмени удачі"
22.15 "Шоу Ані Лорак "DIVA"
1.05 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.55 М/ф "Барбі Дрімтопія. 

Фестиваль розваг"
12.45 М/ф "Ніко 2: маленький 

братик — великі 
неприємності"

14.05 Х/ф "Пані Метелиця"
15.15 Вечірка 2
17.15 Х/ф "Підняти перископ"
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Теорія зради
2.00 17+
2.50 Панянка-селянка
3.40 Віталька

6.00 Більше ніж правда
7.40 Я зняв!
9.35 Дизель-шоу (12+)
10.50, 10.45 Особливості 

національної роботи-2
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
14.05 М/ф "У пошуках Жар-птиці"
15.20 Х/ф "Подорож до центру 

Землі"
17.00 Х/ф "Подорож-2: Таємничий 

острів" (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Тілоохоронець кілера" 

(16+)
21.25 Х/ф "Шанхайський 

перевізник" (16+)
23.05 Х/ф "Хелбой-2: Золота армія" 

(16+)
1.20 Х/ф "Подорож Єдинорога"

5.45 Х/ф "Артист з Коханівки"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 Мелодрама
9.30 Х/ф "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
10.20 Х/ф "Лісова пісня"
12.10 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
13.50 Х/ф "Весілля з приданим"
16.05 Х/ф "Кухарка"
17.20 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

чотирьох"
19.10 Х/ф "Шерлок Холмс: Собака 

Баскервілів"
21.00 Х/ф "Морозко"
22.40 Х/ф "Снігова королева"
0.20 Х/ф "Казка про втрачений час"

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

"Юний орел"
16.50 "Біометрика"
17.00 Х/ф "Що таке любов?"
18.15 "Дика прогулянка"
18.40 Х/ф "Чорний капелюх, 

червона хустка"
20.30, 2.20 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 2.00, 5.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

21.25 Х/ф "Вибір"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"

3.00 Зона ночі
4.59, 6.29 Kids Time
5.00 М/с "Лунтик і його друзі"
6.30 Київ вдень та вночі (16+)
7.20 Т/с "Чаклунки" (16+)
8.20 Заробітчани
10.20 Топ-модель (16+)
13.00 Варьяти (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00 Х/ф "101 далматинець"
19.00 М/ф "Крижане серце"
21.00 Х/ф "Ніч у музеї"
23.10 Х/ф "Хто в будинку тато" 

(16+)
1.10 Х/ф "Легіон" (18+)

5.05 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
6.50 Х/ф "Через Гобі та Хінган"
9.55 Х/ф "Єдина дорога"
11.50 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
15.45, 3.45 "Речовий доказ"
16.50 "Легенди карного розшуку"
18.05 "Переломні 80-е"
19.00, 3.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Небезпечно для життя!"
21.25 Х/ф "Прибульці - 3: Взяття 

Бастилії" (12+)
23.30 Х/ф "Бруклінські поліцейські" 

(16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"

6.00 М/ф

8.05, 1.50 "102. Поліція"

9.00 ДжеДАІ 2018 г.

10.00 "Загублений світ"

15.05 Х/ф "Герой у розшуку" (16+)

16.55 Х/ф "Під прицілом" (16+)

18.50 Х/ф "Останній кордон" (16+)

20.40 Х/ф "Захисник" (16+)

22.15 Х/ф "Чужі проти Хижака-2" 

(18+)

0.05 Х/ф "Атака на титанів" (16+)

2.45 "Облом.UA."

4.10 "Цілком таємно"

6.00 Т/с "Коли ми вдома"
7.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
8.00 "Караоке на Майдані"
9.05 "Все буде смачно!"
10.00 Т/с "Список бажань" (16+)
14.15 Х/ф "Новорічний янгол"
16.15 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Х-Фактор. Гала-концерт. 

Оголошення переможця"
22.55 "Цієї миті рік потому" (12+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00, 4.10 

Новини
10.05 Лайфхак українською
10.20 "Цікаво.com"
11.15, 16.35 Телепродаж
11.35 Хто в домі хазяїн?
12.05 Сильна доля
13.00 Х/ф "Змова проти корони" 1 

с. (16+)
15.00 Пообіді шоу
16.00 Спільно
17.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
19.55, 3.20 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.30 "Гордість світу"
22.55 Світло
0.00 Телепродаж Тюсо
2.10 "Смаки культур"
4.35 Koktebel Jazz Festival
5.05 UA: Фольк

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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6.00, 19.30, 5.00 ТСН
7.00 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55, 11.05, 12.10, 13.05, 14.10 

"Світ навиворіт 10: 
Бразилія"

15.30 Комедія "Дівчата"
17.30 Комедія "Діамантова рука"
20.15 Комедія "Шукаю жінку з 

дитиною"
0.00 "Розсміши коміка"
1.00 "Вечірній Київ"

6.30 Сьогодні

7.30, 5.30 Зоряний шлях

9.00 Т/с "Термін давності" (12+)

12.50 Т/с "Серце слідчого" (12+)

17.00 Т/с "Смак щастя" 1, 2 с.

19.00, 3.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

21.00 Т/с "Смак щастя"

23.00, 2.15 Т/с "Все буде добре"

1.45 Телемагазин

3.50 Реальна містика

8.00 "Правила виживання. 
Спецвипуск"

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

сезон 2"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.05 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
13.00 Х/ф "Белль і Себастьян: 

Друзі назавжди"
14.40 Х/ф "У джазі тільки дівчата"
17.10 Х/ф "007: Казино Рояль" 

(16+)
20.30 Х/ф "Корольова"
22.30 "Ювілейний вечір Софії 

Ротару"

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф "Врятувати Санту"
12.30 Х/ф "Красуня й чудовисько"
14.15 Вечірка 2
17.15 Х/ф "Сотка" (16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Теорія зради
2.00 Панянка-селянка
3.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.20 Скарб нації
5.30 Еврика!
5.40 Факти
6.05 Інсайдер
7.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.25 Х/ф "Шанхайський 

перевізник" (16+)
12.45, 13.20 Х/ф "Подорож до 

центру Землі"
13.00 Факти. День
15.00 Х/ф "Подорож-2: Таємничий 

острів" (12+)
16.35 Х/ф "Тілоохоронець кілера" 

(16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.30 Х/ф "Маска" (16+)
22.25 Х/ф "Син Маски"
0.05 Х/ф "Джек і бобове дерево" 

(16+)

5.45 Х/ф "Матрос з "Комети"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 Х/ф "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
9.30 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
10.20 Х/ф "Смерть індіанця Джо"
11.40 Х/ф "Пригоди Тома Сойєра"
13.25 Х/ф "Вірний Руслан"
17.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Король 

шантажу"
19.00 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Останній вампір"
21.00 Т/с "Вантаж без маркування"
22.45 Х/ф "Доля людини"
0.40 Х/ф "Непідсудний"

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

Варшаві"
15.35 "Дика прогулянка"
16.30 "Х ювілейний фестиваль 

"Родина"
18.55 Х/ф "Крок за кроком"
21.00, 0.40, 5.25 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 5.55 "СТН-спорт-

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

Лотерея"
23.40 "Якісне життя"

3.10 Зона ночі
6.00 Стендап-шоу
6.59, 9.14 Kids Time
7.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
9.15 М/ф "Балерина"
11.00 М/ф "Феї і легенда 

загадкового звіра"
12.40 Х/ф "101 далматинець"
14.45 Х/ф "Казки на ніч" (16+)
16.45 Х/ф "Ніч у музеї"
19.00 Х/ф "Ніч у музеї 2"
21.00 Х/ф "Ніч у музеї: Секрет 

гробниці" (16+)
23.00 Х/ф "Любіть Куперов" (16+)
1.00 Х/ф "Хто в будинку тато" (16+)

6.05 Х/ф "Прокинутися у Шанхаї"
7.40 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
11.50 Х/ф "Сто грамів" для 

хоробрості..."
13.15 Х/ф "Непіддатливі"
14.45 Х/ф "Ще один зв'язок"
17.25 Х/ф "Прибульці - 3: Взяття 

Бастилії" (12+)
19.30 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
22.10 Х/ф "Важко бути мачо"
0.10 Х/ф "Бруклінські поліцейські" 

(16+)
2.35 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.10 "102. Поліція"

9.05 "Загублений світ"

11.00 "Шалені перегони"

12.30 Т/с "Перевізник-2" (16+)

16.15 Х/ф "Експедиція "Ноїв ковчег" 

(16+)

19.00 Х/ф "Вулкан"

21.00 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)

23.05 "Змішані єдиноборства. UFC 

№227"

1.35 "Облом.UA."

7.40 Х/ф "Карнавальна ніч"
9.05 "Все буде смачно!"
10.05 "Караоке на Майдані"
11.10 Т/с "Рецепт кохання"
15.10 Х/ф "Джентльмени удачі"
17.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
19.00 "Битва екстрасенсів. Фінал" 

(16+)
21.00 "Один за всіх" (16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.45, 3.00, 

4.15 Новини
9.40 Казка "Підмінена королева"
10.55 "Світ дикої природи"
12.00 Енеїда
13.05 Лайфхак українською
13.30, 16.35 Телепродаж
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.00 UA:Фольк. Новорічний 

концерт
16.00 "Мегаполіси"
17.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Д/ф "Найекстремальніший"
21.25 Концертна програма "Арсен 

Мірзоян. Київ"
22.25 "Гордість світу"
23.30 Телепродаж Тюсо
2.10 "Смаки культур"
3.20 Розсекречена історія
4.40 Концерт "Знамення"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 СПОЖИВАЧ

ЗАБОРОНА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЮ

Закон вносить зміни до Кодек-
су України про адміністративні 
правопорушення, Закону України 
«Про державне регулювання ви-
робництва і обігу спирту етилово-
го, коньячного і плодового, алко-
гольних напоїв та тютюнових ви-
робів» та Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні».

Згідно Закону, сільські, селищ-
ні та міські ради в межах території 
відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці можуть вста-
новлювати заборону продажу пи-
ва (крім безалкогольного), алко-
гольних, слабоалкогольних напоїв, 
вин столових суб’єктами господа-
рювання (крім закладів ресторан-

ного господарства) у визначений 
рішенням таких органів час доби.

Відповідно до абзацу першого 
частини другої статті 156 Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення, порушення працівни-
ком підприємства (організації) тор-
гівлі або громадського харчування 
правил торгівлі пивом (крім безал-
когольного), алкогольними, слабо-
алкогольними напоями і тютюнови-
ми виробами, а саме: торгівля пивом 
(крім безалкогольного), алкоголь-
ними, слабоалкогольними напоями 
або тютюновими виробами в примі-
щеннях або на територіях, заборо-
нених законом, або в інших місцях, 
визначених рішенням відповідного 

органу місцевого самоврядування, 
як таких, де роздрібна торгівля пи-
вом (крім безалкогольного), алко-
гольними, слабоалкогольними на-
поями або тютюновими виробами 
заборонена, а так само торгівля пи-
вом (крім безалкогольного), алко-
гольними, слабоалкогольними на-
поями або тютюновими виробами 

через торгові автомати чи неповно-
літніми особами, а також продаж пи-
ва (крім безалкогольного), алкоголь-
них, слабоалкогольних напоїв або 
тютюнових виробів особі, яка не до-
сягла 18 років, або продаж тютюно-
вих виробів в упаковках, що містять 
менш як 20 сигарет або цигарок, чи 
поштучно (крім сигар), або торгівля 

пивом (крім безалкогольного), алко-
гольними, слабоалкогольними на-
поями, винами столовими у заборо-
нений рішенням відповідного орга-
ну місцевого самоврядування час 
доби, — тягне за собою накладен-
ня штрафу від тридцяти до ста нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян.

 25 квітня 2018 року набув чинності Закон України № 
2376-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо надання органам місцевого самоврядування 
повноважень встановлювати обмеження продажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових» (далі — Закон).

Бориспільським ВП ГУНП в Київ-
ській області розшукуються за 
скоєння злочину:
 • Паляниця Василь Іванович, 

10.01.1954 р.н., уродженець 
Київської обл., який 28,08,2015 
р. покинув місце проживання 
та до теперішнього часу його 
місце знаходження невідоме, 
— за скоєння злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 190 КК 
України.

 • Пічугін Петро Володимирович, 
1956 р.н., уродженець Київської 
обл., який переховується 
від органів досудового 
розслідування, — за скоєння 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 
185 КК України. 

 • Голубов Костянтин Борисович, 
1948 р.н., громадянин України, 
Бориспільського району, який 
переховується від органів 

досудового розслідування, — за 
скоєння злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 185 КК України.

 • Білокінь Ігор Петрович, 1977 
р.н., громадянин України, який 
переховується від органів 
досудового розслідування, — за 
скоєння злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 296 КК України.

 • Шелестов Олександр 
Миколайович, 1974 р.н., 
уродженець м. Бориспіль, 
Київської обл., який 
переховується від органів 
досудового розслідування, 
— за скоєння злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 309 КК 
України.

 • Голубко Олександр Іванович, 
1978 р.н., уродженець с. 
Гнідин, Бориспільського 
району Київської обл., який 
переховується від органів 

досудового розслідування, — за 
скоєння злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 185 КК України. 

 • Сікорацький Іван Сергійович, 
16.06.1986 р.н., уродженець 
с. Гора, Бориспільського 
р-ну Київської обл., який 
переховується від органів 
досудового розслідування, 
— за скоєння злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 389 КК 
України. 

Розшукуються безвісти зниклі:
 • Голуб Сергій Васильович, 

25.05.1963 р.н., мешканець м. 
Бориспіль, вул. Некрасова, 6.

 •  Клименко Василь Олексійович, 
1975 р.н., уродженець с. 
Вороньків Бориспільського 
р-ну Київської обл.

 • Щокін Анатолій Миколайович, 
1937 р.н., зареєстрований за 

адресою: м. Бориспіль, вул. 
Артема, 34.

Пішли з дому та 
не повернулися:
 • 25.08.2008 р. до ЧЧ 

Бориспільського МРВ РУМВС 
України в Київській обл. 
звернулася з письмовою 
заявою гр. Дзиндра Ніна 
Вікторівна, 1958 р.н., про те, 
що 21.08.2008 р. близько 08:00 
години її син — гр. Москаленко 
Дмитро Миколайович, 
02.02.1982 р.н., зареєстрований 
за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. 
Мартусівка, вул. Заводська, 
7, кв. 3 — пішов з дому та по 
теперішній час не повернувся.

 • 12.07.2007 р. до ЧЧ 
Бориспільського МРВ ГУМВС 
України в Київській обл. 

звернулася з письмовою 
заявою гр. Малишова Валентина 
Миколаївна, 1968 р.н., про те, 
що 28.06.2007 р. близько 11:00 
години її брат — гр. Сидоренко 
Сергій Миколайович, 16.09.1973 
р.н., зареєстрований за адресою: 
Київська обл., Бориспільський 
р-н, с. Нестерівка, вул. 
Комінтерна, 19 — пішов з 
дому та по теперішній час не 
повернувся. 

При наявності інформації про 
можливе місце перебування роз-
шукуваного прохання телефонува-
ти в Бориспільський ВП за тел. 102.

Інформація для розміщення в 
газеті надана начальником Бори-
спільського відділу поліції Головно-
го управління національної поліції 
в Київській обл. Шляховським О.А. 

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

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

Мотоцикл «Мінськ», 1982 р., з докумен-
тами, на ходу, повністю справний, 6000 грн 
+ запасні частини, зірки коробки передач, 
нові, диски щеплення нові, заводський 
набір ремонтних ключів, мотонасос, 2 мо-
тошлеми. Тел.: 0 66 0362331.

Куплю
Бориспіль

Автовикуп: після ДТП та цілі, нерозмитне-
ні, проблема з документами, будб-якої мар-
ки. Терміново та вигідно. Тел.: 0 93 7025842, 
0 96 1881818, 0 95 1400912.
НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

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

БУДИНКИ

Бориспіль

Карпенка вул., 35 кв.м, 10 соток, газ, вода 
в будинку, гараж у дворі, свердловина, ціна 
договірна. Тел: 0 63 1419039.

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у бу-
динку, гараж, погреб, поруч зупинка, ма-
газин, 10 соток, під забудову, 675000 грн., 
торг. Тел.: 0 95 3433304.

Оголошення та реклама

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

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН — 15 КВ.М
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ГАРАЖІ

Бориспіль

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

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

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

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

кооп. «Прометей», капітальний з підва-
лом, ціна договірна. Тел.: 0 67 5056064.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Щорса вул., 8,25 соток, під будівниц-
тво, 348000 грн. Тел.: 0 50 3838611, На-
талія. 

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

здаються в оренду торгові місця, м. Бори-
спіль, ринок «Зоряний». Тел.: 0 95 7125465.

здаються офісні приміщення, центр міста, 
12, 20, 30 кв.м. Тел.: 0 67 5017077.

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

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

Оренда павільйонів під магазин, кафе-
терій, салон, 30 кв.м + тераса, всі кому-
нікації, м. Бориспіль, вул. К.Шлях. Тел.: 
0 67 3688909. 

Приміщення в оренду в центрі мі-
ста:офісні приміщення, салон — 15 
кв.м. Тел.: 0 67 3688909, (044) 3333070.

Найму

Бориспіль

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

будинок, півбудинку у м. Бориспіль, для 
молодої сім’ї, в довгострокову оренду. Тел.: 
0 67 5017077.

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

Міняю

Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на 
роботу адміністраторів автосервісу 
(по випуску авто), мийників автомобі-
лів, автомеханіків, шиномонтажників, 
прибиральниць, офіціантів, адміні-
страторів кафе. Тел.: 0 67 9040777.

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

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІ-
ГЕНА» пропонує роботу: офіціант в 
ресторан, швейцар в ресторан, водій 
кат. «D» в готель, технік з експлуатації 
і ремонту тепло-водо-електрооблад-
нання, механік транспортних засобів, 
начальник СТО, охоронець, покоївка 
в готель. Забезпечуємо харчуванням, 
при потребі надаємо гуртожиток. З/п та 
графік роботи при співбесіді. Тел.: 0 50 
3521592. 

Запрошуємо на роботу начальника 
котельні, г/р 5/2, с. Проліски. Тел.: 0 95 
4119089.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

(04595) 6-39-69
096 442-32-64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33
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На виробництво гофроупаковки (кар-
тон, картонні коробки), с. Щасливе, по-
трібен вантажник на склад (розванта-
ження-навантаження транспорту). Г/р з 
8.30 до 16.30, офіційне працевлаштуван-
ня, від ст.м. «Бориспільська», «Черво-
ний хутір» надається транспорт. Тел.: 0 
67 2095551, Олексій, 0 67 4024149, Олек-
сій. 

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

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

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

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

Підприємству потрібен машиніст ав-
токрану, офіційне працевлаштуван-
ня, д/р від 1 року, з/п за домовлені-
стю. Тел.: 0 98 9807211, 0 99 5444775, 
0 68 5232123.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ФУРУ, КАТ. «Е», ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ФУРУ, КАТ. «Е», 
З Д/Р. ТЕЛ.: 0 67 3278510.З Д/Р. ТЕЛ.: 0 67 3278510.

Терміново готель «Old Port» запро-
шує на роботу адміністратора та по-
коївку. Офіційне працевлаштування, 
надається житло. Позмінний графік. 
Висока з/п. Тел.: 0 63 1301513, (044) 
2817957.

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

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

Терміново потрібні прибиральниці, двір-
ник, тракторист. Стабільна з/п, соцпакет. 
Робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 2426177.

Терміново! Робота для водіїв. Елек-
тромобіль «Нісан Ліф» чекає на тебе. 
Гнучкий графік, стабільні гроші, став-
ка 700 грн/8-9 год. Тел.: 0 67 2493137.

У кафе «Маріанна» потрібні офіціан-
ти, бармени, прибиральниці. З/п гідна, 
вчасно. Тел.: 0 98 6744412. 

Оголошення та реклама

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

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРО-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРО-
ДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ ДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ 
Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. БОРИ-Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. БОРИ-
СПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.СПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.

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

Провідна сервісна компанія запро-
шує на роботу в супермаркет в м. Бо-
риспіль прибиральниць, візочників, 
двірників і т.і. Можливість підібрати 
зручний для вас графік роботи. Гідну 
та стабільну оплату праці гарантуємо. 
Тел.: 0 68 0017299. 

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, 
складальники-пакувальники, комп-
лектувальники, засипальники сиро-
вини, з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 
5221290.

Робота! Відкриті вакансії: кухар, сушист, 
прибиральниця, касир. Тел.: 0 67 2497767.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Готельно-ресторанний комплекс  

«ЛІГЕНА»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Офіціант в ресторан
Швейцар в ресторан
Водій кат. «Д» в готель
Технік з експлуатації 
і ремонту тепло-водо-
електрообладнання 
Механік транспортних засобів
Начальник СТО
Охоронець
Покоївка в готель

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

ТОВ «Полімершпагат» у зв’язку з роз-
ширенням виробництва запрошує опе-
раторів виробничого обладнання, меха-
ніків, слюсаря К.В.П. та А., вантажника, 
охоронця. Виробництво у м. Бориспіль. 
Пропонуємо офіційне працевлаштуван-
ня, навчання, сучачну оплату. Тел.: 0 
4595 52571, 72495, 52033, 0 67 3128822.
Київ

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

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рей-
ка. Індивідуальний підхід до кожного клі-
єнта, доставка. м. Бориспіль, вул. Бровар-
ська, 4-б. Тел.: 0 95 2731075, 0 95 2733310, 
0 96 3922253, 0 63 2731075.

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

Вікно металопластикове, 1,30х1,80, б/в. 
Тел.: 0 98 2030654.
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У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ    ПРИБИРАЛЬНИЦІ
БАРМЕНИ

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 18.12.2018 року

1. ТОВ «Фіге», фахівець, з/п 8500,00 грн.
2. ТОВ «Фіге», підсобний робітник, 

з/п 5500,00 грн.
3. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», ін-

женер-конструктор, з/п 7000,00 грн.
4. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», 

геодезист, з/п 8000,00 грн.
5. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», за-

ступник начальника виробничо-техніч-
ного відділу, з/п 8000,00 грн.

6. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», 
кошторисник, з/п 7000,00 грн.

7. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», 
охоронець, з/п 5000,00 грн.

8. РУЗТІ «Наш дім», завідувач госпо-
дарства, з/п 5000,00 грн.

9. РУЗТІ «Наш дім», бухгалтер, з/п 
7000,00 грн.

10. Бориспільський Академічний лі-
цей, прибиральник службових примі-
щень, з/п 3723,00 грн.

11. Бориспільський Академічний лі-
цей, двірник, з/п 3723,00 грн.

12. Бориспільський Академічний лі-
цей, сестра медична, з/п 3723,00 грн.

13. ДНЗ «Світлячок», сестра медич-
на, з/п 4000,00 грн.

14. ДНЗ «Світлячок», кухар, з/п 
4500,00 грн.

15. ТОВ «Лан рейс», монтажник ме-
реж зв’язку,  з/п 10000,00 грн.

16. БДЮТ «Дивоцвіт», прибиральник 
службових приміщень, з/п 5544,00 грн.

17. КПТМ «Бориспільтепломережа», 
фахівець з питань цивільного захи-
сту, з/п 7900,00 грн.

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

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

20. Бориспільський ліцей «Дизайн-о-
світа» ім П.Чубинського, кухар, з/п 
4029,00 грн.

21. Бориспільський ліцей «Дизайн-о-
світа» ім П.Чубинського, кухонний ро-
бітник, з/п 3899,00 грн.

22. Глибоцька ЗОШ, кухар, з/п 
3723,00 грн.

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

(04595) 6-06-66

Ресторанно-готельний комплекс

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ 
у кафе

0993874695

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Машиніст екструдера
Друкар флексографічного друку
Інженер-лаборант

Машиніст екструдера
Друкар флексографічного друку
Інженер-лаборант

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

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

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

Терміново на роботу потрібен

ОХОРОНЕЦЬ
з/п щоденно 

ЗАВГОСП 
0995444797, 0636363608
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Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097-899-99-76,
050-355-62-36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503-66-72, 0 67 504-44-06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800-66-66
(093) 800-66-66

Тротуарна плитка, паркани бетонні, кіль-
ця бетонні, дрова рубані дубові. Тел.: 0 97 
8999976, 0 50 3556236.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

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

МЕБЛІ

Бориспіль

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

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

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

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

Холодильник «Ардо», 2-камерний, гар-
ний стан, м. Бориспіль, центр. Тел.: 0 91 
1149067.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Корова, 5,5 місяців тільності, на третій 

окот, ціна договірна. Тел.: 0 98 0079352.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

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

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

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

Чорнозем з доставкою, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 2334242.
КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Закуповуємо корів, коней, бичків. Тел.: 0 
98 8006666, 0 93 8006666.

Проводимо закупівлю корів, коней, бичків, 
телиць, телят, свиней. Тел.: 0 67 5036672, 0 
67 5044406.
ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

Бориспіль

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

РІЗНЕ

Бориспіль

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

Викавування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 
0 67 9619812, Володимир.

Викачування вигрібних ям, ЗІЛ-130, 5,5 
куб.м. Тел.: 0 96 1712007, 0 93 0472816, 
Анатолій. 

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихід-
них. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 
4553391.

Викачування ям 12 куб.м, працюємо без 
вихідних. Тел.: 0 67 8452525.

Заправка картриджів, ремонт принте-
рів. Тел.: 0 95 1185533, 0 97 5823686, 0 73 
4745585. 

Ремонт квартир, будинків; перепла-
нування, опалення, водопровід, кана-
лізація. Будівництво — будинки, при-
будови, гаражі, павільйони, навіси, 
лазні, ворота, паркани. Покрівельні 
роботи під ключ, мансардні дахи. Уте-
плення, облицювання будинків. Тел.: 
0 96 9721514, 0 66 8393483.

Ремонт котлів усіх видів. Тел.: 0 50 
9007347, 0 98 0484595.

Ремонт стартерів та генераторів, супут-
ні запчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 
8887825.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений диплом НУТХ бакалавра, се-
рія КВ №43349743, реєстраційний номер 
2492/12, виданий на ім’я Корніяки Антоніни 
Олександрівни НУТХ 2012 року, вважати 
недійсним.

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
ДВІРНИКДВІРНИК
ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ

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

067-242-61-77Тел.: (04595) 3-62-46

На постійну роботу в 
ДП «Бориспільський лісгосп» потрібні

ВЕРСТАТНИКИ
РАМНИКИ
ПОМІЧНИКИ РАМНИКІВ
Заробітна плата – 8000-10000 грн 
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Споживач
 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про державне регулюван-
ня видобутку, виробництва і ви-
користання дорогоцінних мета-
лів і дорогоцінного каміння та 
контроль за операціями з ними» 
для ювелірних та побутових ви-
робів із  дорогоцінних металів 
встановлюються такі проби: 

 • для платини — 900, 950;
 • для золота — 375, 500, 585, 750, 

958 і 999; 
 • для срібла — 800, 830, 875, 925, 

960;
 • для паладію — 500, 850. 

Ювелірні вироби як 
вітчизняного, так і іноземного 
виробництва під час продажу 
повинні мати товарні ярлики, 
прикріплені металевою 
пломбою.

Товарний ярлик ювелірних виро-
бів передбачає наявність такої ін-
формації: найменування або товар-
ний знак підприємства-виробни-
ка, найменування виробу або його 
шифр, найменування сплаву мета-
лу та його проба, маса виробу, но-
мер (розмір) каблучки або брасле-
та, найменування каменю та його 
маса, а також позначки «виріб був 
у вжитку» або «б/в» для ювелірних 
виробів, які були у вжитку.

Торгівля ювелірними виробами 
з дорогоцінних металів здійсню-
ється суб’єктами господарювання 
тільки за наявності відбитка дер-
жавного пробірного клейма Укра-
їни. Торгівля без відбитків держав-
ного пробірного клейма України 
забороняється.

Суб'єкти господарювання за 
торгівлю на території  України 
ювелірними та побутовими виро-
бами з дорогоцінних металів, які 
не мають відбитка державного 
пробірного клейма або мають від-
биток  підробленого державного 
пробірного клейма, несуть відпо-
відальність згідно із законом.

Державне пробірне клеймо — 
знак установленого єдиного зраз-
ка, що засвідчує цінність  виро-
бів із дорогоцінних металів. Опис 
державного  пробірного клейма 
та його форма затверджуються 
центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формуван-
ня державної фінансової політики. 
Виготовлення державних пробір-
них клейм здійснюється  за замов-
ленням центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державно-
го пробірного контролю.

Суб'єкти  господарювання, що 
виготовляють  ювелірні  та побуто-
ві  вироби з дорогоцінних металів, 

мають право за наявності атесто-
ваної центральним  органом  ви-
конавчої влади,  що реалізує дер-
жавну політику з питань технічно-
го регулювання, або центральним 
органом виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері 
державного пробірного контро-
лю, в установленому порядку ла-
бораторії на клеймування виро-
бів власного виробництва держав-
ним пробірним клеймом. Перелік 
таких суб'єктів господарювання 
визначається Кабінетом Міністрів 
України за поданням центрально-
го органу виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної 
фінансової політики.

Також, продаж ювелірних виро-
бів у дрібнороздрібній торговель-
ній мережі, на ринках (крім розмі-
щених на них спеціалізованих ма-
газинів, відділів) та з рук заборо-
няється. За торгівлю ювелірними 
виробами у місцях, не встановле-
них для такої торгівлі, суб’єкти го-
сподарювання несуть відповідаль-
ність згідно із законом. 

При купівлі ювелірних виробів 
ви, як споживач, маєте право на 
вільний вибір товару, на перевір-
ку його якості, безпеки, комплек-
тності, міри, ваги та ціни, демон-
страцію безпечного та правильно-
го його використання. Якщо вини-
кають сумніви щодо ваги та якості 

товару, на вимогу продавець зо-
бов’язаний надати контрольно-ви-
мірювальний прилад, документи 
про якість, безпеку та ціну товару.

Засоби вимірювальної техніки, 
що використовуються під час про-
дажу ювелірних виробів, повинні 
бути у справному стані, мати по-
вірочне тавро та проходити пері-
одичну повірку в установленому 
законодавством порядку.

При виборі золотих виробів вар-
то зауважити, що ювелірне золото 
— це не однорідний метал, а сплав 
металів, який містить від 25% до 
70% домішок. До ювелірного зо-
лота зазвичай додають срібло або 
мідь. Власне, співвідношення само-
го золота та додаткових компонен-
тів і визначає його пробу. 

Наприклад, якщо ви купуєте 
виріб 585 проби, це означає, що 
в ньому міститься 58,5% золота, 
у виборі 750 проби — 75%. Чим 
вища проба, то дорожче кош-
туватиме виріб. Однак доміш-
ки є не менш важливі за саме зо-
лото, адже саме вони визнача-
ють міцність та колір майбут-
нього виробу. При виробництві 
білого золота, здебільшого, вико-
ристовують срібло, мідь, нікель, 
цинк, платину і паладій. Черво-
не і рожеве золото містить осно-
вну добавку мідь, а також срібло 
і цинк. 

 Вибирати коштовності 
варто особливо ретельно 
— крім вдалого фасону 
не менш важливо 
переконатися, що купуєте 
справді якісний виріб з 
дорогоцінного металу. 

Згідно з додатком № 3 постанови Кабінету Міністрів України від 
19.03.1994 №172 «Про реалізацію окремих положень Закону Укра-
їни «Про захист прав споживачів» ювелірні вироби віднесено до 
переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (по-
верненню).

Після купівлі товару обов’язково зберігайте розрахунковий до-
кумент.

Якщо протягом гарантійного терміну ви виявили дефекти, на-
приклад, виріб тріснув чи не тримається камінчик, ви маєте пра-
во відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про захист прав 
споживачів» звернутися до суб’єкта господарювання з письмо-
вою заявою про: 

—  пропорційне зменшення ціни; 
—  безоплатне усунення недоліків товару; 
—  відшкодування витрат на їх усунення. 
Скористатися цією статтею ви маєте право лише в тому випадку, 

якщо буде доведено, що недолік виробничого характеру.
Якщо ж ви, придбавши виріб з дорогоцінного металу, засумніва-

лися в його якості, можна виріб перевірити.
Для перевірки якості виробу можна звернутися до державної 

пробірної служби України. Окрім цього покупець має право звер-
нутися з письмовою заявою до підприємця, в якого придбав виріб, 
аби провести експертизу. Експертиза має бути організована про-
давцем в триденний термін з дня отримання письмової згоди на її 
проведення від покупця. Щоправда, якщо здогадки покупця щодо 
неналежної якості не виправдаються, оплатити експертизу йому 
доведеться з власної кишені.

 ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ! 
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 РЕФОРМА В ДІЇ

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН СПРЯМУВАВ 
ПОНАД 90 МЛН ГРН НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

Державна реформа медич-
ної галузі, ініційована Прези-
дентом України Петром Поро-
шенком, успішно реалізуєть-
ся на Бориспільщині. Район-
на державна адміністрація під 
головуванням Олександра Ту-
ренка за підтримки голови ра-
йонної ради Владислава Бай-
часа та депутатського корпусу 
спрямувала понад 90 млн грн 
коштів районного бюджету на 
сферу охорони здоров’я з вра-
хуванням видатків на заробіт-
ну плату та витрати на утри-
мання бюджетних установ. 

Загальна сума інвестицій на 
реалізацію реформи первинної 
медичної ланки в районі стано-
вила 10,4 млн грн, на реаліза-
цію вторинної ланки – близько 
44 млн грн: 
 • придбано 11 автомобілів 

«невідкладної медичної 
допомоги» вартістю 
2,1 млн грн;

 • проведено оснащення 
медичних закладів району 
європейським обладнанням 
на суму 39,6 млн грн;

 • розроблено проект 
електронної «медичної 
картки пацієнта» вартістю 
800 тис грн; 

 • облаштовано клініко-
діагностичну лабораторію 
з пунктами забору крові в 
населених пунктах району на 
суму понад 8 млн грн;

 • модернізовано операційний 
блок хірургічного відділення 
ЦРЛ – майже 9 млн грн;

 • придбано фізіотерапевтичне 
обладнання для 
Бориспільської ЦРЛ  на суму 
близько 5 млн грн. 
 
Крім того, в бюджеті району на 

2019 рік закладено 46 млн грн 
додаткових коштів на розвиток 
центральної районної лікарні. 

Із метою розвитку інфраструк-
тури та соціальної сфери району 
розроблено проектно-кошторис-
ну документацію на реконструк-
цію приміщень Вороньківської 
сільської дільничної лікарні з бу-
дівництвом сучасного діагнос-
тичного центру з житлом для ме-
дичного персоналу та розпочато 
роботи з проекту будівництва ре-
абілітаційного центру для постін-
сультних хворих  на базі сільської 
дільничної лікарні в с. Старе. 

• Загальна сума інвестицій на реалізацію 
реформи первинної  медичної ланки: 
10,4 млн грн.

• Клініко-діагностична лабораторія з пунктами 
забору крові в населених пунктах району 
(понад 8 млн грн).

• Модернізовано операційний блок хірургічного 
відділення ЦРЛ — 8 млн 967 тис грн.

•  Фізіотерапевтичне обладнання для 
Бориспільської ЦРЛ  (близько 5 млн грн).

• Будівництво сімейної медичної 
амбулаторії в с. Проців 
Бориспільського району.

Перспективи розвитку 
інфраструктури та 
соціальної сфери району

• Діагностичний центр з 
приміщеннями для проживання 
медичного персоналу на базі 
Вороньківської СДЛ.

• Реабілітаційний центр для 
постінсультних хворих на базі 
Старівської СДЛ.

• 9 медамбулаторій оснащено сучасним 
обладнанням європейських виробників на 
суму майже 40 млн грн. 

• Закуплено 11 автомобілів «невідкладної 
медичної допомоги» на суму 2,1 млн грн.

• Будівництво фельдшерсько-акушерського 
пункту в с. Перегуди Бориспільського району.

 РАНІШЕ

 ЗАРАЗ
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 ПРО СПОРТ

 ПЕРЕД СТАРТОМ  КАДРОВІ РОТАЦІЇ ВИМОГА ЧАСУ

 ТРИВАЮТЬ РОЗКОПКИ

Хокеїсти відточували майстерність на змаганнях в залі
15 та 16 грудня  в ДЮСШ Бориполя відбулися змагання першості серед дівчат та юнаків 2006 -2007 ро-

ку народження з хокею на траві. У змаганнях приймали участь також команди з м. Полтави. Всьго брало 
участь 5 команд. 1 місце  зайняла команда ДЮСШ « Колос-1», друге — команда з Полтави, третіми стали 
хокеїсти ДЮСШ « Колос-2». Тренер бориспільської команди Наталія Васькова.

Волейбол: дівчата досягають висот
Тренер Марія Семенівна Віцюк працює в ДЮСШ 46 років За весь 

період роботи її вихованки стали неодноразовими  переможцями та 
призерами обласних  та Всеукраїнських змагань у складі збірної Київ-
ської області. У 2018 році команда 2001- 2002 року народження стала 
переможцем обласного етапу Всеукраїнських змагань   « Шкільна во-
лейбольна ліга» та зайняла 5 місце у фіналі  у м. Івано-Франківськ. Ді-
вчата 2004 -05 р. н. стали другими у Київській області. Вихованка Анас-
тасія Нікольнікова (2004 р. н.) у складі збірної України брала участь  в 
міжнародному турнірі із волейболу у Польщі.

14 СІЧНЯ — 
ПЕРШИЙ ДЗВОНИК 
В АКАДЕМІЧНОМУ 
ЛІЦЕЇ

Тетяна ХОДЧЕНКО

14 грудня — закінчення тер-
міну подання заяв до нового 
Академічного ліцею в Бори-
сполі. Але до навчання присту-
плять не всі бажаючі. 

 «Від бажаючих навчатися в ліцеї 
надійшло понад 700 заяв. Оскільки 
школа розрахована на 850 учнів, 
то багатьом буде відмовлено у пе-
реведенні. Наразі ми компонуємо 
із 1 по 8 класи, 17 класів вже сфор-
мовано», — розповідає начальник 
управління освіти та науки Бори-
спільської міської ради Тетяна Пав-
ленко, додаючи, що після 25 груд-
ня всі батьки будуть повідомлені 
про те, чи піде їхня дитина у но-
вий заклад після канікул, чи про-
довжить навчання у тій же школі, 
яку відвідує. 

«Багатьом може бути відмов-
лено, але з 1 вересня наступно-
го навчального року школа бу-
де повністю укомплектована», — 
переконує Павленко. 

Керівник наголошує, що після 
того, як остаточно сформуються 
класи, можна буде говорити про 
нестачу чи надлишок кадрів, які 
готові працювати в академічно-
му ліцеї. Також керівник підкрес-
лила, що на навчальний процес 
у жодній школі міста навчальний 
процес не постраждає. 

Дата урочистого відкрит-
тя Академічного ліцею поки не 
озвучується. Відомо лише, що у 
планах влади зробити це в січ-
ні, можливо, навіть в перший 
день навчального процесу піс-
ля канікулярного періоду — 14 
січня 2019 року. Список запро-
шених на урочистості поки не 
озвучується. Чи приїде Прези-
дент України Петро Порошенко, 
теж поки лишається інтригою, 
хоча розкриття її прогнозоване 
— очікується, що таки приїде. 18 
грудня новий заклад уже оцінив 
новий голова КОДА Олександр 
Терещук.

«ЕВРІКА» —
З НОВИМ 
ДИРЕКТОРОМ 
ТА ПЛАНАМИ

Наталія ТОКАРЧУК

Олег Третяк, який трива-
лий час очолював Бориспіль-
ський міський центр техніч-
ної творчості «Евріка», нещо-
давно отримав нову посаду 
— депутати на позачерго-
вій сесії Бориспільської ра-
йонної ради затвердили йо-
го призначення директором 
Комунальної установи «Бо-
риспільський районний бу-
динок культури». 

Натомість новим директором 
«Евріки» став  Юрій Миколайо-
вич Братусь, керівник гуртка 
фотосправи. Як розповів ново-
призначений очільник, ввіре-
ний йому заклад працює у звич-
ному режимі, ніяких змін у його 
діяльності не передбачається. 
Також Юрій Братусь спростував 
чутки щодо можливого закрит-
тя закладу через збитковість та 
низьку наповнюваність відвід-
увачами. «Центр активно пра-
цює над збільшенням наповню-
ваності гуртків, яких зараз налі-
чується 17: авіамодельний, ав-
томодельний, бісероплетіння, 
гончарства та кераміки, дере-
вообробний, картингу, комп’ю-
терної графіки та дизайну, ма-
шинного в’язання, моделюван-
ня іграшок-сувенірів, народної 
іграшки, Петриківського розпи-
су, технічного моделювання, па-
перопластики, радіотехнічний, 
радіооператорів, технічного ди-
зайну, фотосправи. Звертаємо-
ся до бориспільців, приводять 
своїх діток до нас на позашкіль-
ні заняття», — наголошує новий 
директор. 

Нагадаємо, отримати 
більше інформації про 

центр та записатися на гуртки 
можна за адресою:

вул. Київський шлях, 87; 
телефон для довідок 

(04595) 6-78-95.

Військовий комісар Бори-
спільського ОМВК Роман Гор-
бач: «На Бориспільщині, у разі 
необхідності, формується ок-
ремий батальйон територіаль-
ної оборони, командиром яко-
го призначений досвідчений 
бойовий офіцер капітан Юрій 
Гармаш. Командуванням ба-
тальйону активно проводиться 
робота щодо укладення контр-
актів на проходження служби у 
військовому резерві».

Одним із перших резервістів ці-
єї військової частини, за інформа-
цією військового комісара, став го-
ловний лікар Бориспільської ЦРЛ 
Олександр Щур, який уклав контр-

акт з командуванням батальйону 
6 грудня — у День Збройних Сил 
України і готовий прибути за ви-
кликом командира для виконання 
завдань за призначенням.

Служба в резерві — це майже 
єдина можливість одночасно буду-
вати цивільну та військову кар’єру.

Основними перевагами 
резервістів є:

 • можливість бути призваним 
на навчальні збори, за 
мобілізацією лише до своєї 
частини, на свою посаду;

 • надання переважного права 
отримати вищу посаду, чергові 
військові звання;

 • виплата грошової винагороди 

у відповідності із військовим 
званням за результатами 
виконання програми 
підготовки.

Важливо! Громадяни України у 
добровільному порядку можуть 
укладати контракти з командира-
ми військових частин на проход-
ження служби в резерві. Це надає 
можливість проходити підготов-
ку на навчальних зборах тільки 
у складі штатних підрозділів (ча-
стин), з якими укладений контракт.

Інформація Бориспільської  
районної державної 

адміністрації 
Київської області

Наталія ТОКАРЧУК

На земельній ділянці, що по-
близу ринку «Центральний», об-
меженої вулицями Героїв Небес-
ної Сотні та Верхній Вал і відве-
деної під забудову, здійснювала 
розкопки група археологів Інсти-
туту Археології НАН України. 

Знайдені матеріали будуть оп-
рацьовані спеціалістами та пере-
дані в Бориспільський історичний 
музей. Керівництво музею утри-
малося від коментарів і обіцяє 
детально розповісти про знахід-
ки, коли будуть результати дослі-
джень. Натомість «Вісті» поспіл-
кувалися із активістом, представ-
ником асоціації учасників АТО та 
старшим інспектором відділу 
контролю за благоустроєм Бог-
даном Меташопом, щоб дізнати-
ся громадську позицію щодо долі 

тієї ділянки, яка знаходиться в ко-
ристуванні орендаря, що плану-
вав забудову. 

Богдан Сергійович розповів, що 
в результаті проведених робіт бу-
ли знайдені сліди древнього по-
селення — городища часів, мож-
ливо, Київської Русі. Тобто терито-
рія є історичною і потребує дослі-
дження. Ідеальним варіантом, на 
думку активістів, є викуп ділянки 
державним чи міським коштом з 
подальшим створенням там музею 
під відкритим небом. 

«Хотілося б, щоб там не було бу-
дівництва; можливо, створити там 
зелену зону — територію для відпо-
чинку містян, адже паркових зон в 
місті обмаль, щоб зберегти дану міс-
цевість для подальших досліджень 
та збереження історичної пам’ятки», 
— прокоментував співрозмовник. 

Як відомо, ділянка знаходиться 
в оренді ПП «Денадабор». Терито-

рія захаращена, що є порушенням 
правил благоустрою міста; ділян-
ка потребує розчищення, ремонту 
старої огорожі від вул. Героїв Не-
бесної Сотні та встановлення ого-
рожі з вул. Верхній Вал. 

«Відділ контролю за благоустро-
єм має намір наполягати на розі-
рванні даного договору оренди 
для повернення землі у власність 
міста. Якщо там почнеться будів-
ництво, це буде порушенням зако-
нодавства, адже ще не отримані та 
не виконані містобудівні умови, є 
невирішені питання щодо зонінгу 
тощо. Ми вже заручилися підтрим-
кою голови Київської ОДА у цьо-
му питанні», — говорить Меташоп. 

За його словами, розкопки ще 
будуть проводитися, і неоднора-
зово. Останнє дослідження було 
пробним, щоб виявити, чи дійсно 
є над чим працювати. На черзі — 
широкомасштабне дослідження. 

ГОЛОВНИЙ ЛІКАР БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
ЦРЛ ОЛЕКСАНДР ЩУР — РЕЗЕРВІСТ 
БАТАЛЬЙОНУ ТЕРОБОРОНИ

БОРИСПІЛЬ У ПОШУКАХ ІСТОРИЧНОЇ 
ПАМ’ЯТКИ НА ОРЕНДОВАНІЙ ДІЛЯНЦІ
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 РІЗДВЯНА ЗІРКА

РІЗДВО — ОДНЕ СВІТЛО ДЛЯ ВСІХ
 Різдво Христове – це 

одне з головних духовних 
свят, незалежно від 
віросповідання. Є Різдво 
католицьке і православне, 
дати яких відрізняються у 
підходах до свята східного і 
західного обрядів. Тому слід 
знати, чим відрізняються 
два Різдва.

Різдво — одне з найважливіших 
християнських свят, яке 25 грудня 
відзначають католики, а через два 
тижні — християни східного обря-
ду. Різдво знаменує народження 
Ісуса Христа, який, за віруванням 
християн, посланий Богом у світ 
для спасіння людства. Цей день 
поділив історію на «до» і «після» – 
від народження Христа почалось 
сучасне літочислення під назвою 
«наша ера».

Різдво Христове має давню істо-
рію з унікальними традиціями та 
звичаями.

Підготувала Ольга ІВАНОВА

Західні і східні церкви 
прийняли різні системи 
літочислення. Коли на 
Заході був складений 
новий Григоріанський 
календар, католики 
і протестанти стали 
святкувати Різдво 
на два тижні раніше 
православних. Але 
вважається, що дата Різдва 
у всіх однакова, різниця 
в календарі. Християни 
західного обряду 
святкують Різдво з 24 на 25 
грудня, а віруючі східного 
обряду з 6 на 7 січня. 
Різниця у літочисленні 
призводить до того, що 
західні церкви відзначають 
Різдво за Григоріанським 
календарем, а східні – за 
Юліанським, де 7 січня – це 
25 грудня за старим стилем. 
Насправді, православні, 
католики і протестанти 
відзначають Різдво в один 
день — 25 грудня, але за 
різними календарями.
У кінці 16-го ст. Папа 
римський Григорій 
XIII реформував 
календар; поступово за 
григоріанським календарем 
стали вести літочислення 
більшість країн світу, 
на нього орієнтуються 
Римсько-католицька і 
Протестантські церкви. 
Однак Руська православна 
церква, а також українські 
греко-католики відзначають 
свята «за старим стилем», 
тобто за юліанським 
календарем, через що 
і виникає зміщення дат. 
Різниця між стилями кожні 
100 років збільшується на 
1 день. Зараз юліанський 
календар відстає від 
григоріанського на 13 днів.

 ДАТА

ЄДНІСТЬ. Сьогодні експерти вважають, що російська агресія як реакція на європейський вибір України підштовхує наших громадян поверну-
тися до загальнохристиянських цінностей, на яких побудоване західне суспільство, і розділити радість Різдва з двома мільярдами християн у сві-
ті — це потяг відчуття єдності. Для віруючих України є важливим привернення уваги до свята, як і те, що його двічі зробили загальним вихідним.

…західного обряду
Різдво для католиків та про-

тестантів є найважливішим ре-
лігійним святом. Напередодні 
Різдва люди дотримуються Ад-
венту — часу в очікуванні свя-
та, коли люди приділяють увагу 
духовному життю, сім’ї; дехто, за 
бажанням, дотримується посту.

Свято об’єднує усю родину, 
яка з трепетом прикрашає ялин-
ку і домівку до Різдва — це сим-
волізує віру і шанування Ісуса. 
Серед символів свята особли-
ве місце займає ялинка, а також 
різдвяний вінок, омела, солома 
та подарунки.

Католицьке Різдво — це не 
духовне, а родинне свято, коли 
прийнято урочисто сидіти за сто-
лом. Піст перед цим не суворий, 
як і в православ'ї, а Пасха для ка-
толиків є не важливішою за Різд-
во. Грубо кажучи, православним 
важливіше, що Ісус воскрес, а ка-
толикам, що народився.

Ввечері 24 грудня, коли на не-
бі з’являється перша зірка, роди-
ни збираються на Святу Вечерю з 
пісних страв: риби, оплатків (піс-
ний хліб), фруктів, горіхів та іншо-
го. Перед початком трапези гла-

ва сім’ї читає уривок з Євангелія, 
родина співає першу коляду, по-
тім усі переломлюють різдвяний 
хліб — оплаток. Для цього вечо-
ра готують  так званий різдвяний 
пудинг — традиція, поширена у 
США, Великобританії, Німеччині, 
Франції, Греції та інших країнах.

Після вечері родина збираєть-
ся до храму — на Месу Надве-
чір’я Різдва, яка символізує єд-
ність Отця і Сина. Меса розпочи-
нається переважно опівночі. Під 
час неї священик кладе у різдвя-
ний вертеп фігурку немовляти 
Ісуса. Друга святкова меса відбу-
вається на світанку і символізує 
час появи на світ нового життя з 
утроби матері. А третя меса, яка 
відправляється вдень, доносить 
символ народження Ісуса у сер-
ця всіх віруючих.

25 грудня подається святкова 
їжа. Головною стравою у більшо-
сті католиків і протестантів є за-
печена індичка, качка, свинина 
та інше. А також 25 грудня усі шу-
кають подарунків від Санта Клау-
са чи Святого Миколая. Різдво в 
католицькій традиції святкують 
8 днів, це так звана Октава Різд-
ва. Православні ж відзначають 
1 день.

… східного обряду
Православне Різдво — це та-

кож одне з найважливіших ре-
лігійних свят у році, але не го-
ловне. Це скоріше духовне свя-
то, якому передує строгий піст. 
У православ'ї Великдень вважа-
ється важливішим, ніж Різдво.

Щороку перед Різдвом христи-
яни дотримуються строгого різд-
вяного посту, який починається з 
28 листопада і закінчується 7 січ-
ня. Під час посту люди намагають-
ся духовно очиститися та покая-
тися у гріхах, моляться та проба-
чають один одному образи.

Напередодні Різдва, 6 січня, 
відбувається Святий Вечір — 
люди готують 12 пісних страв на 
честь 12 апостолів Христа. Тра-
диційно на столі стоять узвар, 
пампухи, вареники, капуста, го-
ріхи, борщ і кутя (пшенична каша 
із медом, маком і родзинками), 
яка є головною стравою Святого 
Вечора. В Україні на почесне міс-
це ставлять дідуха, додають язи-
чеські символи відігнання злих 
духів — часник, цибулю та сіль.

Сідає родина вечеряти ли-
ше після того, як на вечірнє не-
бо зійде перша зірка — госпо-

дар хати запалює різдвяну свіч-
ку, промовляє молитву і благо-
словляє їжу.

7 січня люди йдуть на бого-
служіння, а далі — ходять в гос-
ті, колядують та водять вертепи 
— міні-театри за участю людей 
або ляльок, показують виста-
ви, радіють, вітають один оного 
зі святом: «Христос народився! 
Славімо його!». У цей день закін-
чується різдвяний піст. На ранок 
7 січня християни їдять скором-
ні страви із м’яса та обмінюють-
ся подарунками.

У православ'ї шанують Ісуса 
Христа, який народився в цей 
день. А от у католиків головни-
ми персонажами їх Різдва вва-
жаються Святий Миколай і Сан-
та Клаус, які дарують дітям по-
дарунки. Вважається, що Сан-
та потрапляє в будинок через 
камінну трубу і залишає пода-
рунки в шкарпетках біля камі-
ну. Деякі католики вважають ці 
традиції язичницькими, тому 
ставляться до них не дуже до-
бре. На Різдво католики та про-
тестанти дарують усім подарун-
ки, які кладуть під ялинку чи у 
шкарпетки від Санта Клауса або 
Святого Миколая.

РІЗНІ ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА…

Українців недавно шокували 
новиною, що після отримання 
Томосу про автокефалію в країні 
нібито перенесуть Різдво, йдеть-
ся на  https://politeka.net/ua

Константинопольська церква 
живе за григоріанським календа-
рем. І через це святкування Різд-
ва в Україні нібито повинні пере-
нести з 7 січня на 25 грудня.

Розвінчати фейк про те, що 
після створення Єдиної помісної 
православної церкви вона буде 
використовувати новий стиль 
церковного календаря, синхро-

нізований з католицькою цер-
квою, взялися в Українській пра-
вославній церкві Київського па-
тріархату.

Із офіційною заявою з цього 
приводу виступив керівник ін-
формаційного управління УПЦ 
КП, єпископ Євстратій (Зоря). Він 
запевнив, що питання про пере-
хід на новий календар в проце-
сі об’єднання не піднімалося і не 
розглядається.

«Кожна автокефальна Церква 
самостійно вирішує календарне 
питання і ніяких розпоряджень 
або вимог щодо нього в Томосах, 

які надавалися Вселенським Па-
тріархатом в ХХ столітті, не вста-
новлювалося», — написав Зоря 
в Facebook.

Він також нагадав, що в 2017 
році день 25 грудня був офіційно 
визнаний святковим днем.

«Слід нагадати, що минулого 
року законом України 25 грудня 
було визнане святковим днем, і 
всі, хто бажають святкувати цьо-
го дня згідно зі своїми переко-
наннями — мають можливість 
робити це і зараз, питання Томо-
су та автокефалії з цим ніяк не 
пов‘язане», — додав Зоря.

«КОЖНА АВТОКЕФАЛЬНА ЦЕРКВА САМОСТІЙНО 
ВИРІШУЄ КАЛЕНДАРНЕ ПИТАННЯ»

 НА ЧАСІ  ВІТАЄМО
Різдво Христове для всіх 
українців незалежно від 
обряду  — це свято добра, 
миру і милосердя. Редакція 
газети «Вісті. Інформація. 
Реклама» вітає  читачів 
зі святом і бажає кожному 
веселого і світлого Різдва, 
смачного застілля у 
теплому родинному колі. 
Нехай Господь береже нас 
та наших рідних!
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 У КОЛІ КОЛЕГ

 В останні дні року — період корпоративів. Такі заходи 
вимагають відповідного дрес-коду залежно від місця 
проведення свята та правил колективу. Дизайнери радять, 
як не варто одягатися на новорічне свято серед колег, аби 
не виглядати зухвало або занадто скромно.

... на свято в офісі
Для робочого корпоративу в офісі ідеально підійде біла сорочка. 

Родзинкою можуть бути аксесуари чи мереживо. Найкраще допов-
нити образ довгою спідницею чи стриманими брюками.

... для ресторану
Звичайний офісний одяг для такого місця не підійде. Якщо ресто-

ран елітний, то можна одягнути класичну сукню або нарядний брюч-
ний костюм. Якщо свято планується у звичайному кафе, то одяг не 
має бути повсякденним, але і вечірня сукня буде зайвою. Святко-
вість одягу можна підкреслити деталями: клатч, сміливі аксесуари. 
Не забувайте, що, надягаючи ошатне плаття (коктейльне або вечір-
ній), обов’язково потрібні туфлі на підборах.

... на вечірку в заміському будинку
Заміський формат передбачає активні розваги, наприклад, боулінг. 

Тому кращим вибором стане одяг, що не заважає рухатись. Напри-
клад, брюки і нарядна блуза або легкий пуловер. Для такого форма-
ту можна обрати комбінезон у поєднанні зі зручним взуттям. Дореч-
ними будуть стримані аксесуари. Перевагу варто надати прикрасам 
із натуральних каменів (таких як бурштин, жовтий сапфір, сердолік) 
і виробам із дерева.

... бал-маскарад чи тематичний вечір
Корпоратив в такому стилі – чудова змога показати свою найкра-

щу сукню, оцінити фантазію інших і дізнатися про колег з нового, ра-
ніше невідомого вам боку. Тут доречно і варто проявити фантазію.

Обираючи одяг для новорічного корпоративу, слід пам’ятати, що це — 
бізнес-захід у колі колег. Яскраві сексуальні наряди і зухвалий макіяж бу-
дуть не кращим вибором. З’ясуйте, чи існує у компанії дрес-код для кор-
поративних свят.

Підготувала Ольга ІВАНОВА

Бажано в костюмі
Чоловікам на новорічному святі бажано з’являтися в продумано-

му образі. Будь-які вечірні і, тим більше, нічні заходи вимагають ко-
стюм. Вдень, якщо чоловік зовсім не любить костюми і хоче їх уник-
нути на святі, можна обійтися брюками і сорочкою (можливо, з джем-
пером). Але це тільки вдень, тільки в офісі або в непафосному кафе, і 
тільки якщо всі інші присутні чоловічої статі також не планують одя-
гатися урочисто. Однак, якщо чоловік — керівник, то костюм потрі-
бен на святковий захід: підлеглим потрібно показувати приклад від-
повідального ставлення до корпоративних заходів. Костюм — сим-
вол важливості події, заради якої його надягають. Керівник не має 
права продемонструвати підлеглим, що йому нецікавий корпоратив. 

У ПІДСУМКУ. «Будьте собою», — головна порада дизайнерів для тако-
го вечора. Не вдягайте костюм та краватку, якщо вам хочеться їх зірвати 
з себе у перші ж хвилини корпоративу. Жінкам давно пасують штани. Як-
що так зручно, то не потрібно обирати платя. Головне, щоб ви почувалися 
стильно, вільно і змогли відпочити.

Головна порада для всіх: ставтеся до майбутнього свята легко. Не 
старайтеся всіх здивувати або справити незабутнє враження своїм 
вбранням. Вважайте це черговим робочим завданням, при виконанні яко-
го можна трохи розслабитися.

Щоб не виглядати зухва-
ло, дизайнери радять жін-
кам знати головні табу для 
новорічного корпоративу:

 • занадто глибоке декольте 
(ідеальне декольте — 2 см 
до області грудей);

 • оголена спина (вбрання з 
відкритою спиною більше 
підходить для світських 
заходів та вечірок);

 • міні-сукня та зухвалі 
колготи;

 • прозора сукня;
 • одяг, що відкриває лінію 

живота;
 • надто тісне вбрання;
 • надто оголені плечі.

Велике значення для обран-
ня «луку» має тканина одягу, 
вона стає ключовою характе-
ристикою ідеального образу 
на святі серед колег. Обирайте 
натуральну тонку вовну, жак-
кард чи шовк.

Що слід 
передбачити

МІСЦЕ І ПОГОДУ. Заздале-
гідь з’ясуйте, де проходити-
ме корпоратив, щоб підібрати 
вбрання, що відповідає місцю. 
Краще, якщо модель буде од-
нотонного насиченого кольо-
ру, а коли не знаєте, що оби-
рати, віддайте перевагу класи-
ці. Перевірений десятиріччя-
ми варіант — маленька чорна 
сукня для жінок та демокра-
тичний костюм для чоловіків.

Не забувайте і про погоду. 
Не варто в лютий мороз одяга-
тися в легку сукню і тонкі кол-
готки. Доберіть речі, в яких ви 
почуватимете себе комфорт-
но. Наприклад, якщо в зви-
чайному житті ви не носите 
туфлі на високих підборах, то 
не варто експериментувати з 
ними на новорічній вечірці. 
Не міняйте кардинально стиль 
(зачіску, колір волосся, манеру 
одягатися) безпосередньо пе-
ред заходом. Краще всього не 
міняти своєї манери одягатися 
на кожен день, а додати свят-
кові аксесуари і трохи яскраві-
ший, ніж зазвичай, макіяж.

УНИКАЙТЕ РОЗКОШІ. На-
туральні хутра і діаманти, як-
що ви топ-менеджер або ке-
рівник відділу, підкреслять ва-
шу перевагу перед підлеглими 
і піднімуть між вами невидиму 
стіну, що не сприятиме об’єд-
нанню колективу. А якщо ви 
простий співробітник, то за-
надто розкішне вбрання ви-
глядатиме зухвало і безглуз-
до. Новий рік дозволяє більше 
блиску, ніж будь-яке інше свя-
то. Якщо вже хочеться плаття 
з паєтками або стразиками — 
так і бути! Квіткові ж принти 
легковажні і навіть інфантиль-
ні для новорічного свята, від-
мовтеся від них.

ВАЖЛИВО! Пам’ятайте, що корпоративна вечірка — не місце для флірту. 
Хоча… Все залежить від того, яку мету ви переслідуєте. Знайте, що ваша 
поведінка на корпоративні не буде непоміченою керівництвом, тому бага-
то пити, багато говорити та розв’язно танцювати — буде зайвим. 

Обирайте 
природні відтінки 
і комфорт до року 
Свині

2019-й — рік Земляної 
Свині. Її колір — сонячний 
жовтий. Однак не лякайте-
ся, одним-єдиним кольором 
справа не обмежується. Ак-
туальні усі натуральні відтін-
ки: тілесний, пісочний, беже-
вий, цегляний, охра, терако-
товий, гірчичний, коричне-
вий, рожевий, салатовий. Як 
ніколи актуальний золотий 
колір — це і прикраси із зо-
лота, і золоті орнаменти на 
одязі, і золоті туфельки.

Коричневі відтінки — іде-
альний вибір для чоловічого 
новорічного вбрання. Погодь-
теся, жовті або салатові брюч-
ки в грудневе бездоріжжя або 
мороз виглядатимуть екстра-
вагантно. Сорочка тілесного 
або пісочного відтінку, запон-
ки і краватка привнесуть у ко-
стюм новорічний шик. Як ва-
ріант — пуловер або безру-
кавка яскравого кольору або 
з яскравим принтом.

Важлива вимога до ново-
річного вбрання-2019 — це 
зручність і комфорт. Не по-
трібно приносити жертву 
моді, гнатися за вишукані-
стю і незвичністю; оберіть 
той одяг, у якому ви почува-
єтеся легко і вільно, навіть 
якщо він виглядає скромно.

Вимога про зручність і ком-
форт поширюється і на взуття. 
Надягаючи туфлі на високих 
підборах, подумайте, чи буде 
вам зручно? Можливо, для но-
ворічного корпоративу варто 
вибрати туфлі, каблук у яких 
на пару сантиметрів нижчий.

Не забувайте, що корпо-
ратив перед роком Свині 
передбачає веселощі, тому 
що б ви не вдягли, цей одяг 
не має сковувати ваші рухи 
або обтяжувати вас під час 
танців, конкурсів та інших 
новорічних розваг.

Об й

ДРЕС-КОД НОВОРІЧНОГО 
КОРПОРАТИВУ

 ДЛЯ НЬОГО

ЩО ОДЯГНУТИ ....
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Оптичний прилад для 

відбиття сонячних проме-
нів. 6. Мешканка хутору. 11. 
Шматок тканини або тюлю, 
яким завішують вікно, двері 
і т. ін. 14. Чохол із тканини, 
який надівають на подушку. 
18. Відновлення чого-небудь 
зруйнованого або занедба-
ного (господарства, міст, сіл, 
заводів). 23. Місце, де прода-
ють з рук старі, ношені речі 
(барахло).

За вертикаллю:
2. Австралійський страус. 3. 

Ярмо. 4. Трав'яниста одноріч-
на рослина родини бобових, 
насіння якої використовують 
для виробництва харчових 
продуктів та в техніці. 5. Ав-
томатизована система керу-
вання. 6. Російський актор 

естради, театру і кіно, громадський 
діяч. 7. Місто в Швейцарії, в канто-
ні Берн, окружний центр. 8. Довга 
глибока канава, розмита водою 
або викопана в землі. 9. Орган 
нюху у вигляді виступу над ротом 
із дихальними шляхами на обличчі 
людини, морді тварини. 10. Штат у 
США. 12. Муніципалітет у Франції, 
у регіоні Аквітанія, департамент 
Атлантичні Піренеї. 13. Місто в 
Японії, в префектурі Сідзуока. 15. 
Ріка в Німеччині, протікає в землі 
Рейнланд-Пфальц, права притока 
Рейну. 16. Комуна у повіті Долж в 
Румунії. 17. Ману ... (французький 
виконавець, музикант іспансько-
го походження). 19. Найвищий пік 
Криту. 20. Настінний свічник або 
держак для лампи. 21. Ґрунтова 
поверхня під водою. 22. Тривалість 
життя людини, тварини, рослини.

За горизонталлю:
1. Геліостат. 6. Хуторянка. 11. Занавіска. 14. Наволочка. 18. Відбудова. 

23. Барахолка.

За вертикаллю:
2. Ему. 3. Іго. 4. Соя. 5. Аск. 6. Хазанов. 7. Тун. 8. Рів. 9. Ніс. 10. Алабама. 12. Аро. 

13. Іто. 15. Від. 16. Леу. 17. Чао. 19. Іда. 20. Бра. 21. Дно. 22. Вік.

Вчитель дав завдання на те-
му: «Якщо б я був директором 
фірми…». Всі старанно пишуть, і 
тільки Іван дивиться у вікно.

— А ти чому не пишеш? — за-
питує вчитель.

— Чекаю на секретарку!
• • •

В поліцію забігає чоловік і го-
ворить:

— Я прийшов здатися властям!
— А що ви накоїли?
— Я вдарив свою жінку…
— І вбили її?
— Ні, що ви! Навіть не 

подряпав.
— Ну, це дрібниці. Можете йти.
— Нізащо! Вона стоїть за 

цими дверима!
• • •

Двоє знайомих зустрічаються 
на курорті. Один говорить:

— Я тут все з тією ж язвою.
— А я на цей раз залишив 

жінку дома.
• • •

Лист Діду Морозу:
«Дорогий Діду Морозе, я ду-

же хочу, щоб в цьому році ти ме-
ні подарував товсту пачку гро-
шей і худеньку статуру. Я споді-
ваюся, ти не переплутаєш, як в 
минулому році».

• • •
Біля театрального гардероба 

жінка шепоче чоловікові:
— Ти з розуму зійшов! Гарде-

робнику на чай дав 100 гривень!
— Так, але дивись, яка шубка!

• • •
Чоловік під час сварки кри-

чить до жінки:
— Хто в домі хазяїн?
— Я, — спокійно відповідає 

жінка. — А що?
— Ні, нічого. Так… просто 

запитав.
• • •

Чоловік прийшов на квартиру 
до своєї коханки. «Поточи, будь 
ласка, мої ножі», — просить та. 
Він точив, точив, а потім зупиня-
ється і гадає: «А хто в мене дома 
ножі точить?»

• • •
— Коханий, скоро Різдво! Не 

сходити нам подивитись що-не-
будь із хутра?

— Чудова ідея! Тільки тре-
ба поспішати, а то зоопарк 
закриється!

• • •
Чоловік прийшов додому п’я-

ний, весь побитий и почав зак-
леювати лейкопластирем рани. 
Вранці встав, а жінка його питає:

— Василю, ти вчора знову п’я-
ний був?

— Ні.
— А яка твереза людина лей-

копластир на дзеркало приклеює?
• • •

Блондинка отримала в пода-
рунок від свого шанувальни-
ка новісінький Audi R8. Вдень 
машина їздила чудово, однак з 
настанням темряви їздити від-
мовлялася геть. Промучившись 
тиждень, вона привезла маши-
ну назад у салон. Механік пере-
вірив все, що можна і не мож-
на, але не знайшов жодних не-
поладок. Він обережно запитав: 
«Вибачте, а ви правильно пере-
микаєте передачу?» Блондинка 
«вибухнула»: «Ви що, вважаєте 
мене ідіоткою? Вдень я включаю 
D, а N — вночі».

У КИЄВІ 
З'ЯВИЛАСЯ ПЕРША 
ЕЛЕКТРОМАРШРУТКА

Із 13 грудня в Києві на марш-
рут виїхав перший автобус, 
який працює на електроенергії.

 
Електробус Skywell обслуго-

вуватиме маршрут №599 в Києві 
— від метро Харківська до вули-
ці Шептицького. Першим у Киє-
ві використовувати електробуси 
стало ТОВ «Транс-Сіті», яке взяло 
в оренду сучасний екологічний 
громадський транспорт. Електро-
бус з тихим плавним рухом пере-
возить пасажирів у теплому са-
лоні, що розрахований на 61 па-
сажира: місць для сидіння 26 + 1.

Автобус марки Skywell — ки-
тайського виробництва. Автобус 
сертифікований в Україні за єв-
ропейськими стандартами. Ра-
зом з автобусом була доставлена 
спеціальна зарядна станція, яка 
може наповнювати акумулятори 
автобуса за три години, а заряду 
вистачає на цілий робочий день: 
пробіг на одній зарядці -  300км в 
навантаженому стані містом. Цьо-
го повністю достатньо для добо-
вого пробігу автобуса. Заряджа-
ється електробус вночі.

Нагадаємо, що цього року у Бо-
рисполі була презентація електро-
буса китайського виробництва, 
який пропонували місцевій вла-
ді придбачи чи взяти в лізинг для 
потреб громадського транспор-
ту. Але після вивчення усіх «за» і 
«проти» від ідеї із електробусом 
відмовилися, як і від створення 
комунального транспорту.

НА МЕТРО ОСОКОРКИ ЗАВЕРШИЛИ 
МУРАЛ «ЗНАННЯ — ЦЕ СКАРБ»

Про це на своїй сторінці по-
відомив режисер Гео Лерос, 
який є координатором про-
екту #MoreThanUs. Над мура-
лом працював бельгійський 
художник Spear.

На малюнку — шкільний вчитель, 
учасник АТО з Гадяча Володимир 
Донос. У 2014 році батальйон чо-
ловіка потрапив під обстріл під Іло-
вайськом. Він мав серйозне пора-
нення ноги, 5 днів пролежав у лі-
сі серед тіл побратимів. Потім чо-
ловіка знайшли місцеві мешканці 
та відвезли у Донецьку лікарню, де 
йому ампутували ногу. Володимир 

пройшов полон і знову працює вчи-
телем у Гадячі. Яблуко, яке він про-
стягає на малюнку, символізує знан-
ня, яке допомогло Доносу вижити з 
пораненням та без їжі й води у лісі.

Мурал — одна з 8 частин загаль-
ної композиції, над якою від 8 жовт-
ня працюють художники з усього 
світу. Трохи менш, як місяць тому, 
закінчили ще одну частину мурала 
«United» або «Мистецтво об’єднує». 
Працював над ним швейцарський 
митець Іссам Резгуй. Основа фрес-
ки — портрет актора та культурно-
го діяча України Богдана Ступки. 
Зліва від нього Карпати, справа — 
донецький терикон.

Ще один мурал «Авдіївка» має за 
основу фото реального приватно-
го двору у прифронтовій зоні. За 
задумом митця, малюнок — це не-
реалізовані мрії дитини, яка зму-
шена була тікати від війни. Мрії до-
мальовані, мов би маркером — со-
бака, ігри у дворі, перше кохання 
та зруйнований будинок.

Нагадаємо, що станцію розма-
люють в рамках проекту «MORE 
THAN US» за підтримки Міністер-
ства інформаційної політики, КМ-
ДА та КП «Київський метрополі-
тен». Створювати мурали планува-
ли до кінця листопада, однак робо-
ти затягнулися.

ФАРШИРОВАНІ БУБЛИКИ
Інгредієнти: бублики — 1 кг, фарш — 500 г, 1 яйце, 1 ст. молока, 1 цибу-

лина, сіль, перець, спеції за смаком, олія для змащування форми.

Приготування: молоко кімнатної температури налити в миску, ви-
класти в нього бублики, залишити на 5-7 хв до набухання. Приготуйте 
начинку із фаршу, яйця, цибулі. Наповність нею бублики. Деко засте-
літь пекарським папером та змастіть олією. Викладіть фаршировані 
бублики. Можна посипати тертим твердим сиром. Випікайте при тем-
пературі 1800 25-30 хв. 

• Шкільний вчитель, учасник АТО з Гадяча Володи-
мир Донос.

• Основа фрески — портрет актора та культурно-
го діяча України Богдана Ступки.
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ОВЕН. Приділіть більше 
часу вирішенню старих 
проблем в особистому 

житті. Бажано не квапити події і 
в інших сферах, ваші сили мають 
певний ліміт. 

ТЕЛЕЦЬ. Щоб робо-
та не виснажила вас під 
самий Новий рік, прове-

діть кілька вечорів у родинному 
колі або з друзями. Перед вами 
відкриються нові перспективи.

БЛИЗНЮКИ. На вас 
чекає бурхливе особи-
сте життя, цікава творча 

діяльність, успіх і прибуток. Збе-
рігайте емоційну рівновагу.

РАК. Взаємини з коле-
гами на роботі залежа-
тимуть від вашої пове-

дінки, активності та здатності 
проявити сміливу ініціативу. 

ЛЕВ. Цього тижня до-
ведеться добре потру-
дитися, але результати 

окуплять витрачені сили та нер-
ви. У неділю просто відпочиньте 
у родинному колі. 

ДІВА. Не звертайте ува-
ги на дрібні проблеми, 
і вони вирішаться самі 

собою, без вашої участі. У вихід-
ні краще не сперечатися, просто 
підтримайте близьких.

ТЕРЕЗИ. Відкиньте ам-
біції, поводьтесь скром-
ніше у товаристві. Не за-

бувайте про свій дім, зараз час 
для наведення ладу і створення 
в ньому святкової атмосфери.

С КО Р П І О Н . Своєю 
енергійністю та актив-
ністю зможете зміцнити 

свої позиції в професійній сфері. 
Ваш життєвий та творчий потен-
ціал буде на висоті. 

СТРІЛЕЦЬ. Можете смі-
ливо йти на ризик. Од-
нак далекоглядні плани 

краще зберігати при собі, тоді бу-
де більше шансів реалізувати їх.

КОЗЕРІГ. Ймовірні зна-
йомства з корисни-
ми людьми. На кону – 

вирішення давньої проблеми. 
З'явиться шанс знайти джерело 
додаткового доходу. 

ВОДОЛІЙ. Проявіть ро-
зумну обережність і не 
вірте тим, хто вам лестить. 

У вихідні навколо вас може скласти-
ся не надто гармонійна атмосфера. 

РИБИ. Ваш авторитет 
зросте, до вас почнуть 
прислухатися на роботі 

як колеги, так і начальство. Гар-
ний час для любові, романтики, 
дому, сім'ї та дітей. 
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Наостанок
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