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Тиждень
 МІСЬКА РАДА

 НОВИНИ КОРОТКО

 РАЙОННА РАДА

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Новий депутат 
в облраді

На сесійному засіданні був при-
сутній депутат Київської обласної 
ради від Радикальної партії Ляш-
ка Олександр Мефодій. Обирався 
він по одному із округів Бориспіль-
щини. Депутатом став нещодавно, 
після того, як загинув його одно-
партієць. 

Із сесійної трибуни Олександр 
Мефодій обіцяв всіляко сприяти 
розвитку і розбудові Борисполя та 
району.

Бюджет-2018  
обнадійливий

Бюджетних питань було два. 
Першим вносилися зміни до бю-
джету-2017 — проведено перероз-
поділ коштів з одного об’єкта на ін-
ший з метою раціонального їх ви-
користання.

Коментуючи нюанси бюдже-
ту наступного року, міський го-
лова зазначив, що спроба Мініс-
терства фінансів нав’язати міс-
цевим бюджетам субсидії, пільги 
тощо не була підтримана Верхов-
ною Радою. У тому числі, завдя-
ки принциповій позиції Асоціа-
ції міст України. Тож бюджет мі-
ста вдалося зберегти на рівні ми-
нулого року.

Депутати відзначили, що бю-
джет завжди є недосконалим. 
Але голосувати необхідно. Бо це 
заробітні плати працівників бю-
джетної сфери. Валерій Мартиш-
ко загострив увагу на проблемах 
освітньої галузі:«Ми будуємо дит-
садочки, школи. Але хто там буде 
працювати? Щоб зацікавити моло-

дих спеціалістів, мусимо будувати 
і надавати їм житло.»

Шансів на викуп 
позбавили ще на рік

Спірним виявилося питання про 
затвердження переліку об’єктів не-
рухомого майна комунальної влас-
ності, що підлягають відчуженню. 
Йдеться про два об’єкти, які місь-
ка рада планувала продати у на-
ступному році. Один із них — це 
старенька хата на вулиці Польо-
вій. Третина цієї хати 20 років то-
му за рішенням суду перейшла у 
власність територіальної громади. 
А мешканці, які там живуть, хочуть 
ту частку викупити. Цей пункт за-
перечень не викликав. 

Пристрасті розгорілися навко-
ло другого об’єкта — підвального 
приміщення на вулиці Нижній Вал, 
5, яке орендує підприємець Любов 
Сігарьова під магазин. 

Епопея із викупом тягнеться не 
перший рік. 20 років тому люди-
на взяла його в оренду. Три роки 
вивозила звідти сміття і наводила 
лад, робила ремонт. 17 років тор-
гує. Нещодавно перепрофілюва-
ла магазин у продовольчий. Хоче 
викупити приміщення, щоб зали-
шити дітям хоч нерухомість. Але 

мешканці будинку проти. Їх під-
тримує  депутат округу Євгеній 
Боженко.

Цікаво, що позиція у мешкан-
ців будинку двояка. З одного боку, 
вони не поспішають створювати 
ОСББ, яке б узяло на себе юридич-
ну відповідальність за утримання  
будинку. Тоді саме вони вирішува-
ли б долю підвалів та інших місць 
загального користування. Однак 
заявляють, що підвали — це спіль-
на власність. От тільки юридичної 
сили такі заяви не мають.

У результаті, до переліку об’єк-
тів, які міська рада могла б прода-
ти у 2018 році, підвал на Нижньо-
му Валу, 5, не потрапив. Підпри-
ємцю продовжили договір орен-
ди на три роки без одного дня (від 
трьох років — необхідно оформ-
ляти оренду в нотаріуса і платити 
чималі кошти). Пані Сігарьова по-
відомила, що вона намагатиметься 
викупити підвал. Думаю, для цього 
їй доведеться знайти спільну мо-
ву із мешканцями будинку. До ре-
чі, саме на цій сесії Любов Сігарьо-
ва отримала грамоту як підприє-
мець, який завжди допомагає во-
лонтерам. 

Про друкарню 
на Ватутіна

Приміщення на вул. Ватутіна, 
69  багато років стоїть пусткою. 
З’явився підприємець, який захотів 
узяти його в оренду і облаштувати 
магазин з продажу будматеріалів. 
Але депутати, які вивчали питання 
детально, висловили ідею знести 
стару будівлю і на тому місці побу-
дувати соціальне житло. 

— Там будівля чесного слова 
не варта, — наголошував із се-
сійної трибуни депутат Ігор Шалі-
мов. — Щоб робити там магазин 
будматеріалів, необхідно вкласти 
не менше, ніж мільйон гривень. 
Якщо ми зараз надамо ділянку 
підприємцю, і він вкладе туди та-
кі кошти, а потім через рік-два за-
беремо, то це буде некоректно з 
боку міської ради. 

Рішенням сесії питання було від-
правлене на довивчення. 

СЕСІЯ «ПІД ЯЛИНКУ» 
 Сесійне засідання Бори-

спільської міської ради від-
булося 21 грудня, пройшло 
злагоджено, однак не без 
пристрастей. Розгулятися 
було де: у порядку денно-
му 226 питань (не врахову-
ючи додаткових). Сесійний 
день тривав допізна, але 
все було розглянуто.

БЮДЖЕТ — 2018 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наталія ДОЛИНА

Бориспільська районна рада 
затвердила бюджет-2018, підго-
товлений районною державною 
адміністрацією за пропозиція-
ми депутатів та сільських голів.

Відповідно до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бориспільська районна 
рада вирішила визначити на 2018 
рік доходи районного бюджету у 
сумі 708,9 млн грн. «За» проголо-
сували 22 депутати, «проти» — 2, 
«утрималися» — 1. Рішення було 
прийнято 21 грудня під час 17 се-
сії районної ради VІІ скликання.
Також на сесії була затверджена 
Програма соціально-економічно-
го і культурного розвитку Бори-
спільського району на 2018 рік.

Серед ключових стратегій — 
придбання соціального жит-
ла для дітей, позбавлених бать-
ківського піклування; підтримка 
первинної медичної галузі, а са-
ме: розвиток сільської медици-
ни; 100 % забезпечення бюджет-
них установ заробітною платою; 
збільшення фінансування на по-
слуги харчування в централь-
ній районній лікарні та придбан-
ня медикаментів; відшкодування 
перевізникам пільгового проїз-
ду окремих категорій громадян.

Голова райдержадміністрації 
Олександр Туренко охаракте-
ризував бюджет району як соці-
альний та висловив упевненість, 
що надходження до нього будуть 
збільшуватися завдяки введенню 
в район нових потужних підпри-
ємств та установ. 

 Розпочато масштабний про-
ект з електропостачання насе-
лених пунктів, зокрема, запуск 
у Щасливому нових трансфор-
маторних підстанцій та встанов-
лення додаткових потужних лі-
ній електромереж. У цілому цей 
крок має значно покращити си-
туацію з енергопостачанням у 
Бориспільському районі та стане 
потужним поштовхом у розвитку 
інфраструктури. 

Олександр Туренко також 
анонсував розробку та створен-
ня окремої Програми по утри-
манню доріг у районі та запро-
вадження соціальних маршрутів 
для перевезення громадян піль-
гових категорій.

Директором новоствореного 
Комунального підприємства Бори-
спільської районної ради Київської 
області «Бориспільська районна 
аптека» райрада призначила Кос-
цевич Тетяну Володимирівну.

Депутати також проголосували 
за збільшення финансування на 
безкоштовне харчування в ЦРЛ.

У ніч із 25 на 26 грудня у Бори-
спільському міському будинку 
культури, що на вулиці С. Овраш-
ка,1, сталася пожежа — загоріла-
ся сауна, що знаходиться у під-
вальному приміщенні клубу. 

Пожежу вдалося ліквідувати, ні-
хто не постраждав, на увесь БК по-
лум’я не поширилося. Все завдя-
ки місцевому сторожу, яка поміти-

ла загорання і викликала пожеж-
ну бригаду.

Тепер у міській раді думають 
над тим, як достроково розірвати 
договір оренди із орендарем під-
валу, за сумісництвом і власником 
сауни. Можливо, над такими пи-
таннями треба було міркувати до 
того, як у будинку культури дозво-
лили влаштувати далеко не куль-
турний заклад. 

 Бориспільський міськрайон-
ний центр зайнятості хочуть 
позбавити звання юридичної 
особи. Про це прозвітував його 
керівник Євгеній Самойленко на 
початку робочого тижня.

«Наш центр зайнятості за останні 
кілька років почав працювати ефек-
тивніше, на сьогодні маємо близько 
400 вакансій безробітних, і швидко 

ця цифра зменшується. На жаль, си-
туація у нашій країні така, що люди 
змушені їхати за більшою зарплат-
нею за кордон, тому часто забира-
ють свої заявки на пошук вакансій по 
Україні, — ділиться Євген Вікторович.

Але, наголошувалося, ситуація в 
центрі зайнятості стала критичною, 
адже його хочуть приєднати до Київ-
ського обласного центру зайнятості, 
що означає скорочення штату пра-

цівників. Самого Євгена Самойленка 
мають перевести у юридичний від-
діл рядовим юристом, така ротація, 
за його твердженням, була без офі-
ційних пояснень і видимих причин.

Як стало відомо, у кабінеті на-
чальника центру перебуває нова 
керівниця, яку призначили з Киє-
ва. Самойленко має лишатися на 
посаді до 21 січня 2018 року. Про-
цес реорганізації центру триває.

ЛЕДЬ НЕ ЛИШИЛИСЯ БКЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

• «Радикал» Олександр Мефодій

• Підприємець Любов Сігарьова.• Депутати проголосували за бюджет на наступний рік.
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Подробиці
 ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

РОМАН, студент:

— Користуюся смартфоном та 
ноутбуком. Хотілося б допоміжні 
утиліти на комп'ютері, які б переві-
ряли текст на помилки та виправ-
ляли їх. А ще зручну та просту про-
граму, яка б допомагала чистити 
пам’ять комп’ютера, 4G зв’язок та 
зменшення ціни на Інтернет. 

ОЛЕКСАНДР, школяр: 

— Гаджети життя мені не полег-
шують, тому що мені цікавіше про-
водити час на вулиці, а для навчан-
ня віддаю перевагу книжкам. А так 
користуюсь тільки для комунікації 
та коли не можу заснути. Інтернет 
забирає багато часу, але дає інфор-
мацію і спілкування.

НАТАЛЯ, студент:

— На смартфоні я перегля-
даю новини, маю вільний доступ 
до Інтернету будь-де. Я студент-
ка економічного відділення, ме-
ні потрібен швидкісний Інтер-
нет для навчання. Телефон би 
змінила на смартфон з кращою 
камерою. 

ВАДИМ, студент:

— Я користуюсь смартфо-
ном, з функціоналу мені потрі-
бен тільки калькулятор та дзвін-
ки, мобільним Інтернетом я не 
користуюсь. Смартфон не полег-
шує мені життя, бо забирає бага-
то вільного часу. Люблю «посиді-
ти» у соцмережах.

ТЕТЯНА, домогосподарка:

— З моїх помічників — мобіль-
ний  та планшет, які полегшують 
доступ до інформації: поради, кни-
ги та статті про психологію, само-
розвиток та по догляду за дити-
ною; зручно купувати товари в Ін-
тернеті. У пристроях мені не виста-
чає пам’яті.

— Чи полегшують гаджети вам життя, чого не 
вистачає у пристроях? – запитали у бориспільців

Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«ЗА СМАРТФОНИ І 4G ЗВ’ЯЗОК»

Ольга КАЦАН, фото автора 

Біля входу до центрального від-
ділення — довжелезний список ва-
кансій. Як потім вдалося дізнати-
ся від начальниці, нині їх близько 
шістдесяти.

Усередині з дев’яти вікон надан-
ня послуг працюють чотири. Поки 
спостерігала за картиною, навіть 

на «сцену» натрапила: чоловік під-
вищеним голосом критикував од-
ночасне обслуговування клієнтів і 
видачу пенсії з одного вікна, вима-
гав, щоб його обслужили в іншому. 
Коли ж витягла диктофон, всі мит-
тєво стали задоволені сервісом і 
нарікання розвіялися.

Начальницю відділення цен-
трального поштового зв’язку № 11 
Світлану Мелешко знайшла на ви-
дачі. «Унікальне явище, тільки в Бо-
рисполі», — прокоментував хтось 
із черги, що постійно рухалася, 
не зменшувалася: постійно «при-
клеювалися» кілька нових людей, 
які вже звикли не зазирати до по-
рожніх поштових скриньок. Хтось 
влаштовує скандал за неотрима-

ну квитанцію, хтось радіє, що за-
брав листа.

Винна у патовій ситуації, кажуть 
на пошті, низька зарплата:  через 
неї працівники залишають пошту, 
новачки ж трудитися не поспіша-
ють. А робота не чекає! 

Детальніше про ситуацію розпо-
віла керівник місцевого відділення. 

• Листоноші 
— Сам по собі поштовий зв'язок 

складний. Крім основних функцій, 
ми ще й психологи, лікарі, вчите-
лі… Обслуговуємо Бориспіль, ра-
йон, Баришівку і Березань — усьо-
го 56 відділень. По факту на всі три 
райони працює 162 листоноші. 
Складна ситуація склалася лише 
на Бориспільському центрально-
му відділенні. Зараз працює всьо-
го три листоноші, а має бути десять 
плюс одна запасна (за інформацією 
з власних джерел, ще одна напи-
сала заяву на звільнення). Кожна з 
них обслуговує кілька дільниць, а 
це більше 20 км у будь - яку погоду 
і пору доби. Ще й відповідальність. 

• Принципи і копійки
 — Принципу: «Хай воно все ва-

литься!» немає. Не розвалиться, по-

ки ми є. Намагаємося виходити з си-
туації. Як бачите, начальство і праців-
ники бухгалтерії ведуть чергування 
і видачу, зараз і операторів для неї 
не вистачає. Взяти нових працівни-
ків проблематично. Зверталися, ду-
мають: 2-3 будинки обійшов — і все. 
А на свята обсяги збільшуються: є ре-
кламні видання, листівки... Молоді, як 
правило, думають, що фах поштаря 
принижує. У старих працівників під-
ходи до праці інші, вони загартова-
ні цілодобовою роботою, тільки не 
повернеш їх на копійки. Отримують 
мінімалку за навантаження, але це ж 
на словах. З усіма податками, відра-
хуваннями виходить десь 2600 грн, а 
дехто і цих грошей у руках не тримає! 
Одним словом, оплата не вартує об-
сягу праці. Обіцяли підвищити. Буде 
зарплата — будуть люди. 

• Черги і чутки 
— Пліткують, що пошта закрива-

ється. Це не так: був період, коли ми 
не працювали два дні, бо переходи-
ли в іншу дирекцію. Потрібно було 
перерахувати каси і «передатися». 
Як не дивно, черги після цього  змен-
шилися, люди відділилися сплачу-
вати комунальні в «Ощадбанк». Ще 
у нас нове програмне забезпечен-
ня, через нього можуть виникати за-
тримки в обслуговуванні.

• Перепідпорядкування 
— З першого листопада ми на-

лежимо до київської міської дирек-

ції. До цього були в обласній ди-
рекції. Сказати, що щось змінило-
ся, не можу. Поки це формальність. 
Можливо, щось торкнеться бухгал-
терії, штатного розпису: одна ди-
рекція, а ми — підрозділ. Але поки 
це  розмови, конкретної інформа-
ції немає. Чомусь у людей думки, 
що якщо щось змінюється в підпо-
рядкуванні, це віддзеркалюється 
на скороченні, закритті відділень. 
Нічого подібного! Знаю, що в план 
дирекції закладені забезпечення 
працівників спецодягом, взуттям, 
транспортом.

• Транспорт 
— Не вистачає транспорту, хоч 

кур’єрська доставка і експрес — 
поширені послуги. Велосипедами 
пошта забезпечена. Маємо на ба-
лансі і свої, і подарунки від депу-
татів, голів сільрад. Тобто для но-
вих працівників велосипед буде, 
головне, щоб уміли ним користу-
ватися, бо, буває, поштарі кажуть: 
«Я не їжджу на велосипеді». 

• Послуги 
— Крім листів, посилок, банде-

ролей і оплати всіх комунальних 
послуг, на пошті можна замовити 
експрес-доставку, кур’єрські по-
слуги, скористатися пріоритетним 
поштовим відправленням, попов-

нити телефон, оформити стра-
ховку. Ще одна послуга — «Влас-
на марка»: можна замовити комп-
лект марок з власним фото або ло-
готипом чи друк на немаркованих 
конвертах.

• Конкуренція з НП 
— Нас часто порівнюють з «Но-

вою поштою». Вони сучасні, мо-
лоді й автоматизовані. Але ми не 
гірші. Конкуренцію готові витри-
мувати і до цього йдемо: в планах 
комп’ютеризація сільських відді-
лень у Горі, Великій Олександрів-
ці, Пролісках, Іванкові. Маємо од-
не комп’ютеризоване сільське від-
ділення — у Гнідині.

Своїх позицій пошта не втрачає, 
листів отримуємо багато, переваж-
но, це документація, офіційні па-
пери. Купа і закордонних переси-
лок. Коли в Китаї «Чорна п’ятниця», 
у нас тут таке твориться!

До речі, сучасні послуги підходять 
не всім. Було колись, жінка прийшла 
скаржитися, що їй не приносять «ко-
рінці» за газ. Виявилося, що до цього 
сплатила все через електронний ка-
бінет. Після оплати ви вже корінці не 
отримуватимете, тож прослідкувати 
на папері місяць за місяцем, що у вас 
виходить, не вдасться.

УКРПОШТА: ЧОГО ЧЕКАТИ 
 Останнім часом про 

«Укрпошту» добрим сло-
вом не відгукуються. Спо-
живачі скаржаться на 
затримку преси, роздрато-
ваність персоналу і довгі 
черги. «Вісті» дізнавалися, 
що тягне роботу пошти на 
дно і чого чекати?

Світлана МЕЛЕШКО,
начальниця відділення 
центрального поштового 
зв’язку № 11

Про реформу 
На сесійному засіданні Бори-

спільської міськради депутати 
нарікали, що бориспільці скар-
жаться на низьку якість пошто-
вих послуг: на підприємстві  
скорочують колектив, який і так 
працює за копійки, скорочують 
підрозділи, які можуть прийма-
ти рішення, і переводять їх у Ки-
їв; передплатники газети окре-
мо платять за доставку, але вчас-
но пресу і кореспонденцію не 
отримують, що є порушенням 
прав споживачів.

Підсумував сказане де-
путатами міський голова 
Анатолій ФЕДОРЧУК: 

«На мою думку, сьогодні ро-
биться свідомий крок для того, 
щоб жителі були дезінформо-
вані. Бо коли газета приходить 
через два тижні, то інформа-
ція у ній втратила актуальність. 
До міської ради пошта прихо-
дить раз на тиждень, і то завід-
уючий господарством міськра-
ди іде особисто, щоб отрима-
ти кореспонденцію. Зі скаргами 
звертаються люди, у тому числі 
інваліди.

Сесія міської ради прийняла рішення про звернення до Кабіне-
ту Міністрів України, Верховної Ради України, керівництва «Укрпо-
шти» щодо усунення фактів ненадання якісних послуг населенню 
міста Борисполя. 

ВАЖЛИВО

• Черги і нарікання відвідувачів на сервіс.
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Зміни
 ЛІКУВАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ

Микола КОРНІЙЧУК,
перший заступник 
Бориспільського міського голови:

Ірина КОСТЕНКО

Бюджетом 
враховано

Фінансовий момент нової ме-
дицини прискіпливо обговорю-
вався на засіданні виконкому 
Бориспільської міськради щодо 
підготовки до розгляду на сесії 
питання про бюджет міста на на-
ступний рік. Раніше держава да-
вала місту субвенцію на меддо-
помогу, а місто переадресовува-
ло кошти на Бориспільську ЦРЛ. 
Але у 2018 році з’являється ко-
мунальна некомерційна устано-
ва «Міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги». Тож і 
державна субвенція розподіля-
тиметься інакше. Почнемо з то-
го, що у Держбюджеті субвенція 
місту на первинну ланку медич-
ної допомоги передбачена лише 
на шість місяців, адже плануєть-
ся, що з 1 липня повинна запра-
цювати договірна система надан-
ня первинної допомоги. Сьогод-
ні наданням такої допомоги за-
ймається ЦРЛ, якій і передається 
субвенція. Але поки що вирішено 
передати району лише половину 
цих коштів — на три місяці. Да-
лі все залежатиме від того, як вті-
люватиметься медична реформа. 

Коментуючи розподіл відпо-
відальності між первинною лан-
кою і лікарнею, мер Анатолій 
Федорчук зазначив, що законом 
про медреформу передбачено, 
якщо пацієнт не прийшов до сі-
мейного лікаря, а піде до лікарні 
без направлення, то всі послуги 
для нього будуть платними. За 
направленням лікаря первин-
ної допомоги лікарня прийма-
тиме безкоштовно. 

У цивілізованих країнах 80% 
лікування проходить на первин-
ній ланці. І меддопомога у Бори-
сполі розвиватиметься так, щоб 
усі обстеження можна було про-
йти на базі первинної ланки.

БОРИСПІЛЬ: 
МЕДИЦИНА МАЙБУТНЬОГО

 Бориспіль є першим 
містом в Україні, яке за-
реєструвало комунальне 
підприємство-медичний за-
клад — «Бориспільський 
міський центр первинної 
медико-санітарної допомо-
ги». Місто йтиме по шляху 
створення в кожному мікро-
районі амбулаторій сімей-
ної медицини — первин-
ну ланку меддопомоги, яка 
має бути максимально на-
ближеною до місця прожи-
вання бориспільців. Питан-
ня вивчали «Вісті».

«Мамографія — 
незалежна»

— Депутати виділили 6 млн грн 
на купівлю мамографа — це най-
сучасніший апарат. Нині тривають 
тендерні процедури. За законом, 
якщо за бюджетні кошти купується 
майно на суму більше 100 тис. єв-
ро, то необхідно надати інформа-
цію, куди це майно встановлять і де 
воно буде працювати. Місто при-
йняло рішення, що мамограф буде 
встановлено на вулиці Лютневій, 
12, поряд із амбулаторією місько-
го центру первинної медико-сані-
тарної допомоги. 

Щоб не чекати, доки буде готовий 
проект капітального ремонту будів-
лі, вирішили терміново готувати ба-
зу для мамографа. Там є приміщен-
ня з окремим входом, де немає вікон. 
Раніше у цій частині розміщувалися 
холодильні камери. Звідти уже при-
брали усі непотрібні перегородки, 

вивезли будівельне сміття. Необхід-
но зробити вікно, встановити двері, 
поштукатурити стіни. Там буде роз-
міщений мамограф, кімнати для ліка-
ря, для прийому хворих, приміщен-
ня, щоб роздягтися і підготуватися 
до обстеження, туалет, умивальник. 
Передбачено провести воду та елек-
троенергію і встановити лічильники. 
Мамографія буде незалежною від ам-
булаторії. По суті, на Лютневій, 12 ді-
ятимуть два медичних заклади, але 
обидва відносяться до ланки первин-
ної медико-санітарної допомоги. 

У приміщенні, де стоятиме мамо-
граф, додатково використовувати-
меться берлітова штукатурка, яка 
поглинає випромінювання. Побо-
ювання людей, що мамограф якось 
впливатиме на мешканців сусідніх 
будівель, безпідставні.  На сьогод-
ні виділено 199 тис. грн на ремонт-

ні роботи, їх проводить ПМК-10, ке-
рівник — Володимир Гнаток.

Про амбулаторії
— У Борисполі вже працюють два 

медичних пункти у приміщеннях ко-
мунальної власності міста: на вул. 
Київський Шлях, 11 та на вул. Гагарі-
на, 1 (у районі УМБ-17). Ще три при-
міщення готуються, щоб працюва-
ти як амбулаторії сімейної медици-
ни. На Глибоцькій, 83 уже є проект і 
розпочинається ремонт. Проект ка-
пітального ремонту приміщення на 
Лютневій, 12 на етапі узгодження. 
П’ятий пункт розташується на вул. 
Київський Шлях, 24 (у приміщенні 
стоматполіклініки). Уже виділяються 
кошти на поточний ремонт. 

У перспективі відкриватимуться 
інші амбулаторії. Окрім того, лікарі 

первинної ланки працюватимуть і в 
нинішній поліклініці, бо це держав-
на установа. І люди, обираючи ліка-
ря, матимуть змогу врахувати, куди 
їм зручніше звертатися.

«Без скупчення авто»
— Проблеми із транспортною 

розв’язкою не загрожують. Перед 
приміщенням можна облаштува-
ти нормальну стоянку. Сам центр 
надання первинної медико-сані-
тарної допомоги обслуговуватиме, 
переважно, мешканців мікрора-
йону. Тому питання транспорту не 
стоїть. А обстеження на мамогра-
фі не є терміновою процедурою. 
Запис проводитиметься заздале-
гідь, на визначений час, за теле-
фоном або по Інтернету. Скупчен-
ня авто не буде. 

• Амбулаторії сімейної медицини. Наразі тривають ремонтні ро-
боти у приміщенні колишнього магазину «Смак-2» на вул. Лютневій, 12. 
За рішенням Бориспільської міськради, там розміститься амбулаторія 
сімейної медицини центру первинної медико-санітарної допомоги. Там 
же було вирішено надати приміщення і для мамографа, на який депута-
ти виділили кошти із міського бюджету. Але піднялася хвиля зауважень: 
і стіни будівлі занадто тонкі, і великі скляні вікна-вітрини не годяться 
для медзакладу, і транспортна розв’язка погана… 

• На усі питання щодо ам-
булаторії сімейної меди-
цини відповідає

«Готуємося до реформи»
— До 1 липня 2018 року, коли плану-

ється старт реформи, органи місцевого 
самоврядування повинні провести під-
готовчу роботу. Це поширення інфор-
маційних матеріалів, які мають надати в 
електронному вигляді обласні держадмі-
ністрації: плакати з роз’ясненнями, блан-
ки необхідних документів, у тому числі 
договорів, які мешканці повинні будуть 
укладати із лікарями. До 1 липня медики 
отримуватимуть зарплату так, як і нині — 
через лікарню. Коли запрацює первин-

на ланка, тоді державна субвенція буде 
залишатися в місті, і оплата праці прово-
дитиметься через міський центр меди-
ко-санітарної допомоги. На етапі підготов-
ки ми повинні кожному лікарю закупити 
комп’ютер, бо медики повиненнні і облік 
вести, і отримувати консультації відповід-
них спеціалістів у он-лайн режимі. У ідеалі, 
кожен лікар первинної ланки повинен ма-
ти кардіограф, компактний апарат УЗД… 
На перших порах ці апарати мають бути у 
кожній амбулаторії. Для цього у міському 
бюджеті передбачено близько 5 млн грн. 
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Соціум

Очолює новостворене ко-
мунальне некомерційне під-
приємство «Бориспільський 
міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги 
Бориспільської міської ради» 
Євгеній Черенок. Він поділив-
ся з «Вістями» баченнями ста-
новлення  нової медустанови. 

У Бориспільській ЦРЛ Євге-
ній Черенок обіймав посаду за-
ступника головного лікаря. Нині 

взяв на себе завдання створен-
ня принципово нової установи. І 
справа рухається. Підприємство 
отримало державну реєстрацію 
та статус неприбутковості, а ни-
ні триває підготовка докумен-
тів для отримання ліцензії на 
медичну практику. У січні 2018 
року ліцензію мають видати. За 
процесом його роботи можна 
простежити у мережі ФБ на сто-
рінці «Бориспіль — місто здоро-
вих людей».

Без паніки!
 Євгеній Павлович наголосив, що це ніяка не реорганізація, не пе-

репрофілювання лікарні чи поліклініки. Це новостворений заклад, 
який організовується з нуля. По закону, місто з населенням від 30 
тис. мешканців повинне мати свій центр медико-санітарної допо-
моги. У Борисполі 62 тис. населення. Тому такий заклад обов’язко-
во потрібний. 

Медична реформа повинна була стартувати 1 січня 2018 року, і в 
Борисполі у декого паніка: як укладати договір з лікарем, що роби-
ти, якщо ніхто не надаватиме допомогу? З 1 січня усе працюватиме 
по старій системі. Законопроект №6327 прийняли, але Президент 
його не підписав. Якщо до Нового року він буде підписаний, уся си-
стема може розпочати роботу з 1 липня. Договори можна буде укла-
дати з 1 квітня (якщо не буде змін). Тож, до квітня для пацієнтів нічо-
го не зміниться. Перехід роботи медзакладів на нову систему робо-
ти для мешканців міста буде непомітним: де вони отримували допо-
могу, там її надаватимуть і надалі, нікого із медиків не звільнятимуть.

Але до лікарів потрібно придивлятися, бо вибір лікаря — це важ-
ливий крок як для пацієнта, так і для керівника закладу. 

Кому довіримо здоров’я 
Євгеній Черенок зазначив, що команда лікарів набирається з нуля. Є 

законодавчі норми і формули, які визначають кількість персоналу для 
такого закладу. Вузьких спеціалістів, як отоларинголог, офтальмолог, хі-
рург може бути достатньо по одному. Основну масу складатимуть ліка-
рі загальної практики сімейної медицини, лікарі-терапевти та лікарі-пе-
діатри. По розрахунках, згідно з формулою, для Борисполя потрібно 
35-36 лікарів загальної практики. «Для старту можна взяти мінімальну 
кількість (10-20 фахівців) і поступово розширювати штат, — каже спів-
розмовник. — Якщо людина захоче перейти працювати, то може звер-
татися із завою, і керівництво визначатиметься, чи підходить спеціаліст. 
У рамках реформи в країні буде створена Національна служба здоров’я, 
і через комп’ютерну систему e-Health зосереджуватимуться усі дані про 
пацієнтів. Усі комп’ютери лікарів будуть підв’язані до системи e-Health, усі 
договори-декларації на пацієнтів заповнюватимуться через комп’ютер». 

Гроші ходитимуть за пацієнтом?
Оплата праці — це момент для медиків особливо важливий.  Євгеній 

Павлович підкреслює, що доки не запрацює Національна служба здо-
ров’я із стартом реформи, лікарі будуть прив’язані до існуючої тариф-
ної сітки. Але, каже, працівники міського центру первинної медико-са-
нітарної допомоги уже зараз отримуватимуть більше, ніж у лікарні. 

«Коли стартує реформа, центри первинної медико-санітар-
ної допомоги перейдуть на самоокупність і заробіток лікаря за-
лежатиме від того, скільки людей укладуть із ним договори,» — 
коментує Є.Черенок. 

Контроль лікаря
Контроль вестиме національна служба здоров’я через систему 

e-Health. Враховуватиметься  кількість людей, які обрали цього лікаря, 
протоколи лікування і результати надання допомоги. Контроль вестиме 
і керівник закладу. Для лікарів будуть створені відповідні умови робо-
ти. Так, у кожній амбулаторії проводитимуться лабораторні досліджен-
ня, щоб, наприклад, із баночкою сечі не їхати через усе місто до лікарні. 

НОВИЙ КЕРІВНИК

• Євгеній Черенок: «У 2018 році стартує медреформа. 
Якщо не 1 липня, то пізніше чи  раніше, бо іншого шляху немає».

 «ТЕМНЕ» ЖИТТЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Лінії електропередач ста-
рі, як і опори, роз’єднувачі від-
сутні, спеціалістів бракує — на-
бір причин, через які Бориспіль 
частенько поринає у темряву. Як 
на місцевому рівні вплинути на 
якість роботи Бориспільського 
РП? «Вісті» з’ясовували.

РЕСу не існує, тепер це Бори-
спільський районний підрозділ 
ПрАТ «Київобленерго». Думка про 
те, що приватну власність бере-
жуть більше за державну, в цьому 
випадку є хибною, і це можна від-
слідкувати за станом електроме-
режі, замірявши спеціальним при-
ладом показники напруги та час-
тоти. Останнім часом дані то мен-
ші за необхідні стандарти якості, 
то підвищуються в рази, чим і зав-
дається шкода домашнім електро-
приладам. 

Також відомо, що у Бориспіль-
ському районному підрозділі не 
вистачає спеціалістів. На район та 
місто діє одна аварійна бригада, 
працює один водій та диспетчер 
на телефоні. У компанії відсутній 
черговий електрик, не говорячи 
вже про інженерів чи осіб із спец-
навичками. Кажуть, людей бракує 
через вкрай низьку зарплату. Так, 
фахівець отримує близько 6 тис. 
грн на місяць, а відповідальність 
велика, рівень небезпеки роботи 
також. За останні 25 років існуван-
ня бориспільські енергетики мо-
дернізації підприємства чи змін 
для покращення умов їхньої ро-
боти не пам’ятають.

• Що робити? «У Борисполі ка-
тастрофічна ситуація із електро-
постачанням, після свят я буду ор-
ганізовувати акцію протесту з при-
воду бездіяльності РП», — заявив 
«Вістям» секретар Бориспільської 
міської ради Ярослав Годунок.

За його словами, містяни та-
кож не знають міри у використан-
ні електроенергії, бо ще п’ять ро-
ків тому не було стільки побутової 

техніки, як зараз, тому використо-
вується напруги в рази більше доз-
воленого. Так, у Facebook за ініці-
ативи Я. Годунка створена група 
для місцевих: «Бориспіль РЕС трен-
дець». Активіст каже, для роз’яс-
нення, як законними шляхами ви-
магати від держави повернення 
обленерго у її власність. Тут можна 
скачати форми документів та діз-
натися правильність оформлення 
листів-звернень тощо. «Годі жалі-
тися на вимикання електроенер-
гії, починаємо боротьбу проти без-
діяльності «Київобленерго»! — за-
кликає Годунок. — Ми маємо звер-
татися в усі інстанції для усунення 
неякісного електропостачання: 
до Прем’єр-міністра, Міністерства 
енергетики, Держенергонагляду, 
до комітету енергетики, в Антимо-
нопольний комітет, НКРЕКП, на га-
рячу урядову лінію тощо. Форми 
таких звернень викладено у тема-
тичній групі в соцмережі». 

Стало відомо, що за ініціативи 
секретаря міськради до голови 
правління ПрАТ «Київобленерго» 
було направлено звернення щодо 
надання неякісних послуг з елек-
тропостачання у Борисполі з вимо-
гою надати інформацію щодо усу-
нення проблем. Він також закли-

кав створити нараду, метою якою 
стане усунення результатів безді-
яльності компанії.

Міський голова Борисполя Ана-
толій Федорчук наголосив, що 
вплинути на роботу РП на місце-
вому рівні практично неможли-
во, бо підприємство знаходяться у 
приватних руках, а не державних. 
«Я переконаний, що усі стратегічні 
об’єкти повинні бути державними, 
а не приватними», — говорить мер.

• Чиє «Київобленерго»?Історія 
приватизації української енерге-
тичної галузі розпочалася на по-
чатку 90-х років та після невдало-
го старту ідею відклали на майбут-
нє. У 2001 році до неї повернулися, 
тоді держава продала контроль-
ні пакети кількох національних 
обленерго. На масову приватиза-
цію український уряд наважився 
у лютому 2011 року, продавши 20 
обленерго з переліку стратегічних.

У підсумку в Україні немає жод-
ного обленерго, хоча б частина 
якого не належала приватним ін-
весторам. 

(04595) 6-13-12 або 6-15-12; (067) 
217 89 85 — телефон чергового 
Бориспільського районного під-
розділу ПрАТ «Київобленерго».

ЧИ БУДЕ СВІТЛО НА СВЯТА

Світлана СУБОТА

Нещодавно споживачі при-
родного газу отримали платіж-
ки за листопад, де було зазначе-
но великі суми, які стояли у гра-
фі «рекомендований платіж». У 
людей почалася паніка. 

Нацкомісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних по-
слуг (НКРЕКП), зробила роз’яснен-
ня для українців у своєму листі з 
рекомендаціями для постачальни-
ків газу «Інформація для побутових 
споживачів природного газу щодо 
«рекомендованого платежу».

У зв’язку із численними звернен-
нями побутових споживачів при-
родного газу щодо зазначення де-
якими постачальниками природ-
ного газу в платіжних документах 
та в особистих кабінетах у мере-
жі Інтернет інформації про «реко-
мендований платіж» Національна 

комісія, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, звертає увагу 
на наступні аспекти:

• «рекомендований платіж» не є 
обов’язковим платежем та не може 
бути відображений як заборгова-
ність за спожитий природний газ;

• несплата «рекомендованого 
платежу» не є підставою для вжит-
тя заходів з припинення газопоста-
чання/розподілу на об’єктах побу-
тових споживачів;

• з метою уникнення спірних 
ситуацій щодо обсягу спожитого 
природного газу, побутовим спо-
живачам необхідно передавати да-
ні про фактичне споживання через 
особистий кабінет у мережі Інтер-
нет, за телефоном, через мобільні 
додатки тощо.

Крім того, НКРЕКП зверну-
лась до ліцензіатів з постачан-
ня природного газу із зауважен-
нями щодо «рекомендовано-
го платежу» (лист від 26.12.2017 

№ 13293/16.3.2/7-17). Також у цьо-
му документі зазначено, що «згід-
но з пунктом 10 частини другої 
статті 7 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги» вста-
новлено, що індивідуальний спо-
живач зобов’язаний, зокрема, у 
разі несвоєчасного здійснення 
платежів за житлово-комунальні 
послуги сплачувати пеню, в роз-
мірах, установлених законом або 
договорами про надання житло-
во-комунальних послуг.»

ЗА НЕСПЛАТУ «РЕКОМЕНДОВАНОГО 
ПЛАТЕЖУ» ГАЗ НЕ ВІДКЛЮЧАТЬ

 ОФІЦІЙНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

• У Бориспільському районному підрозділі не вистачає спеціалістів: 
діє одна аварійна бригада.
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Люди
 ЗНАЙ НАШИХ!

Ольга КАЦАН, фото автора 

Ілля мешкає в Борисполі 10  ро-
ків (до цього проживав у Доне-
цьку). Працює пілотом в авіаком-
панії  «Міжнародні авіалінії Укра-
їни». Називає свою основну про-
фесію захоплюючою: «Щоб стати 
пілотом, треба мати бажання, до-
статній рівень знання англійської, 
здоров’я. Тільки з останнім пунк-
том у Борисполі немає ладу. Від-
чув, що немає чим дихати через 
смог від спалювання бур’янів та 
листя. Страждаю від цього. Є два 
способи: змінити місто або боро-
тися з димом, що і роблю. Говорив 
по-людськи з сусідами, які запалю-
вали вогнища, а вони у відповідь 
почали будувати паркани. Вирішив 
купити квадрокоптера, щоб за-
фільмувати вогнища як факт, який 
можна презентувати поліції. Зазви-
чай, приїжджали на виклик швид-
ко, за 10-15 хв. Однак копи безсилі 
перед високими парканами».

Ілля створив у соцмережі 
Facebook сторінку «Чисте повітря 
Борисполя», до якої приєдналися 
однодумці із пропозиціями зроби-
ти бориспільське повітря чистим. 
Чоловік не приховує: хотів «заки-
нути» справу. Суспільство не сприй-
має ініціативу, підкреслювало, що 
немісцевому нічого «влазити» не в 
свої справи. Боротьба перетворю-
валася на справжню: ледь не би-
ли. «Потрібні терпіння і наполегли-

вість. Хоч панує анархізм, людей, 
які хочуть діяти, стає все більше».

• Ідея із щедрівкою. Думка за-
фільмувати красу Борисполя з ви-
соти пташиного польоту витала 
давно. Коли намагався втілити її 
влітку, у кадр «влізав» дим. Друга 
спроба, що відбулася кілька тиж-
нів тому, є вдалою. «Відеоряд, що 
побачили бориспільці, в Інтер-
нет-стрічці —  експромт. Не міг ба-
чити картинки під час зйомки, бо 
слідкував, аби квадрокоптер не за-
плутався в гілках. Не уявляв і якою 
буде зйомка вночі (вперше знімав 
так). Переглядаючи відзняте вдо-
ма, побачив, що все вдалося, вирі-
шив «скласти докупи». Навіялася 
мелодія щедрівки і «зліпив» відео», 
— розповідає наш герой. «Вважаю 
його більш музичним, ніж візуаль-
ним, — зауважує Ілля. — Радий, що 
люди оцінили. Не меш вдячний і 
тим, хто покритикував, бо вони 
виділили час, переглянули відео і 

вказали на недоліки. А могли про-
пустити. Серед зауважень: кадр, 
який тягнеться більше 10 с, — не-
професійний, плюс у мене не було 
ні плану, ні сценарію зйомки. Спі-
вав, що бачив».

Ілля каже, що за славою не же-
неться, тому вдосконалювати ама-
торські навички, щоб працювати 
на міському телеканалі, не збира-
ється, має хобі: джиперські подо-
рожі, тюнінг, рибальство і відео. 
Знімає не лише під час рибалки, а 
й з вікна боїнга (відеоряд «Очима 
пілотів» на YouTube-каналі). 

Герой вірить, що переглянувши 
«Бориспільську щедрівочку», лю-
ди по-іншому сприйматимуть йо-
го як борця з димом. Планує під-
няти це питання в розмові з місь-
ким головою, який запросив Іллю, 
щоб вручити подарунок за гарну 
відеоідею. Каже, досвід взяти є де, 
наприклад, створити програму з 
вивезення органічного сміття, як, 
скажімо, в Ірпені.

«ЗНІМАВ ДИМ, МІСЬКУ 
ПЛОЩУ І СВІТ З БОЇНГА»

• Ілля Майсак —  створив святковий настрій  відеощедрівкою. Див-
но, що ні в кого до цього упродовж стількох років не з’явилася думка 
про створення чогось подібного: простого і патріотичного. Пан Ілля 
став місцевим Колумбом, показавши, що з відчуттям смаку і бажанням 
подарувати прекрасне можна зробити диво. У відео немає спецефек-
тів, але воно сприймається на одному диханні й заворожує: просто, 
мило і красиво. За словами автора, це єдиний ролик зі списку «Жити 
в Борисполі», де вдалося показати місто в ошатних зимових барвах.

Ольга КАЦАН, фото автора 

Катерину Рахубу і Тетяну 
Пасько коронували на XII на-
ціональному конкурсі краси 
«Княгиня України», що відбув-
ся 23 грудня у Чернігові. Катя 
увійшла до десятки найкращих 
конкурсанток і отримала зван-
ня «Княгиня Чарівність Украї-
ни», Тетяна стала фіналісткою 
шоу. Дівчата розповіли «Вістям» 
секрети коронації. 

Вагання. Перепустку на «Княги-
ню України» дівчата отримали під 
час шоу «Міс Бориспіль» від ген-
продюсера конкурсу Олександра 
Главацького. «Я про те запрошен-
ня зі сцени забула. А потім — іспи-
ти в університеті, тож дзвінки пана 
Главацького ігнорувала. Вирішила, 
що не поїду. Та переважила думка, 
що представлятиму Бориспіль і не 
можу проґавити такий шанс», — 
розповідає Катерина Рахуба.

 «Після «Міс Бориспіль» казала, 
що не хочу брати участь у подіб-
них шоу, — говорить Тетяна Пась-
ко. — Мене вмовила Катя, сама б я 
не їхала. Розглядала ситуацію так: 
закінчилися екзамени, треба зміна 
обстановки. Розважуся». 

Конкурс. Відбувся у Черні-
гівському драматичному театрі 
ім. Т. Шевченка. Зала була пере-
повнена. Конкурсанткам надава-
лися запрошення від організато-
рів для власної групи підтримки, 
однак бориспільки ними не ско-
ристалися: найрідніші не змогли 
приїхати. Вечір тривав довго, по-
над 4 години. Ведучий — славно-
звісний Діма Коляденко. «Я не за-
пам’ятала журі чи представників 
спонсорів. Запам’ятала епатаж-
ного Діму з його капелюхами», 
— сміється Катя.

У фіналі змагалася 21 дівчина. 
Була представлена географічно 
вся Україна. Відбір відбувався за 
фото й анкетними даними, а всі 
номери фіналістки тренували з 
нуля за два дні до шоу.

З собою Каті й Тані потрібно було 
взяти лише туфлі й аксесуари. Вбран-
ня надавалося організаторами. 

Атмосфера. Бориспільські кра-
суні приїхали до Чернігова в дру-

гій половині дня 21 грудня, одразу 
після того, як Катя здала останній 
іспит в КНУ ім. Т. Шевченка. Репе-
тицію аж двох виходів пропусти-
ли. Хореограф змогла синхронно 
«втиснути» їх у номери. 

Хоч часу на знайомство з інши-
ми учасницями було мало, встигли 
з ними здружитися. «Дивлячись на 
фото конкуренток, які виставили 
на сайті конкурсу для онлайн-го-
лосування, думали, що дівчата 
надто темпераментні. Все вияви-
лося простіше. Не було інтриг. Ат-
мосферою задоволені.»

Перевірка інтелекту. «Коли діз-
налися, що буде інтелектуальний 
конкурс, почали готуватися. Назва 
«Княгиня України» підказала чита-
ти про княгинь,  Чернігів, Київську 
Русь », — розповідає Катя. 

«Коли зустрілася з подругами, 
видала, як «Вікіпедія», все про Чер-
нігів: храми, собори, дати. Вони в 
шоці були», — перебиває Таня. 

«І ви будете в шоці, — продов-
жує Катя, — дізнавшись, як про-
ходив інтелектуальний етап. Піс-
ля дефіле ми стали в ряд. Уявіть: 
21 дівчина і Діма Коляденко в ка-
пелюсі. Підходить до кожної. «Ти 
звідки?» — питає. «З Борисполя!». 
«Часто літаєш?». «Ні». «Куди б по-
летіла за головний приз — 50 тис. 
грн?». «У Грецію: там і архітекту-
ра, й історія, і хрещена живе, яку 
давно не бачила». Коли Діма не 
знав, що питати, звертався до за-
лу з проханням вигадати питання 
для красуні. Якийсь це абсурдний 
мало вигляд.

Враження. «У Чернігові спілку-
ються російською. Причому орга-
нізатори не розуміють різниці в 
тому, якою мовою проводити шоу. 
Ведучий, ясна річ, вів конкурс ро-
сійською. Інші конкурсантки пита-
ли, звідки ми, бо, на їхнє переко-
нання, українською спілкуються 
лише на Західній Україні. Вразило, 
наскільки національно несвідомі 
наші люди», — кажуть дівчата.

«Порадувало, що в Борисполі 
рівень організації конкурсу ви-
щий», — діляться конкурсантки і 
запевняють, попри те, що очіку-
вали більшого, не розчарувалися. 
Також харчування і проживання їх 
влаштували.

НАШІ «КНЯГИНІ» 

• 2017-й у Борисполі — рік краси. Окрім «Випускниці-чарівниці», відродженої «Міс», 
про наших красунь почули на загальнонаціональному рівні. Зліва направо: Тетяна Пасько 
та Катерина Рахуба.

ІЛЛЯ 
МАЙСАК:
 Він ставить на стіл ква-

дрокоптер «Mavic Pro», на-
зиваючи його героєм зйом-
ки. Після польоту апарату 
над міською Європейською 
площею, Ілля створив клас-
ну відеощедрівку по-бо-
риспільськи, яку оцінили у 
соцмережах. Та місія ква-
дрокоптера інша: боротьба 
за чисте повітря в місті.  

• «Хочу подякувати людям, які створили казку на Європейській площі, і запросити всіх, хто 
нею не мав часу помилуватися через суєту і клопоти, відволіктися від рутини і побачити речі, 
які заворожують. Любіть рідне місто і робіть його кращим!» — закликав І. Майсак.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Начальника БЗВ
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників

Працівників на 
виробництво 
вібропресувальних 
виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Охоронця   
Електрика з 
кранового 
господарства
Тракториста

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 1 СІЧНЯ

ВІВТОРОК, 2 СІЧНЯ

06.50 "Концерт "Океан Ельзи. Без 
меж"

09.50 М/ф "Турбо"
11.25 "Ліга сміху 2017"
13.25 "Вечірній Київ 2017"
15.35 "Новорічний Вечірній Квартал 

2017"
19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"
20.15 Х/ф "Сам удома"
22.15 Х/ф "DZIDZIO Контрабас"
23.50 "Новорічний карнавал 

Світського життя"
02.05 "VIVA! Найкрасивіші"
04.15 "Міс Україна 2017"

06.00 07.45 "Модель XL"

09.30 10.30 "Чотири весілля"

11.40 "Вечірній квартал"

15.55 Х/ф "DZIDZIO Контрабас"

17.35 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"

19.30 05.15 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

20.15 Х/ф "Сам удома - 2"

22.30 Концерт "Бенефіс Руслана 

Квінти. Небо - это я"

00.20 02.00 Х/ф "Двадцяти-п'яти-

борство" (16+)

06.50 19.00 02.20 05.10 Сьогодні
07.50 05.40 Зірковий шлях
08.45 02.50 М/ф "Альоша Попович 

і Тугарин Змій" 16+
10.15 04.05 М/ф "Добриня Микитич 

та Змій Горинич" 16+
11.30 Велика Новорічна пригода
15.15 Х/ф "Кохання і трохи перцю" 

16+
17.15 19.30 Т/с "Я кохаю свого 

чоловіка" 16+
22.00 Х/ф "Новорічна дружина" 16+
00.00 Х/ф "Білосніжка та 

мисливець" 16+

07.00 15.00 19.00 02.00 Сьогодні
07.30 04.15 Зірковий шлях
09.40 Реальна містика
11.40 05.20 Агенти справедливості 

16+
13.40 15.15 Т/с "Я кохаю свого 

чоловіка" 16+
18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 12+
19.40 Т/с "Два життя" 12+
22.25 Х/ф "Кохання і трохи перцю" 

16+
00.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.30 Телемагазин
02.40 Х/ф "Новорічна дружина" 16+

05.55 Мультфільм
06.20 Х/ф "Дванадцять місяців"
09.10 Х/ф "Заміж у Новий рік"
11.10 Х/ф "Це я"
12.50 Х/ф "Іронія долі, або З 

легкою парою!"
16.30 "На Інтері - Головна ялинка 

країни"
20.00 02.20 05.10 "Подробиці"
20.30 Т/с "Мереживо долі" 16+
22.30 Т/с "Полуничний рай"
02.50 Х/ф "Божевільний день, або 

Одруження Фігаро"

05.40 Мультфільм
06.20 04.10 Х/ф "Снігурка"
08.05 "Готуємо разом"
09.00 "Орел і Решка. Шопінг"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 20.30 Т/с "Мереживо долі" 

16+
12.50 Т/с "Східні солодощі" 12+
15.40 "Новорічний вогник. Повір у 

мрію"
18.30 "Крутіше всіх"
20.00 02.10 "Подробиці"
22.30 Т/с "Яблучний спас" 16+
02.40 Х/ф "Три мушкетери"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
12.00 Х/ф "Бременські музиканти"
13.00 Х/ф "Красуня й чудовисько"
14.30 М/ф "Зачарований будинок"
16.00 М/ф "Святкові історії від 

Шрека, Панди та друзів з 
Мадагаскару"

18.30 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 Казки У
23.00 Країна У. Новий рік
00.00 Казки У Кіно
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька Новий рік

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "Король повітря. Золота 

ліга"
12.30 Рятівники
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька Новий рік
16.00 22.00 Казки У
17.00 23.00 Країна У. Новий рік
18.00 21.00 Танька і Володька
19.00 00.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька
05.20 Казка з татом

05.15 01.35 Відпустка за обміном

06.00 М/ф "Пригоди Паддінгтона"

07.40 М/ф "Монстри проти 

прибульців"

09.10 Скетч-шоу "На трьох"

12.20 Дизель-шоу. Новорічний 

нон-стоп

22.00 Т/с "Пацики"

03.05 Х/ф "Бережіть жінок"

05.15 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Труба містера Сосиски

08.00 03.25 Відпустка за обміном

09.45 12.10 14.30 02.05 Т/с 

"Вічність"

16.15 19.10 20.25 21.35 Дизель-

шоу

18.45 Факти. Вечір

22.50 Комик на миллион

00.25 Т/с "Бібліотекарі"

04.15 Х/ф "Циган". 1 с.

05.45 04.20 Саундтреки
05.55 05.00 Кінотрейлери
06.05 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Академія сміху"
10.05 "Невідома версія. 

Карнавальна ніч"
10.50 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
12.20 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
14.10 Х/ф "Королева бензоколонки 

2"
16.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 "Новорічне Криве дзеркало"
02.00 "Новорічний жарт з..."
03.40 Кіноляпи

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

Джентльмени удачі"
09.30 "Академія сміху"
10.10 01.40 "Зіркове життя"
11.00 00.50 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Соляний принц"
13.25 Х/ф "Мама, я льотчика 

люблю"
15.15 Х/ф "Білий Бім Чорне Вухо"
19.00 20.00 02.20 Х/с "Комісар 

Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Дванадцята ніч"
03.50 Кіноляпи
04.30 Саундтреки

08.00 "Концерт П.Зіброва "В 
епіцентрі кохання"

10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 05.45 "Мультляндія"
14.10 "Euroshow Михайла 

Поплавського"
15.00 00.35 Х/ф "Геній, два 

земляки і пташеня"
17.05 "Няньки дикої природи"
18.00 02.55 Х/ф "Як три 

мушкетери"
21.00 02.30 "Столичні телевізійні 

новини"
21.25 "Концерт Тетяни Піскарьової 

"Люблю"
23.30 "Українська Національна 

Лотерея"

08.00 "Ранок по-київськи"

10.30 "Київ музика"

11.00 23.20 "Телемаркет"

14.00 05.25 "Мультляндія"

14.20 "Няньки дикої природи"

15.15 00.20 Х/ф "Два місіонери"

16.50 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем"

17.55 02.10 Х/ф "Сангам"

21.00 23.00 01.50 05.05 "Столичні 

телевізійні новини"

22.30 "Топ 10: таємниці та загадки"

22.55 "Українська Національна 

Лотерея"

03.10 Зіркові яйця

22.50 Х/ф "Чаклунка" 16+

00.45 Служба розшуку дітей

00.50 Зона ночі

03.00 Абзац
04.50 Х/ф "Любіть Куперів" 16+
06.59 09.49 Kids Time
07.00 М/с "Лунтик і його друзі"
08.00 М/ф "Красуня і чудовисько"
09.50 М/ф "Феї"
11.10 М/ф "Феї: Загублений скарб"
12.45 Х/ф "Щоденники принцеси"
15.00 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 

Королівські заручини"
17.10 М/ф "Заплутана історія"
19.00 М/ф "Холодне серце"
21.00 Х/ф "Белоснежка: Помста 

гномів"
23.00 Х/ф "Історія Попелюшки"
01.00 Х/ф "Історія Попелюшки 3"
02.40 Зона ночі

05.35 М/ф "Ну, постривай!"
06.05 01.50 "Випадковий свідок"
08.10 "Свідок. Підсумки року"
09.10 "Легенди карного розшуку"
10.20 Х/ф "Де ви, лицарі?" (12+)
11.35 Х/ф "Летюча миша" (12+)
14.15 Х/ф "Троє в човні, якщо не 

рахувати собаки"
16.50 Мюзикл "Дуже новорiчне 

кiно, або Ніч у музеї"
19.00 "Добрий вечір"
22.00 "Дискотека 80-х"
23.40 Х/ф "Серцеїдки"
02.05 "Речовий доказ"
04.00 "Легенди бандитської Одеси"

06.45 М/ф "Жив собі пес"
07.45 М/ф "Три паньки"
08.15 Х/ф "Ефект Ромашкіна"
09.30 Х/ф "Йшов собака по роялю"
10.55 Мюзикл "Дуже новорiчне 

кiно, або Ніч у музеї"
13.05 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
14.50 21.20 Т/с "Перетинаючи 

межу" (16+)
16.45 Х/ф "Серцеїдки"
19.00 02.00 "Свідок"
19.30 "Добрий вечір"
23.10 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
01.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
02.30 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми

08.00 23.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

11.15 Т/с "Терра Нова" (16+)

12.05 Т/с "Ментівські війни. Одеса 

2" (16+)

16.00 Т/с "Поки цвіте папороть" 

(16+)

20.00 "Він, Вона і телевізор 2"

21.00 22.45 Т/с "Кістки 4" (16+)

02.10 "Цілком таємно"

02.35 "Люстратор. Прокляття 

системи 2017"

03.00 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 03.00 "Облом.UA."

11.50 Т/с "Терра Нова" (16+)

13.40 Т/с "Разом назавжди" (16+)

17.00 Т/с "Поки цвіте папороть" 

(16+)

20.00 "Він, Вона і телевізор 2"

21.00 22.45 Т/с "Кістки 4" (16+)

23.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.10 "Цілком таємно"

02.35 "Люстратор. Прокляття 

системи 2017"

07.25 Х/ф "Шлях крізь сніги"
09.20 Х/ф "Рецепт кохання"
13.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
14.50 Х/ф "Службовий роман"
18.00 Х/ф "Москва сльозам не 

вірить"
20.55 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
22.45 Х/ф "Діамантова рука"

06.50 17.45 22.20 Т/с "Коли ми 
вдома. Нова історія"

08.45 "Зважені та щасливі - 7. 
Фінал. Оголошення 
переможця"

12.15 "МастерШеф - 7"
15.00 "МастерШеф - 7. Невідома 

версія"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"

06.00 06.30 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.55 Д/с "Супервідчуття"
07.50 Д/с "Розповіді про Хансік"
08.15 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.05 Д/с "Дика планета"
10.10 21.35 Погода
10.25 Д/с "Смак Дзяннаня"
11.45 Фольк-music
13.10 Х/ф "Створення світу"
15.20 ЧереЩур (Late night show)
17.15 "UA:МУЗИКА"
18.25 Х/ф "Генріх VIII" 1с.
20.25 Незвичайні культури
21.00 01.10 Новини
21.50 ЧереЩур
22.20 03.00 Історія кіно
00.35 Д/с "Орегонськи путівник" 1с.
01.35 Д/с "Середземномор"я"
02.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
04.05 Т/с "Роксолана"

06.00 06.30 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.55 Д/с "Супервідчуття"
07.50 Д/с "Розповіді про Хансік"
08.15 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.05 Д/с "Дика планета"
09.30 Документальний фільм
10.50 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.00 Країна на смак
13.00 15.00 Погода
13.10 Х/ф "Червоний колір 

Бразилії" 1с.
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.20 М/с "Чорний Джек"
18.25 Х/ф "Генріх VIII" 2с.
20.25 Незвичайні культури
21.00 01.10 Новини
21.30 01.35 Яскраві моменти 

Дефлімпіади-2017
21.50 ЧереЩур
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с "Орегонськи путівник"
01.55 Д/с "Середземномор"я"
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СЕРЕДА, 3 СІЧНЯ

06.00 07.50 "Модель XL"

09.40 10.50 "Чотири весілля"

11.55 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"

13.45 "Вечірній квартал"

17.35 Х/ф "Обережно! Предки в 

хаті"

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

20.15 Х/ф "Сам удома - 3"

22.10 Х/ф "Кохання - зітхання"

00.10 02.20 Х/ф "На узбіччі" (18+)

07.00 15.00 19.00 02.20 Сьогодні

07.45 03.00 Зірковий шлях

10.00 03.45 Реальна містика

12.00 05.20 Агенти справедливості 

16+

14.00 15.15 Т/с "Назавжди"

18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 12+

19.40 Т/с "Два життя" 12+

22.25 Х/ф "Одного разу на Новий 

рік" 16+

00.10 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.50 Телемагазин

05.40 20.00 02.10 "Подробиці"
06.10 Мультфільм
06.30 04.20 Х/ф "Фініст - Ясний 

сокіл"
08.10 "Готуємо разом"
09.00 "Орел і Решка. Шопінг"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 20.30 Т/с "Мереживо долі" 

16+
12.50 Т/с "Східні солодощі" 12+
15.40 "Новорічний вогник. 

Залишаємось зимувати"
18.30 "Крутіше всіх"
22.30 Т/с "Чотири пори літа" 16+
02.40 Х/ф "Дуже новорічне кіно, 

або Ніч у музеї"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "Красуня й чудовисько"
12.30 Рятівники
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька. Один НЕ вдома
16.00 22.00 Казки У
17.00 23.00 Країна У. Новий рік
18.00 21.00 Танька і Володька
19.00 00.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька
05.20 Казка з татом

06.15 Скарб нації

06.25 Еврика!

06.30 Служба розшуку дітей

06.40 Факти

07.05 Труба містера Сосиски

08.00 04.05 Відпустка за обміном

09.40 12.10 14.35 02.00 Т/с 

"Вічність"

16.15 19.10 20.30 21.35 Дизель-

шоу

18.45 Факти. Вечір

22.55 Комик на миллион

00.30 Т/с "Бібліотекарі"

04.50 Х/ф "Циган". 2 с.

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

Карнавальна ніч"
09.30 "Академія сміху"
10.15 01.05 "Зіркове життя"
11.05 00.15 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Принц за сьома морями"
13.30 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
15.20 Х/ф "Дванадцята ніч"
17.15 Х/ф "Ганна на шиї"
19.00 01.55 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Ефект Ромашкина"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки

08.00 "Ранок по-київськи"

10.30 "Київ музика"

11.00 23.20 "Телемаркет"

14.00 04.55 "Мультляндія"

14.50 "Няньки дикої природи"

15.45 00.20 Х/ф "Містер мільярд"

17.20 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем"

18.25 02.10 Х/ф "Океан"

21.00 23.00 01.50 04.35 "Столичні 

телевізійні новини"

22.30 "Топ 10: таємниці та загадки"

22.55 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 01.15 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35 07.00 М/с "Лунтик і його 

друзі"
06.59 09.49 Kids Time
08.00 М/ф "Балерина"
09.50 М/ф "Феї"
11.10 М/ф "Феї: Загублений скарб"
12.50 М/ф "Феї: Фантастичний 

порятунок"
14.10 М/ф "Феї: Таємниця 

піратського острова"
15.40 М/ф "Феї і легенда 

загадкового звіра"
17.00 М/ф "Тарзан"
19.00 Х/ф "101 далматинець"
21.00 Х/ф "Дівчина з Джерсі"

05.55 М/ф "Канікули Боніфація"
06.15 М/ф "Крокодил Гена"
06.40 М/ф "Парасолька"
07.30 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
09.20 Х/ф "Білий паровоз"
10.55 Мюзикл "Сорочинський 

ярмарок на НТН"
12.40 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
14.40 21.20 Т/с "Перетинаючи 

межу" (16+)
16.30 "Ляпіс Трубецькой". Концерт 

"Клоуна нет!"
19.00 02.05 "Свідок"
19.30 "Добрий вечір"
23.15 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)

06.00 Мультфільми

08.00 "Відеобімба"

11.50 Т/с "Терра Нова" (16+)

13.35 "Помста природи"

17.00 Т/с "Поки цвіте папороть" 

(16+)

20.00 "Він, Вона і телевізор 2"

21.00 Т/с "Кістки 5" (16+)

22.45 Т/с "Кістки 4" (16+)

23.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.10 "Цілком таємно"

02.35 "Люстратор. Прокляття 

системи 2017"

03.00 "Облом.UA."

07.00 17.45 22.20 "Битва 

екстрасенсів 16"

17.30 22.00 "Вікна-Новини"

06.00 06.30 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.55 Д/с "Супервідчуття"
07.50 Д/с "Розповіді про Хансік"
08.15 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.05 Д/с "Дика планета"
09.30 Документальний фільм
10.50 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.00 Країна на смак
13.10 Х/ф "Червоний колір 

Бразилії" 2с.
15.15 Фольк-music
16.45 М/с "Чорний Джек"
18.20 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с "1000 днів для планети"
20.25 Незвичайні культури
21.00 01.10 Новини
21.30 01.35 Яскраві моменти 

Дефлімпіади-2017
21.50 ЧереЩур
22.20 23.30 Історія кіно
23.25 Мегалот
00.35 Д/с "Орегонськи путівник"
01.55 Д/с "Середземномор"я"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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ЧЕТВЕР, 4 СІЧНЯ

06.00 07.40 "Модель XL"

09.05 "Чотири весілля"

10.10 "Міняю жінку"

11.25 Х/ф "Кохання - зітхання"

13.25 "Вечірній квартал"

17.35 Х/ф "Сам удома - 3"

19.30 04.55 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

20.15 Х/ф "Сам удома - 4"

22.00 Х/ф "Кохання - зітхання - 2"

23.55 01.40 Х/ф "Сурогат" (18+)

07.00 15.00 19.00 02.30 Сьогодні

07.45 03.10 Зірковий шлях

10.10 03.45 Реальна містика

12.10 05.20 Агенти справедливості 

16+

14.10 15.15 Т/с "Жінки у коханні" 

12+

18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 12+

19.40 Т/с "Два життя" 12+

22.25 Х/ф "Снігуронька для 

дорослого сина"

00.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

02.00 Телемагазин

05.30 20.00 02.00 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф "Морозко"
08.10 "Готуємо разом"
09.00 "Орел і Решка. Шопінг"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 20.30 Т/с "Мереживо долі" 

16+
12.50 Т/с "Східні солодощі" 12+
15.40 Концерт "Чекай на мене в 

Новий рік"
18.30 "Крутіше всіх"
22.30 Т/с "Чотири пори літа" 16+
02.30 Т/с "Полуничний рай"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "Король повітря: 

Повернення"
12.30 Рятівники
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька. Новий рік
16.00 22.00 Казки У
17.00 23.00 Країна У. Новий рік
18.00 21.00 Танька і Володька
19.00 00.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька
05.20 Казка з татом

06.15 Скарб нації

06.25 Еврика!

06.35 Факти

07.00 Труба містера Сосиски

07.55 03.45 Відпустка за обміном

09.35 12.05 14.30 01.40 Т/с 

"Вічність"

16.15 19.10 20.05 21.20 Дизель-

шоу

18.45 Факти. Вечір

22.25 Комик на миллион

00.00 Т/с "Бібліотекарі"

04.30 Х/ф "Циган". 3 с.

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.40 01.05 "Зіркове життя"
10.35 00.15 "Моя правда"
11.25 Х/ф "Принц-самозванець"
13.20 Х/ф "Сім днів до весілля"
15.20 Х/ф "Будні карного розшуку"
17.10 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
19.00 01.55 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Одиниця з обманом"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.20 "Телемаркет"
14.00 05.15 "Мультляндія"
14.40 "Няньки дикої природи"
15.35 00.20 Х/ф "Орел чи Решка"
17.35 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

18.40 Х/ф "Танцюй, танцюй"
21.00 23.00 02.10 04.55 "Столичні 

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

Лотерея"
02.30 Х/ф "Океан"

03.00 01.00 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39 10.49 Kids Time
06.40 М/с "Лунтик і його друзі"
09.15 М/ф "Феї: Фантастичний 

порятунок"
10.50 М/ф "Феї і легенда 

загадкового звіра"
12.10 Варьяти
19.10 Х/ф "Річі-багач"
21.00 Х/ф "Хто в будинку тато" 16+
23.00 Х/ф "Машина часу в джакузі 

2" 16+
00.55 Служба розшуку дітей

05.25 М/ф "Бременські музиканти"
07.05 М/ф "Пригоди козака Енея"
07.30 Х/ф "Круїз, або Розлучна 

подорож"
09.20 Х/ф "Обережно, бабуся!"
11.00 Х/ф "Королева бензоколонки 

- 2"
12.40 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
14.50 21.20 Т/с "Перетинаючи 

межу" (16+)
16.40 "Ювілейний концерт Анатолія 

Полотно "Поцілунок удачі"
19.00 02.05 "Свідок"
19.30 "Добрий вечір"
23.10 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)

06.00 Мультфільми

08.00 23.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

11.20 Т/с "Терра Нова" (16+)

13.05 "Загублений світ"

17.00 Т/с "Поки цвіте папороть" 

(16+)

20.00 "Він, Вона і телевізор 2"

21.00 Т/с "Кістки 5" (16+)

22.45 Т/с "Кістки 4" (16+)

02.10 "Цілком таємно"

02.35 "Люстратор. Прокляття 

системи 2017"

03.00 "Облом.UA."

06.20 "Битва екстрасенсів 16"

17.30 22.00 "Вікна-Новини"

17.45 22.20 "Битва екстрасенсів 17"

06.00 06.30 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.55 Д/с "Супервідчуття"
07.50 Д/с "Розповіді про Хансік"
08.15 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.05 Докудрама "Доньки Єви"
09.30 19.25 Д/с "1000 днів для 

планети"
10.35 13.10 15.00 16.35 Погода
10.50 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.00 Країна на смак
13.25 01.35 Біатлон. Кубок світу. ІV 

етап. Спринт 7,5 км. Жінки
15.15 Надвечір'я. Долі
16.45 М/с "Чорний Джек"
18.20 #ВУКРАЇНІ
20.25 Незвичайні культури
21.00 01.10 Новини
21.30 Біатлон. Яскраві моменти
21.50 ЧереЩур
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с "Орегонськи путівник"
02.55 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 СУМУЄМО



10 №50 (909), 29 грудня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 1 - 7 ГРУДНЯ

СУБОТА, 6 СІЧНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 5 СІЧНЯ

06.00 М/ф "Маша і ведмідь"
06.35 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"
07.30 Х/ф "Гріхи наші" (16+)
09.15 Концерт "Бенефіс Руслана 

Квінти. Небо - это я"
11.05 23.40 "Світське життя"
12.05 "Світське життя. Новорічний 

карнавал"
14.15 Комедія "Один плюс один 

удома"
16.35 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Новорічний вечірній 

квартал"
00.40 "Різдвяні історії з Тіною 

Кароль"

06.00 07.40 "Модель XL"

09.15 "Чотири весілля"

10.25 11.50 "Міняю жінку"

13.05 Х/ф "Кохання - зітхання - 2"

14.55 "Вечірній квартал"

17.45 Х/ф "Сам удома - 4"

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

20.15 Х/ф "Сам удома 5"

22.00 Комедія "Один плюс один 

удома"

00.15 02.10 Х/ф "Великий рік" (16+)

06.40 15.00 19.00 02.50 Сьогодні

07.20 03.30 Зірковий шлях

10.10 Х/ф "Страшна красуня"

12.00 15.15 Т/с "Два життя" 12+

17.25 19.40 Т/с "Жінки на стежці 

війни" 12+

22.00 Т/с "Все буде добре"

01.20 Х/ф "Одного разу на Новий 

рік" 16+

07.00 15.00 19.00 03.40 Сьогодні

07.45 04.20 Зірковий шлях

09.40 Реальна містика

11.45 Агенти справедливості 16+

13.45 15.15 Т/с "Лінії життя"

18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 12+

19.40 Т/с "Два життя" 12+

22.25 Х/ф "Терміново. Шукаю 

чоловіка"

00.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.30 М/ф "Мультфільм"
06.55 Х/ф "Артист із Кохановки"
08.30 Х/ф "Ця весела планета"
10.20 Х/ф "Зайчик"
12.00 Х/ф "Дівчата"
14.00 "Час будувати"
16.00 04.55 Док.проект "Від Різдва 

до Хрещення"
17.00 Пряма трансляція Різдвяного 

богослужіння
19.00 "Стосується кожного"
20.00 02.20 04.25 "Подробиці"
20.30 Т/с "Заборонене кохання" 16+
22.40 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"
00.35 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
03.10 Х/ф "Снігова королева"

05.35 20.00 01.55 "Подробиці"
06.05 Мультфільм
06.25 Х/ф "Снігова королева"
08.10 "Готуємо разом"
09.00 "Орел і Решка. Шопінг"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 Т/с "Мереживо долі" 16+
12.50 Т/с "Східні солодощі" 12+
15.40 "Ніч великих сподівань"
18.30 "Крутіше всіх"
20.30 Т/с "Заборонене кохання" 16+
22.40 Концерт Ірині Федишин 

"Цвіте калина"
00.05 Х/ф "Передбачення"
02.30 Т/с "Яблучний спас" 16+
05.25 Док.проект "Час Різдва"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.55 М/ф "Шлях до Ельдорадо"
12.30 Рятівники
18.00 М/ф "Різдвяні історії від 

Шрека, Панди та друзів з 
Мадагаскару"

22.30 Казки У Кіно
00.00 Танька і Володька
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька Новий рік
05.20 Казка з татом

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф "Король сноуборду"
12.30 Рятівники
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька. Новий рік
16.00 Казки У
17.00 Країна У. Новий рік
18.00 Танька і Володька
19.00 00.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "Пінгвіни містера 

Поппера"
22.30 Х/ф "Подарунок на Різдво"
01.00 Х/ф "Циганка Аза"
02.30 Віталька

06.20 Скарб нації

06.30 Еврика!

06.40 Факти

07.05 Т/с "Вічність"

10.15 12.05 13.41 15.20 17.00 Т/с 

"Бібліотекарі"

18.45 Факти. Вечір

19.10 20.25 21.40 Дизель-шоу

22.40 00.30 Комик на миллион

02.25 Х/ф "Світла особистість"

03.40 Х/ф "Фантазії Веснухіна". 1 с.

05.50 Скарб нації

06.00 Еврика!

06.05 Служба розшуку дітей

06.10 Факти

06.35 Труба містера Сосиски

08.15 01.45 Відпустка за обміном

10.00 13.10 14.55 Т/с "Вічність"

16.30 19.10 20.20 21.30 Дизель-

шоу

18.45 Факти. Вечір

22.40 Комик на миллион

00.10 Т/с "Бібліотекарі"

04.05 Х/ф "Циган". 4 с.

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

балада"
10.55 Х/ф "Інспектор Лосєв"
15.00 Х/ф "Несамотні"
19.00 Х/ф "Дивне Різдво"
21.00 Х/ф "Снігова королева"
22.45 Х/ф "Пригоди Електроніка"
02.25 Кіноляпи
03.25 Саундтреки
04.35 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.45 "Зіркове життя"
10.40 "Моя правда"
11.30 Х/ф "Пригоди Тома Сойєра"
13.20 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 

(16+)
15.15 Х/ф "Сильні духом"
19.00 01.50 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Пізня зустріч"
00.30 Х/ф "Карусель"
03.20 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 05.00 "Мультляндія"
14.40 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
15.25 "Паспортний стіл"
15.35 "Українська пісня року"
17.15 00.20 Х/ф 

"Суперполіцейський"
19.10 "Концерт І.Федишин "Лише у 

нас, на Україні"
21.00 00.00 02.05 04.40 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 02.25 Х/ф "Гуру"
23.55 "Українська Національна 

Лотерея"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.20 "Телемаркет"
14.00 04.45 "Мультляндія"
14.55 "Няньки дикої природи"
15.50 00.20 Х/ф "Суцільні 

неприємності"
17.40 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

18.45 02.20 Х/ф "Ще один зв’язок"
21.00 23.00 02.00 04.25 "Столичні 

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

Лотерея"

03.00 02.40 Зона ночі
06.00 07.00 М/с "Лунтик і його 

друзі"
06.59 08.59 Kids Time
09.00 М/ф "Тарзан"
10.50 М/ф "Тарзан та Джейн"
12.30 М/ф "Тарзан 2"
13.40 М/ф "Думками навиворіт"
15.20 Х/ф "Белоснежка: Помста 

гномів"
17.20 Х/ф "Річі-багач"
19.10 Х/ф "Таксі" 16+
21.00 Х/ф "Таксі 2" 16+
22.40 Х/ф "Нічого втрачати"
00.40 Х/ф "Машина часу в джакузі 

2" 16+

03.00 02.35 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49 09.59 Kids Time
06.50 М/с "Лунтик і його друзі"
08.40 М/ф "Феї: Таємниця 

піратського острова"
10.00 Х/ф "101 далматинець"
12.10 Варьяти
19.00 Х/ф "Клік: З пультом по 

життю" 16+
21.00 Х/ф "Великий тато"
22.50 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

сусідам вхід заборонено"
00.40 Х/ф "Хто в будинку тато" 16+
02.30 Служба розшуку дітей

07.10 Х/ф "Без року тиждень"
08.30 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
10.15 Х/ф "Зимова вишня"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.40 "Легенди шансону"
14.40 "Концерт Гаріка Кричевського 

"Найкраще"
17.00 "Круті 90-ті"
19.00 02.20 "Свідок"
19.30 "Добрий вечір"
21.30 Х/ф "Повернення високого 

блондина"
23.10 "Дискотека 80-х"
00.50 "Ріки кохання". Концерт 

групи "Бі-2"
02.50 "Випадковий свідок"

05.30 М/ф "Пригоди Буратіно"
07.10 М/ф "Як Петрик П'яточкін 

слоників рахував"
08.05 М/ф "Котигорошко"
08.15 Х/ф "Фарт"
09.45 Х/ф "Трембіта"
11.35 Х/ф "Сім днів до весілля"
13.20 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
15.10 21.20 Т/с "Перетинаючи 

межу" (16+)
17.05 "Бенефіс "Кроликів". 30 років 

гумору"
19.00 02.10 "Свідок"
19.30 "Добрий вечір"
23.15 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)

06.00 Мультфільми

08.00 01.55 "Цілком таємно"

11.25 "Загублений світ"

13.20 Т/с "Ментівські війни. Київ 2" 

(16+)

17.10 Х/ф "У тилу ворога 2: Вісь 

зла" (16+)

19.00 Х/ф "На межі"

21.10 Х/ф "Шанхайський полудень"

23.10 Х/ф "Бойові пси" Черв. Круг

00.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

02.20 "Люстратор. Прокляття 

системи 2017"

02.45 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 02.00 "Облом.UA."

10.25 Т/с "Терра Нова" (16+)

12.10 "Загублений світ"

17.10 Х/ф "У тилу ворога: Колумбія" 

(16+)

19.00 Х/ф "Кров Тамплієрів" (16+)

22.50 "Змішані єдиноборства. UFC"

01.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

06.00 "ВусоЛапоХвіст"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.00 Х/ф "Вечори на хуторі 

поблизу Диканьки (Ніч 
перед Різдвом)"

11.15 Т/с "Тато Ден"
19.00 Х/ф "40+ або Геометрія 

почуттів"
22.40 Х/ф "За два кілометри до 

Нового року"

08.10 17.45 22.20 "Битва 

екстрасенсів 17"

17.30 22.00 "Вікна-Новини"

06.00 М/с "Чорний Джек"
06.30 Д/с "Орегонський путівник"
06.55 Д/с "Супервідчуття"
07.50 Д/с "Розповіді про Хансік"
08.15 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.05 Докудрама "Доньки Єви"
09.30 Д/с "1000 днів для планети"
10.35 14.05 Погода
10.50 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.00 Країна на смак
13.10 01.35 Біатлон. Кубок світу. ІV 

етап. Гонка переслідування 
10 км. Жінки

14.15 Біблейська колекція. 
Художній фільм "Яків"

15.55 02.25 Біатлон. Кубок світу. ІV 
етап. Гонка переслідування 
чоловіки 12,5 км. Чоловіки

17.00 РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІННЯ
19.55 Фольк-music
21.00 01.10 Новини
21.35 Д/ф "Уламки спогадів"
22.20 23.30 Історія кіно
23.25 Мегалот
00.35 Д/с "Орегонськи путівник"
03.20 Війна і мир

06.00 06.30 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.55 Д/с "Супервідчуття"
07.50 Д/с "Розповіді про Хансік"
08.15 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.05 Докудрама "Доньки Єви"
09.30 19.25 Д/с "1000 днів для 

планети"
10.35 16.50 Погода
10.50 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.00 Країна на смак
13.10 Х/ф "Насмішка"
15.10 01.35 Біатлон. Кубок світу. ІV 

етап. Спринт 10 км. 
Чоловіки

17.20 М/с "Чорний Джек"
18.20 #ВУКРАЇНІ
20.25 Незвичайні культури
21.00 01.10 Новини
21.30 Біатлон. Яскраві моменти
21.50 ЧереЩур
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с "Орегонськи путівник"
03.05 Надвечір'я. Долі
04.05 Т/с "Роксолана"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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06.15 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

07.10 Х/ф "Від тюрми й від суми" 
(16+)

09.00 "Лото-Забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка 2017"
10.45 11.55 13.10 14.20 15.35 16.45 

"Світ навиворіт - 6"
17.45 Х/ф "Сам удома 5"
20.15 Х/ф "Вихід: Боги та царі" 

(16+)
23.05 Х/ф "Вежа" (12+)
01.15 "Світське життя"
02.15 Х/ф "Вежа" (16+)

06.40 Сьогодні

07.20 04.50 Зірковий шлях

10.20 Х/ф "Снігуронька для 

дорослого сина"

12.10 Т/с "Два життя" 12+

17.20 19.30 Т/с "Лінії життя"

19.00 01.20 Події

22.00 Т/с "Не зрікаються кохаючи" 

16+

02.00 Т/с "Все буде добре"

08.00 "уДачний проект"
09.00 Пряма трансляція Різдвяної 

літургії
11.00 "Готуємо разом"
12.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
13.00 Х/ф "Заморожений"
14.40 "Час будувати"
16.45 Концерт Ірині Федишин 

"Цвіте калина""
18.10 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Заборонене кохання" 16+
22.40 "Алла Пугачова. Різдвяні 

зустрічі"
01.00 Х/ф "Передбачення"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф "Школа монстрів: 

Електрично"
12.30 Х/ф "Шоколад"
14.30 Х/ф "Подарунок на Різдво"
16.00 М/ф "Різдвяні історії від 

Шрека, Панди та друзів з 
Мадагаскару"

18.00 Х/ф "Пінгвіни містера 
Поппера"

20.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Казки У Кіно
00.00 Танька і Володька
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак

05.50 Скарб нації

06.00 Еврика!

06.05 Факти

06.30 Т/с "Бібліотекарі"

10.40 12.15 13.55 15.30 17.05 Т/с 

"Бібліотекарі-2"

18.45 Факти. Вечір

19.10 Дизель-шоу. Новорічний 

концерт

23.55 Комик на миллион

01.50 Х/ф "Дежа вю"

03.30 Х/ф "Фантазії Веснухіна". 2 с.

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

роман"
11.00 Х/ф "Морозко"
12.30 Х/ф "Дивне Різдво"
14.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.30 Х/ф "Зимовий жарт з..."
03.40 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 13.00 23.50 "Телемаркет"
12.00 "Останній шанс побачити"
14.00 05.35 "Мультляндія"
14.35 "Паспортний стіл"
14.45 "Концерт "Музика рідного 

дому"
15.45 00.50 Х/ф "Суперполіцейські 

із Маямі"
17.25 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
18.10 02.40 Х/ф "Клятва кохання"
21.00 23.30 02.20 05.15 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Хто Ви, містер Брукс?"
23.25 "Українська Національна 

Лотерея"

06.40 07.00 М/с "Лунтик і його 
друзі"

06.59 10.09 Kids Time
09.00 М/ф "Тарзан 2"
10.10 М/ф "Думками навиворіт"
12.00 Х/ф "Великий тато"
13.50 Х/ф "Клік: З пультом по 

життю" 16+
16.00 Х/ф "Таксі" 16+
17.40 Х/ф "Таксі 2" 16+
19.30 Х/ф "Таксі 3"
21.00 Х/ф "Перевізник: Спадщина" 

16+
23.00 Х/ф "Швидкість: Автобус 657" 

16+
00.50 Х/ф "Нічого втрачати"

07.10 М/ф "Як козаки у хокей 
грали"

07.30 Т/с "Спадщина"
11.30 "Україна вражає"
12.25 Х/ф "Одружений холостяк"
14.10 Х/ф "Вийти заміж за 

капітана"
15.50 Х/ф "Це я"
17.25 Х/ф "Повернення високого 

блондина"
19.00 "Добрий вечір"
22.00 "Дискотека 80-х"
00.45 "Концерт "Андрій Макаревич і 

"Оркестр креольського 
танго"

02.10 "Таємниці кримінального 
світу"

06.00 Мультфільми

08.00 Бокс. Двобої за чемпіонські 

титули за версією WBO

11.45 "Помста природи"

16.45 Х/ф "Робінзон Крузо" (16+)

18.20 Х/ф "Шанхайський полудень"

20.20 Х/ф "Бібліотекар: У пошуках 

списа долі"

22.10 Х/ф "День мумії" Черв. Круг

23.45 "Змішані єдиноборства. UFC"

02.00 "Цілком таємно"

02.25 "Люстратор. Прокляття 

системи 2017"

02.50 "Облом.UA."

07.10 23.25 Х/ф "Тільки ти"

09.00 "Все буде смачно!"

10.15 "Караоке на Майдані"

11.10 Т/с "Тато Ден"

19.00 Х/ф "Поділись щастям своїм"

06.55 Д/с "Супервідчуття"
07.20 Д/с "Розповіді про Хансік"
08.15 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.05 Докудрама "Доньки Єви"
09.30 РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІННЯ
12.25 01.10 Біатлон. Кубок світу. ІV 

етап. Естафета 4х6 км. 
Жінки

14.15 Фольк-music
15.25 02.30 Біатлон. Кубок світу. ІV 

етап. Естафета 4х7.5 км. 
Чоловіки

17.30 Д/с "Дива Китаю"
18.10 Погода
18.25 Х/ф "Дивна подорож Мері 

Брайант" 1с.
20.25 Незвичайні культури
21.00 Новини
21.30 Д/с "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с "Орегонськи путівник"
04.05 Т/с "Роксолана"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН

Продам

Бориспіль

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

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

Акумулятор 6-СТ-60, недорого, м. Бориспіль. 
Тел.: 0 97 5338097.

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

Гуму на КамАЗ-280. Тел.: 0 67 3671149.

Куплю

Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

Переяслав-Хмельницький

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

2-к. КВАРТИРИ

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

5-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Лютнева вул., ЖК «Первоцвіт», двопо-

верхова, 130 кв.м, новий будинок, закрита 
територія, якісний ремонт, меблі, техніка, 
1680000 грн (еквівалентно 60000 у.о.). Тел.: 
0 67 1707571.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

договірна. Тел.: 0 98 8654720. 
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж (35 км), приватизований, гарний 

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

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.

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

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капіталь-
ний, 6х4, оглядова яма, великий підвал, пер-
ший ряд, 82500 грн (еквівалентно 3000 у.о.). 
Тел.: 0 67 7944217.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизована, 

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в ДП «Бориспільський лісгосп» ПОТРІБЕН

ВОДІЙ 
АВТОМОБІЛЯ ЗІЛ

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

Потрібні співробітники
у м. Бориспіль на посади

ДВІРНИК
ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

Офіційне працевлаштування. Графік роботи позмінний.

Тел: 067-239-26-36, Валентина

ШУКАЄМІСЦЕВА ГАЗЕТА 

РОЗПОВСЮДЖУВАЧА
ЧАСТКОВА
ЗАЙНЯТІСТЬТел.: 067-353-62-01
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житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку у власника. Тел.: 0 97 

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

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

67 6596222.

Здам
Бориспіль

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

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

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

будинок, зручності у будинку, ТБ, Інтернет, 
місце для машини, 4000 грн+комунальні. Тел.: 
0 96 0121246.
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В компанію «Ін Тайм» на постійну роботу 
потрібен вантажник-приймальник, з/п від 
6500 грн. Адреси відправлень: м. Бровари, 
вул. Кутузова, 8-Б. Тел.: 0 67 6162341.

В спортивно-оздоровчий комплекс, с. Про-
ліски, потрібен постовий, г/р 2/2. Тел.: 0 99 
4214043.

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

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

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

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

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
запрошує на постійну роботу інвалідів (приби-
рання території, робота на повітрі). Тел.: (044) 
2817986.

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

Оголошення та реклама

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

житло для будівельників, Гора с., всі зруч-
ності, поруч зупинка. Тел.: 0 97 0930058.

Найму
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
АДМІНІСТРАТОР
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
БУХГАЛТЕР   ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП   БАРМЕН

з/п щоденно 

ТОВ «ДДК Трейдінг»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

РІЗНОРОБОЧИХ
КОМІРНИКА

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

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

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

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

кімнату в квартирі, новий будинок, меблі, 
пральна машина, телевізор, бойлер, 2500 грн. 
Тел.: 0 96 0121246.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
Офіс в центрі міста, кімната 12 кв.м + 5 

кв.м(с/в, коридор) на 2 поверсі, ремонт но-
вий, ціна 2000 грн. Тел.: 0 67 6596222

півбудинку, вул. К.Шлях, окремий вхід, умо-
ви, меблі, ціна договірна. Тел.: 0 66 1367236.

півбудинку, окремий вхід, всі зручності, ме-
блі, побутова техніка, 5500 грн без оплати ко-
мунальних. Тел.: 0 96 0121246.

півбудинку, р-н розвилки, всі комунікації, 
2000 грн. Тел.: 0 67 1707571.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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

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

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

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

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

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

Навчання новачків без досвіду роботи 

У м. Бориспіль ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
для прибирання торгівельних центрів

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

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

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

ТЕРМІНОВО у кафе ПОТРІБНІ

ПОМІЧНИКИ 
КУХАРЯ
ПОСУДОМИЙНИЦІ

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

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

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

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

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 
Інформація про вільні вакантні посади станом на 27.12.2017 року

Тел.: (04595)6-06-66

ТОВ «АЕРОХЕНДЛІНГ», вантажник, з/п 
7623 грн. 

КП «ОЛЕКСАНДРІВКАЖИТЛОБУДСЕ-
РВІС», тракторист, з/п 5679 грн. 

КП «ОЛЕКСАНДРІВКАЖИТЛОБУДСЕ-
РВІС», двірник, з/п 3494 грн.

ФОП Бороденко В.І., адміністратор сис-
теми, з/п  7000 грн.

ФОП Бороденко В.І, бухгалтер,  з/п  
5500 грн.

ФОП Бороденко В.І, комплектувальник 
на склад,  з/п  5000 грн.

ПрАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМП-
ЛЕКС», інженер-енергетик, з/п  10000 грн.

ПрАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМП-
ЛЕКС», головний енергетик, з/п  8000 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

У компанію «Ін Тайм» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК-
ПРИЙМАЛЬНИК

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

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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

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

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

МЕБЛІ

Бориспіль

Стіл кухонний, диван, крісло розкладне, га-
зова плита, дитяче ліжко, все б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль

Зварювальний апарат «Деко», заводський, 
користувались мало, в домашніх умовах, не-
дорого, торг. Тел.: 0 98 3534499.

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для 
ванної кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа 
книжкова, 500 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 
8715695. 

ТВАРИНИ

Бориспіль

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

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

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

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

РІЗНЕ

Бориспіль
Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського 

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

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

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

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

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

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

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

КУПИМО ДОРОГО
ЗОЛОТО, СРІБЛО, ПЛАТИНУ

КЛУБ КОЛЕКЦІОНЕРІВ

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

годинники, фотоапарати, парфуми СРСР

Тел.: 063-304-04-05, 
097-295-05-03, 066-758-20-08
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Покрівельні роботи під ключ, мансардні 
дахи, риштувальні системи; м’яка покрів-
ля, металева, бітумна, полімерна, кера-
мічна черепиця; утеплення, облицюван-
ня будинків, квартир; сайдинг, фактурна 
штукатурка, короїд, термопанелі. Достав-
ка матеріалів. Знижка на роботу+матеріа-
ли. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

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

«Майстер по виклику»: будівельні роботи, 
електрик, сантехнік, двері, м/п вікна. Тел.: 0 
67 9952786, 0 63 8715695.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 
серія УБД №043024, видане на ім’я Славго-
родського Ігоря Івановича головним управлін-
ням персоналу ГШ ЗСУ 11 листопада 2015 р., 
вважати недійсним.

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

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

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

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

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

29 грудня 
2017 року КУПИМО
ВОЛОССЯ

до 60000 грн/кг
Годинники жовті, старі, медалі,

ордени, значки.
м. Бориспіль, вул. К.Шлях, 84, 

ринок «Центральний» салон краси «Тіфані»
Тел.: 067-622-01-61



кросворд Відгадай ключове слово

Українська народна пісня

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. 1.Місяць в небі світить ясний,
Свято в дім приходить красне.
Сніжний слід веде до хати,
Нумо, хлопці, … 

2. Перший місяць він зими,
Снігом засипа двори.
Щедрувальників він водить, 
З віхолою хороводить.

3. У дворі моїм калюжа
Уночі замерзла дуже. 
Узялася склом твердим, 
Добре ковзатись на нім.

4. Міста й села у заметах,
Вже зима по всіх прикметах.
Річку вже скував мороз — 
В гості їде Дід …

5. Разом із хурделицею
Сніг по місту стелиться.
Всі дороги замела
Біла тітонька- …

6. Ялинку прикрашають,
Яскраві гірлянди вмикають,
Щоб зустріти як торік
Гарний щедрий Новий …

УКРАЇНСЬКЕ УКРАЇНСЬКЕ ДИВО: ДИВО: 
ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ЩЕДРІВКИІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ЩЕДРІВКИ

Вперше «Щедрик» виконав хор Вперше «Щедрик» виконав хор 
Київського університету у 1916 ро-Київського університету у 1916 ро-
ці. За кордоном твір М. Леонтови-ці. За кордоном твір М. Леонтови-
ча уперше у Нью-Йорку у 1921 ро-ча уперше у Нью-Йорку у 1921 ро-
ці заспівав хор Олександра Коши-ці заспівав хор Олександра Коши-
ця. Пісня так сподобалася амери-ця. Пісня так сподобалася амери-
канцям, що у 1936 році зявляється канцям, що у 1936 році зявляється 
її англомовна версія. Текст напи-її англомовна версія. Текст напи-
сав диригент симфонічного орке-сав диригент симфонічного орке-
стру радіо NBC Пітер Вільговські. стру радіо NBC Пітер Вільговські. 
Він назвав твір Carol of the bells. Йо-Він назвав твір Carol of the bells. Йо-
го виконують як колядку на Різдво.го виконують як колядку на Різдво.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

«Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару —

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

У тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

У тебе жінка чорноброва.»

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Цього року виповнюється 101 Цього року виповнюється 101 
рік від першого виконання на-рік від першого виконання на-
родної української пісні «Ще-родної української пісні «Ще-
дрик» в обробці М. Леонтовича. дрик» в обробці М. Леонтовича. 
Сам текст щедрівки творився у Сам текст щедрівки творився у 
язичницькі часи. Адже у «Ще-язичницькі часи. Адже у «Ще-
дрику» співається про приліт дрику» співається про приліт 
ластівки. Ці птахи поверталися ластівки. Ці птахи поверталися 
з вирію у день весняного рівно-з вирію у день весняного рівно-
дення, коли язичники святкува-дення, коли язичники святкува-
ли Новий рік.ли Новий рік.
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Англійською буде так
PUT SOMETHING ON ICEPUT SOMETHING ON ICE
Відкласти справу на певний часВідкласти справу на певний час
CHRISTMAS TREECHRISTMAS TREE
Новорічна ялинкаНоворічна ялинка
CHRISTMAS CAROLSCHRISTMAS CAROLS
Різдвяні колядки, релігійні гімниРіздвяні колядки, релігійні гімни
MERRY CHRISTMAS AND ALL MERRY CHRISTMAS AND ALL 
THE BEST IN THE NEW YEAR!THE BEST IN THE NEW YEAR!
Гарного Різдва та всього найкращого у Новому роціГарного Різдва та всього найкращого у Новому році

Л
аб

ір
ин

т
Л

аб
ір

ин
т

18 №50 (909), 29 грудня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті»



Вітаємо

Дорога громадо!

Новорічно-різдвяні свята — 
один із найулюбленіших періодів 
для кожного з нас. Попри зимову 
і морозну погоду ці свята у нас 
асоціюються з душевним теплом, 
родинною атмосферою, піднесе-
ним настроєм та надією на щось 
особливе та неповторне у житті 
кожної людини. Скільки б нам не 
було років, кожного Нового року 
та Різдва ми радіємо, сподіваємо-
ся і загадуємо бажання про щось 
своє — здоров’я, мир, щастя, 
здійснення мрії… Незмінним за-
лишається лише одне: віра в кра-
ще майбутнє, з якою ми кожен раз 
переступаємо новий рубіж. 

Протягом року усі ми працю-
ємо, докладаємо зусилля, аби 
втілити у життя ті цілі і задуми, 
які нам під силу. Тож підбиваючи 
підсумки 2017-го, згадуємо най-
визначніші події та успіхи року. 
До таких моментів, перш за все, 
відносимо відкриття новозбудо-
ваного дитячого садочка «Віно-
чок», спортивного комплексу на 

вулиці Головатого, футбольного 
поля зі штучним покриттям та 
тренажерного майданчика на 
території ЗОШ № 1 імені Юрія 
Головатого, встановлення скеле-
дрому у НВК «Гімназія «Перспек-
тива», заміну штучного покриття 
та реконструкцію трибун хокей-
ного поля на території стадіону 
«Колос». Ми продовжуємо ро-
боти з будівництва нової школи 
на вулиці Робітничій, утеплення 
усіх закладів освіти, облаштуван-
ня нових дитячих та спортивних 
майданчиків. З року в рік нама-
гаємося приділяти належну ува-
гу будівництву та капітальному 
ремонту тротуарів і доріг, заміні 
старих та встановленню нових 
світлофорних об’єктів, покра-
щенню житлового фонду, без-
перебійній роботі комунальних 
підприємств. У 2017 році розчи-
стили та благоустроїли найбільші 
озера нашого міста, аби мешкан-
ці Борисполя мали можливість 
проводити вільний час на приро-
ді. Також радує, що змогли роз-
почати роботи з будівництва ще 
одного дитячого садка на вулиці 
Володимира Момота та притулку 
для тварин. З кожним днем наше 
місто змінюється і стає кращим. І 
ці, на перший погляд непомітні і 
вже навіть звичні речі, насправді 
є результатом спільної клопіткої 
роботи кожного з нас. Багато 
планів та сподівань забираємо 

з собою у новий 2018 рік. Але 
ми з оптимізмом дивимося 

у завтрашній день і спо-
діваємося, що задумане 

обов’язково вдасться 
втілити у життя. 

Приємно, що за 
м а т е р і а л ь н и м и 

благами, які, без-
перечно, важ-

ливі, не забу-

ваємо про духовну і культурну 
складову нашого суспільства. 
Рік 2017 увійде в історію Бори-
споля, перш за все, відкриттям 
трьох пам’ятників: Несторові 
Літописцю, Великому князеві 
Київському Володимиру, а також 
учасникам антибільшовицького 
повстання 1920 року та жертвам 
Великого терору у місті Бори-
сполі. Це видатні постаті та події 
нашої історії, які були основопо-
ложними для української держа-
ви. Адже пам’ять, вміння аналі-
зувати та робити висновки має 
бути запорукою нашого майбут-
нього. На жаль, український на-
род уже четвертий Новий рік зу-
стрічатиме зі смутком у серцях, 
адже в Україні досі триває війна. 
Тож відзначаючи свята вдома з 
рідними і близькими, ми не за-
буваємо наших воїнів, які своїми 
спинами прикривають кожного 
з нас. Дякуємо нашим героям 
за їхню мужність, витримку і 
стійкість, за те, що попри війну, 
ми маємо можливість рухатися 
вперед і будувати плани на зав-
трашній день.

Дорога бориспільська гро-
мадо, Новий рік — це пора, яка 
пробуджує у серці кожної лю-
дини віру в найкраще, спонукає 
робити добрі вчинки, надихає на 
нові звершення та досягнення 
мети. Тож напередодні цих пре-
красних свят хочеться побажати 
усім нам миру, мудрості, тер-
піння, довіри, розуму та добра. 
Хочеться, щоб у кожного з нас 
обов’язково здійснилися найза-
повітніші мрії та найграндіозніші 
плани. Нехай 2018 рік стане для 
нас початком нового, ще більш 
цікавого, змістовного та плідно-
го періоду. Хай у наших серцях 
живе любов, у душах — надія, а 
в оселях — достаток.

Відходить у минуле ще Відходить у минуле ще 
один рік, сповнений на-один рік, сповнений на-
дій і тривог, здобутків і дій і тривог, здобутків і 
втрат. Віримо, що за рік, втрат. Віримо, що за рік, 
що минає, ми стали му-що минає, ми стали му-
дрішими, сильнішими, дрішими, сильнішими, 
згуртованішими.згуртованішими.

Ми з гідністю витри-Ми з гідністю витри-
мали усі випробування, мали усі випробування, 
разом плідно працювали разом плідно працювали 
заради кращого майбут-заради кращого майбут-
нього рідної громади. нього рідної громади. 
Маю надію, що любов до Маю надію, що любов до 
нашого спільного дому, нашого спільного дому, 
прагнення зробити його 

кращим буде і надалі кращим буде і надалі 
слугувати головним прі-слугувати головним прі-
оритетом на майбутнє.оритетом на майбутнє.

Хай і надалі  тішить  Хай і надалі  тішить  
усіх нас віра, підтри-усіх нас віра, підтри-
мує надія і надихає лю-мує надія і надихає лю-
бов. Нехай ваші серця бов. Нехай ваші серця 
будуть зігріті теплом, будуть зігріті теплом, 
домівки повняться до-домівки повняться до-
бром, радістю й Божим бром, радістю й Божим 
благословенням, а очі благословенням, а очі 
світяться щастям. Міц-світяться щастям. Міц-
ного вам здоров’я, миру,  ного вам здоров’я, миру,  
святкового новорічного святкового новорічного 
настрою, смачної різдвя-настрою, смачної різдвя-
ної куті! Нехай в новому 
році примножуються 
добрі справи, щедріша-
ють здобутки на ваших 
життєвих нивах задля 
добробуту кожної роди-
ни, в ім’я розквіту рідної 

Бориспільщини і 
всієї України!

Щасливого всім Нового року 
та веселого Різдва!

Від імені Бориспільської міської ради та її 
виконавчого комітету сердечно вітаю вас 

із Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиросердечно вітаю вас 

з прийдешнім 
Новим 2018  роком 

та Різдвом Христовим!

З повагою Бориспільський міський голова  Анатолій ФЕДОРЧУК

Дорогі земляки!Дорогі земляки!
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БорииспільщиБориспільщи
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ЯК МАЛЕЧА СВЯТКУВАЛА
Тетяна ХОДЧЕНКО

• Котрий рік поспіль для най-
менших бориспільців Новорічне 
свято організовує  Володимир 
Шалімов, депутат Бориспіль-
ської міської ради. 

23 грудня для дітей округу №11 
таке свято відбулося за  участі міс-
цевих акторів — вихованців Будин-
ку дитячої та юнацької творчості. 

Володимир Ілліч побажав дітям 
здоров’я та здійснення мрій у Но-
вому році, а для їхніх батьків — 
сили та впевненості. Окрім тра-
диційно-розважального новоріч-
ного сценарію, у гості до малих 
завітав цирк із різнокольорови-
ми голубами, хамелеоном, змією,  
4-метровим удавом та  символом 
наступного року — собачкою Му-

сі, яка танцювала. Були фокуси та 
сюрпризи від циркових артистів. 

На завершення: величезна кіль-
кість повітряних кульок, наповне-
них гелієм, а також ласощі. Бать-
ки раділи: таке свято запам’ятаєть-
ся дітям аж до наступного Ново-
го року!

• Новий рік прийшов і до ма-
лечі округу №3, де депутат Ігор 
Шалімов. Цьогоріч свято відбу-
лося 24 грудня  у КРК «Бархат» 
за участю 150 дітлахів.

На вході до закладу, в обмін на 
запрошення, діти отримували па-
кунки із цукерками. Потім малі 
бешкетники у залі стрибали, тан-
цювали, грали в новорічні ігри та 
конкурси і співали пісень, а ра-
зом із дітлахами веселилися каз-

кові персонажі — Посіпака та Бет-
мен-супергерой. Дід Мороз із Сні-
гуронькою та помічниками сні-
жинками-світлячками танцювали 
разом і раділи з малечею. 

— Найголовніше для малих — 
це радість, щасливе дитинство. 
Бажаю, щоб на вустах наших дітей 
були усмішки, а усі бажання їхніх 
батьків здійснювалися, — із приві-
таннями виступив організатор свя-
та Ігор Шалімов.

Фурор у дітлахів викликав ново-
річний аквагрим, адже не щодня 
можна прикрасити себе блискітка-
ми та візерунками. Тому тут товпи-
лося чимало нетерплячої малечі. 

Радість у дітей викликав ново-
річний салют із яскравих конфе-
ті та різнокольорових кульок, а 
снігопад із піни нагадав усім ла-
патий сніг.

Наостанок непосидючим розби-
шакам дозволили те, що дозволя-
ється нечасто — побешкетувати та 
погаласувати. І тут помічником був  
Дід Мороз: усі разом лопали пові-
тряні кулі. Скільки було шуму, а го-
ловне, непідробної радості!

Згодом дітей разом із батьками 
запросили до столу, де були карто-
пля-фрі, піца та шашлик. Малеча ла-
сувала тортами і фруктами. «Усі гості 
отримали заряд енергії, спасибі ор-
ганізаторам за чудове свято», — ка-
же Наталія, мама двох дошкільнят. 

 ГАРНА ТРАДИЦІЯ

• Ігор Шалімов побажав здійснення мрій та добробуту.

Голова Бориспільської районної ради   
Владислав БАЙЧАС
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Вітаємо

Дорогі жителі Бориспільщини!

Дорогі співвітчизники! 

Дорогі співвітчизники! 

Дорогі бориспільці!  Шановні бориспільці!

Прийміть найтепліші та сердечні вітання 
з Новим 2018-м роком та Різдвом Христовим!

Від щирого серця вітаю всіх вас 
з Новим 2018 роком 

та Різдвом Христовим! 

Відходить у минуле рік 2017-й, але з нами залишаються 
той неоціненний  досвід, ті досягнення і перемоги, без-
ліч знаменних подій і повсякденних турбот, якими були 
переповнені наші трудові будні і свята. За минулий рік ми 
мали багато приводів для радості за себе і свій край, адже 
спільними зусиллями зроблено чимало, щоб бориспільцям 
жилося ще зручніше і затишніше. На жаль, не обійшлося і 
без гірких втрат наших земляків, що загинули, захищаючи 

східні кордони держави. Їхній подвиг навіки житиме в на-
ших серцях...

Новий рік — це нові мрії і сподівання. Щиро хочеться, щоб 
в наступному році в нашій країні настав довгоочікуваний мир, 
в кожній домівці було тепло й затишно, у кожному серці пану-
вали спокій і любов, і в кожній родині лунав дзвінкий дитячий 
сміх! Нехай увесь прийдешній рік буде зігрітий добром і Божим 
благословенням!

У час Новорічних і Різдвяних свят, коли навколо оживає казка, 
Коли для світлих мрій відкриті Небеса, 
Хай завітають в кожен дім любов, тепло і радість, 
Хай серце щастям тішиться і благодаттю повниться душа.
Нехай Господь дарує силу і наснагу
Для добрих справ, для нових звершень у житті.
Нехай під кришталевий дзвін бокалів
Для мирних зим і весен відкриваються путі.
Щасливих Новорічних свят!

Нехай Новий 2018 рік буде щедрим і до-
брим, дарує тепло і затишок у кожну оселю. 
Нехай рікою ллється щастя, хай повнить-
ся по вінця джерело багатства, хай ра-
дість заповняє світ навколо і здійсню-
ються найсміливіші мрії!

Зустрічаючи Новий 2018 рік, ви збережіть усе найкраще з року, 
що минає: щасливі миті, перемоги і здобутки, маленькі мрії і ве-
ликі починання. Щоб рік новий усе сторицею примножив! Нехай 
завжди живуть тепло і затишок в оселях. Нехай засіки повняться 
добром, серця — любов’ю, душі — ласкою Господньою. 
Низький уклін рукам невтомним, за їхній труд на благо України,
і воїнам, що нашу землю захищають!

Щасливих Новорічних та Різдвяних свят!

Нехай наступний рік принесе кожному особисті здобут-
ки, а країні — нові звершення в її національному відро-
дженні, економічному і громадянському поступі. Бажаю 
усім міцного здоров'я, оптимізму, віри у власні сили і в 
прекрасне майбутнє України!

Гарного вам святкового настрою, 
щастя і радості!

Хай рік прийдешній додасть усім 
нам нових сил, принесе нові спо-
дівання та втілення заповітного.  
Хай множаться сімейним щастям, 
щирою любов’ю, гараздами та  до-
статком ваші оселі.

Нехай чарівність Новорічної 
ночі, тайна Коляди та божествен-

ні миттєвості Різдва дарують вам 
життєву силу і натхнення на добрі 
справи, здійснення усіх задумів та 
сподівань, професійних досягнень 
та творчих  здобутків.

Веселих свят! Щастя, тепла, лю-
бові, сімейного затишку, успіхів та 
натхнення.
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З Новим роком, з новим щастям, друзі!

Ось і завершується 2017 рік. Ми знову перегортаємо  ще одну 
сторінку нашого життя, нашої історії. Дозвольте мені привітати 

вас з Новим роком та світлим святом Різдва Христового!

З повагою депутат Київської обласної ради, 
голова фракції ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Київщини Валерій КСЬОНЗЕНКО
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голова фракції ОПОЗИЦІЙН

З повагою голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація»,
 депутат Бориспільської міської ради  Володимир ШАЛІМОВ

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Сергій ПАСЬКО

живає казка, 

я душа.

Щиро вітаю вас із Новим Роком 
та Різдвом Христовим!

Із Новим Роком вас! 
Із Різдвом Христовим! 

Щиро вітаю жителів Бориспільщини 
з Новим роком та Різдвом Христовим!
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Директор ТОВ «Бориспіль Промінвест» 
Світлана ТАНЦЮРА

Директор 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд

Олександр СИЧ 

Директор 
КП ВКГ «Бориспільводоканал» 
Олександр ГАНУШ

е найкраще з року, 
маленькі мрррії і ве-
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Вітаємо

Дорогі жителі міста та району!

 Шановні жителі Бориспільщини!

Шановні працівники КП «ЖРЕУ» та мешканці рідного міста!
Шановні мешканці!

Шановні співвітчизники! Шановні жителі міста Борисполя та району!

Від щирого серця вітаю всіх вас з Новим 2018 роком 
та Різдвом Христовим! 

Щиро вітаю з Новим 2018 роком 
та Різдвом Христовим!

Прийміть найщиріші вітання з Новим 2018 
роком і Різдвом Христовим!

Щиро вітаю вас з  Новим роком 
та Різдвом Христовим!

Від усієї душі вітаю вас 
із Новим роком  

та Різдвом Христовим!

Від щирого серця вітаю вас 
з Новим 2018 роком 

та Різдвом Христовим!

Для всіх нас початок Нового року — це 
нові плани, мрії та сподівання. Нехай у 
Новому році життя дарує лише приємні 
несподіванки, доля буде щедрою на по-
дарунки, діловий успіх супроводжує всі 
починання, котрі стануть запорукою бла-
гополуччя і процвітання, а Різдво Хри-
стове наповнить серця миром, радістю, 
щастям та любов’ю.

Новий рік і Різдво Христове — тра-
диційно родинні свята. Нехай вони 
стануть початком нового успішного 
року, який буде для нас щедрим на  
добрі справи та здобутки. Нехай зву-
чать найкращі побажання миру, здо-
ров’я, щастя та удачі, а новорічне диво 
стане частиною доброго настрою на 
увесь рік.

Зустрічаючи Новий рік, святкуючи Різд-
во Христове, побажаємо один одному 
любові та віри. Подаруємо найдорожче 
і найцінніше — любов і тепло наших сер-
дець, увагу і турботу нашим близьким 
і рідним. Хай Різдвяна зоря запалить у 
наших серцях вогонь віри та любові, на-
дії та оптимізму, наснаги та невичерпної 
енергії.

Бажаю міцного здоров’я, щастя, благополуччя і теплих 
родинних взаємин. З роком новим кожен із нас пов’язує 
свої надії на реалізацію багатьох мрій. Тож хай висо-
ке світло християнської Віри, Надії та Любові дарує 
Вам нових сил, а прийдешній рік буде щедрим на 
вірних друзів, добрі справи та всілякі гаразди.

Христос народився — славімо його! 
З Новим Вас роком!

 Нехай наступний рік стане для вас вісником 
миру і щастя, радості та досягнення бажаної 
мети! Нехай поруч з вами завжди будуть близькі 
та кохані люди, а в оселі панують затишок, спо-
кій і достаток. Нехай Господь подарує всім 
здійснення мрії про щасливе майбутнє для 
нас і всієї України!

Бажаю вашим родинам сімейного добробуту, радіс-
них дитячих усмішок, здоров'я, любові, миру i процві-
тання. Нехай Новий рік увійде до вашої оселі добрим 
і радісним, принесе злагоду i достаток, натхнення на 

нові вагомі здобутки. Хай доля щедро обдаровує всі-
лякими земними благами, а друзі та ділові партнери 

ніколи не розчаровують.

Успіхів, нових звершень та здійснення 
найзаповітніших мрій!

Новий рік завжди несе надію на краще, віру в майбут-
нє. Це свято дає нам нові крила, завдяки яким ми йдемо 
життєвим шляхом з новими силами і планами.

У ці святкові дні  бажаю вам міцного здоров’я, незгасної 
енергії, миру і злагоди! Бажаю, щоб Новий рік приніс 
у ваші сім’ї затишок, спокій, любов та достаток.

Хай для вас і ваших рідних Новий рік буде 
сповнений щастям, радістю і добром, натхнен-
ням і творчими силами, а Різдво Христове 
наповнить серця любов’ю, надією і вірою  
у здійснення найзаповітніших бажань!

Правління Бориспільського районного Правління Бориспільського районного 
споживчого товариства щиро вітає  голів споживчого товариства щиро вітає  голів 

споживчих товариств, працівників, споживчих товариств, працівників, 
ветеранів, членів Бориспільського РСТ ветеранів, членів Бориспільського РСТ 
з Новим роком та Різдвом Христовим.з Новим роком та Різдвом Христовим.

  
Бажаємо вам великого людського щастя, міцного  

здоров’я, добра і радості, вірних друзів та близьких 
людей поруч. Нехай 2018 рік принесе достаток і 

добробут вашим сім’ям, щедрою на здобутки нехай 
буде життєва дорога, а в родині завжди панує зла-
года.  Бажаю,  щоб Різдвяні свята були радісними, а 

рік новий — багатим на успіхи та перемоги.

Нехай Новий 2018 рік  наповнить ваші серця добро-
тою, любов'ю  і надією, наділить вас міцним здоров'ям, 
особистим щастям і оптимізмом. Хай здійсняться у Но-
вому році всі ваші найзаповітніші бажання і мрії!

Миру і благополуччя вам 
і вашим родинам!

Світла вам і радості! Благодатного веселого Різдва та щасливого Нового року!
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За дорученням правління голова правління
 Бориспільського РСТ, заслужений працівник сфери послуг 
Костянтин СТРУКОВ

З повагою Віктор МОЛОДИЙ

З повагою директор КП «ЖРЕУ» 
Іван ХВОРОСТЯНКА

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Микола ГРОНА

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Євгеній ГРОНА
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З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Олександр БОЖКО

м 

УКОВ

Голова правління ПрАТ  «БКБМ», 
депутат Бориспільської міськради  
Ігор ШАЛІМОВ

ристовим!
на кккраще, віруруру в мммайаа бууут---
зззавававдддяки якиммм миии йдедедемомомо 

амаа и і планами.
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оввв татата достаток.
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  НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ!

 Життя

РІК СОБАКИ:
ДАЙ, ДРУЖЕ, НА ЩАСТЯ ЛАПУ

 За китайським календарем, символом 2018 року є Жовтий Земляний Собака. Що по-
трібно зробити, щоб він став помічником у здійсненні планів? «Вісті» переконалися: варто 
бути людьми людяними. І пам’ятати класика: ми відповідаємо за тих, кого приручили.

— Іноді читаєш такі історії — і 
не віриш, що таке буває. Але коли 
бачиш це на власні очі, хочеться 
просто плакати і кричати. Старий 
пес у брезентовому нашийнику 
з обрізаним повідцем — новий 
постоялець однієї автобусної зу-
пинки в Борисполі. Кажуть, що не 
йшов з місця майже тиждень. Як 
думаєте, що з ним? Як так вийш-
ло? Втік, загубився? Навряд чи ... 
Очевидно, що старий пес став не 
потрібним господарям.

Зараз нещасний пес, що трем-
тить і кашляє, з запаленим оком, 
знаходиться у ветклініці міста, 
куди його відправили волонтери 
Бориспільського притулку «Арте-
мон». Пес сумує і виє.

Якщо ви мешкаєте в Борисполі, 
знайдіть півгодини, привезіть їжу, 
хто може — підтримайте фінан-
сово. Якщо ви далеко — перека-
жіть кошти на картку притулку.

Залишайте коментарі — хто не 
пройшов повз. Повірте, це важ-
ливо! Прошу зробити репост, 

раптом знайдеться людина, у якої 
у дворі є будка, а в серці вільне 
місце, щоб пес достойно дожив 
відведені йому роки...

• Пост щастя. І люди відгук-
нулися. Перераховували гроші, 
возили їжу, придбали теплу буд-
ку. Через місяць Ольга написала 
пост щастя.

— Моя найкраща п'ятниця року 
— сьогодні. Пам'ятаєте цього кудла-
того хлопця, викинутого на зупинку?

Прекрасні люди, які від початку 
брали участь у допомозі тварині, 
вирішили подарувати йому буди-
нок і сім'ю! Щиро захоплююся ци-
ми людьми з великим серцем!

Тепер у собаки є свій двір, нова 
будка і друг, з яким уже зав'язав-
ся контакт, — маленька такса. Я 
щаслива від того, скільки у мене 
в друзях чуйних світлих людей!

Всім, хто не пройшов повз, 
відгукнувся, допоміг грошима, 
їжею, провідував його в лікарні 
— величезне спасибі! Без вас це 
все було б неможливим! Ця істо-
рія показує, що разом добро ро-
бити простіше, що немає нічо-
го неможливого, і що світ не без 
добрих людей!

Наталія ДОЛИНА

Проблема безпритульних тварин 
— це не лише питання моралі, а ще 
й безпеки людей. У кожному районі 
міста можна часто почути дружний 
собачий гавкіт. Це подають голос ті, 
у кого немає ані будинку, ані госпо-
даря. Міські активісти занепокоєні 
тим, що зграї собак можуть не тіль-
ки налякати дітей, а й напасти на пе-
рехожих, і закликають до більш від-
повідального ставлення до тварин.

Проблему намагається виріши-
ти Бориспільська громадська орга-
нізація захисту тварин «Артемон». 

Зараз у притулку 106 собак — за-
брані з вулиці, старі, кульгаві, покалі-
чені. Притулок переповнений, умови 
складні. Щоб нагодувати його меш-
канців, щодня готують 150 л каші, а 

це 25 кг круп і 34 кг м'ясних субпро-
дуктів. Притулок ніхто не фінансує, 
вся робота базується на ентузіазмі.

Знаходяться небайдужі, хто пе-
рераховує гроші, привозить їжу. 

— «Артемон» тісно співпрацює з 
Бориспільською ветеринарною клі-
нікою. Її власник Олександр Жук і 
всі працівники клініки йдуть нам 
назустріч, ставляться людяно як до 
тварин, так і до притулку: госпіта-
лізують, лікують, оперують. Дають 
змогу нам розраховуватися за це 
поступово — як з'являються гро-
ші, ми сплачуємо рахунок. Часто до 
нас приходять люди і перерахову-
ють гроші цілеспрямовано на по-
гашення боргу за послуги веткліні-
ки, — розповіла голова Бориспіль-
ського міського осередку Всеукра-
їнської екологічної ліги Ірина Гах.

За словами співрозмовниці, піс-
ля стерилізації тварини поверта-
ються на вулиці, бо притулок не 
може вмістити всіх безпритульних. 
Найчастіше собак із притулку заби-
рають жителі міста і району. Щоріч-
но розбирають десь 50 вакцинова-
них і стерилізованих тварин. 

«А буває й так. Одного разу вночі 
зателефонували: знайшли сліпого со-
баку, що загубився на залізниці. Ми 
забрали, дали оголошення. І господа-
рі знайшлися. Приїхали чоловік, жін-
ка і хлопчик. Варто було подивитися, 
як раділи ці люди і стрибав від щастя 
пес!» — згадує пані Ірина. 

За її словами, співпраця притул-
ку «Артемон» з міською владою да-

ла позитивні результати. «Якщо по-
рівняти Бориспіль з іншими міста-
ми — це небо і земля. Там собаки 
зграями бігають, — каже зоозахис-
ниця. — У нас нормальна ситуація. 
Міська влада є прогресивною, ро-
зуміє проблему. Регулярно надає 
транспорт для відправки тварин 
на стерилізацію. А головне — ви-
ділила 30 соток земельної ділян-
ки, замовила і розробила проект 
будівництва нового притулку для 
тварин. Місту потрібна комплек-
сна програма догляду за тварина-
ми. Саме це завдання буде викону-
вати новий притулок: стерилізацію, 
утримання тварин, які потребують 
догляду, прилаштування їх у добрі 
руки, просвітницьку роботу серед 
населення. На сайті притулку буде 
вказано, які кошти надійшли на ра-
хунок і на що були витрачені», — ді-
литься ідеями Ірина Гах.

«АРТЕМОН»: 106 СОБАК

• «Артемону» щодня потрібна допомога: корм, крупи, оплата ветеринарних послуг. «Ми вдячні людям, 
які приходять у притулок допомагати волонтерам варити їжу та годувати тварин, прибирати вольєри і поспіл-
куватися із тваринами, — говорить голова Бориспільського міського осередку Всеукраїнської екологічної 
ліги Ірина Гах.

Основна робота притулку 
Стерилізація безпритуль-
них тварин. Процедуру про-
йшли близько 600 собак завдя-
ки програмі німецької зооза-
хисної організації, яка оплачує 
операції. Програмою можуть 
скористатися й пільгові катего-
рії населення, які мають тварин 
і хочуть їх стерилізувати. За до-
помогою у проведенні безко-
штовної стерилізації можна 
звернутися за телефоном 
093-936-39-78.

ПЕС НА ЗУПИНЦІ
НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

З ЛЮБОВ’Ю ДО ТВАРИН

•  Притулок «Артемон» роз-
почав роботу з 2009 року. 
Очолює його Юлія Опанасюк, 
людина, віддана цій справі. 

ливо! Прошу зробити репост, — величезне спасибі! Без вас ц
все було б неможливим! Ця істо
рія показує, що разом добро ро
бити простіше, що немає нічо
го неможливого, і що світ не бе
добрих людей!

• Це реальна історія відданості і зради, людяності і совісті, що розвива-
лася у Фейсбуці з доброї ініціативи мешканки Борисполя Ольги Глюзи.
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• Було • Було 
перераховано перераховано 
2356 грн. Гроші 2356 грн. Гроші 
пішли на поря-пішли на поря-
тунок тварини.тунок тварини.
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До свята

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

Зустрілися на центральній площі 
міста: блакитноокий Скай, натішив-
шись грою в сніжки, дозволив го-
сподині Даші причесати шубку пе-
ред фотосесією і поговорити про 
нього, улюбленого.

«Вирішила завести собаку, 
бо хотіла мати надійного дру-
га, який завжди буде поруч, — 
коментує Даша, причепурюючи 
песика. — Обрала породу хаскі 
через надзвичайні блакитні очі. 
Плюс приваблива зовнішність, 
розум і кмітливість.

Доглядати за Скаєм неважко, 
головне враховувати особливос-
ті породи. Наприклад, хаскі потре-

бують довгих прогулянок і актив-
них ігор, що займає мінімум 3-4 го-
дини в день. Має бути вдосталь 
фізичних навантажень, бо через 
надлишок невикористаної енер-
гії ці милі створіння можуть забу-
ти про вихованість і пошкодити 
речі чи меблі». 

Поки господиня розхвалювала 
улюбленця, Скай слухняно «спілку-
вався» із журналістом і зачаровував 
перехожих незвичайним амплуа — 
новорічними ріжками й червоним 
шарфиком. Та слухняність як рукою 
зняло, коли запримітив друга Айса. 
І тут почалися перегони! 

«Айс — кобель, з яким добре то-
варишуємо. Познайомилися пе-
сики в дитинстві, коли зустрілися 
на майданчику для дресируван-
ня. Здружилися в перші хвилини, 
тож тепер «брат за брата». Спіль-
них втеч від господарів за дворо-
вими собаками вистачає», — роз-
повідає Даша.

На заувагу, що за кордоном тва-
рин таких розмірів розцінюють як 
зброю, відповідає: «Хаскі — поро-
да неагресивна. Я треную Ская на 

послух, в той час, як всіх служ-
бових — на охорону, напад і 
сторожу. Людям нічого бо-
ятися цих тварин, однак ча-
сто змушена вдягати псу на-
мордника, щоб не дратува-
ти оточуючих».

Даша зізнається: через спе-
цифічність характеру, без тре-
нування з хаскі ніяк. У сім’ї соба-
кою займається переважно сама, 
тож всі тонкощі й секрети справи 
відчула на «власній шкурі». Каже, 
головне — знайти підхід. Раніше 
регулярно відвідувала інструкто-
ра, нині буває на тренуваннях рід-
ше. Почала професійно займатися 
дресировкою, ще коли улюбленцю 
було 4 місяці. 

Каже, попри моду на малень-
ких «гавкалок» (як на них жартів-
ливо кажуть), хотіла мати вели-
кого. Харчування, дресирування 
й догляд виливаються у гривень 
тисячу-дві на місяць. Їжа осо-
блива: собака схильна до алер-
гії, тож неправильна трапеза мо-
же призвести до проблем з робо-
тою шлунка і печінки. Краще про-

консультуватися індивідуально з 
ветеринаром. 

Догляд за «шубкою» теж незви-
чайний. У собак є 2 підшерстки, то-
му при «линці» вони скидають ба-
гато шерсті, а це відбувається 2-3 
рази на рік. Шерсть самоочищуєть-
ся, тому купати пса часто не дово-
диться: лише, коли забруднився 
або перед виставкою.

Скай підтверджує слова госпо-
дарки, з’їдаючи з другом Айсом по 
черговому бублику за вдалий кадр. 
Обидва демонструють, що вже від-
чувають себе у центрі уваги і готові 
входити у 2018-й з високо піднятим 
хвостом.

 Чи вбачають символіч-
ність у прийдешньому році 
господарі чотирилапих і як 
самі хвостаті готуються до 
Новорічної ночі? Поцікави-
лися «Вісті».

• 15-річна бориспілька Даша Земляна (праворуч) — господиня Ская, з подругою Юлією Дудуц, яка теж обожнює собак.

ПОРАДИ
• Чого очікувати у 2018-у. 

Хоча рік Собаки, за східним 
календарем, почнеться в ніч 
на 16 лютого 2018 року, зу-
стрічати його ми починаємо 
заздалегідь, намагаючись 
сподобатися символу року.

Головні риси характеру собаки 
— вірність, відданість, чесність і 
мудрість. Рік Жовтого Земляно-
го Собаки, за прогнозами, пови-
нен принести мир, спокій і про-
цвітання. Собака обожнює зна-
ходитися в компанії друзів. Тож 
зустрічати Новий рік потрібно в 
колі близьких вам людей. 

• Що вдягти.  Одяг краще пі-
дібрати такий, в якому ви будете 
почуватися комфортно і зручно. 
Улюблені кольори Собаки-2018 
— жовтий, шоколадний, корич-
невий, помаранчевий, гірчич-
ний, теракотовий, мандарино-
вий, золотистий, лимонний. Ці 
кольори створюють теплу ат-
мосферу. Новорічне вбрання не 
повинно бути вульгарним. Гли-
боких декольте, високих розрі-
зів і напівпрозорих, відвертих 
тканин Собака не терпить.

І не забудьте, ви повинні бути 
доброзичливими і щирими. Гар-
ний настрій, приємна компанія, 
смачні страви — і все.

• Що поставити на святко-
вий стіл. Собака любить речі з 
природних матеріалів, тому стіл 
бажано накрити лляною скатер-
тиною. Колір має бути жовтим, 
зеленим, коричневим, помаран-
чевим, золотистим. Посуд тре-
ба підбирати в тій же кольоро-
вій гамі. На столі має бути при-
сутня фігурка милого собачки і 
багато м'яса! Собака любить по-
їсти і при цьому не вимагає осо-
бливих кулінарних шедеврів, 
тож готувати на Новий рік стра-
ви за найскладнішими рецепта-
ми не обов'язково. Про суворе 
дотримання етикету теж мож-
на забути. Головне, щоб усі бу-
ли задоволені. Щодо напоїв ні-
яких обмежень немає, але треба 
дотримуватися міри. Собака не 
любить тих, хто напився. 

ДАША ВІРИТЬ У СИМ-
ВОЛІЧНІСТЬ ПРИЙДЕШНЬО-

ГО РОКУ, СПОДІВАЄТЬСЯ, ЩО ВІН 
НЕ ПОСКУПИТЬСЯ НА РАДІСНІ МО-

МЕНТИ. СВОГО ХВОСТАТОГО ДРУГА 
ОСОБЛИВО ЗАДОБРЮВАТИ НЕ ЗБИРА-
ЄТЬСЯ: «УЖЕ ЗАМОВИЛА ЙОМУ НО-

ВИЙ ПОВІДОК У ПОДАРУНОК, А ЛА-
СОЩІ СКАЮ І ТАК КОЖНОГО ДНЯ 

ПЕРЕПАДАЮТЬ».

У НОВИЙ РІК З ВИСОКО 
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ОВНИ. Бажано уникати 
необдуманих слів і не-
обережних вчинків, то-

му що відрив від реальності може 
дорого обійтися. Вихідні — для 
відпочинку.

ТЕЛЬЦІ. Можуть виник-
нути маленькі проблеми 
на роботі через вашу не-

впевненість у власних можливос-
тях. На вихідних постарайтесь не 
сперечатись.

БЛИЗНЯТА. Цього тиж-
ня важливо не ухвалю-
вати необдуманих рі-

шень, будьте мудрі та завбачли-
ві, тоді ви з легкістю досягнете 
бажаного.

РАКИ. Хочете перемог-
ти — не зупиняйтеся, на-
віть коли все запланова-

не зроблено, закріпіть результат, 
відпочинете пізніше. Не нервуйте 
у п'ятницю.

ЛЕВИ. Бережіть сили, бо 
в якийсь момент дове-
деться відстоювати свої 

інтереси. У суботу та неділю уни-
кайте конфліктів і ризикованих 
авантюр.

ДІВИ. Гарний період. 
Допомога знадобиться 
тільки в крайньому ви-

падку. Може надійти привабли-
ва пропозиція. Та чи потрібно 
це вам?

ТЕРЕЗИ. На вас чека-
ють цікаві зустрічі та 
знайомства. У спілку-

ванні з друзями, близькими та 
колегами йдіть на розумний 
компроміс.

СКОРПІОНИ. З легкі-
стю розберетеся і з ро-
ботою, і з особистим 

життям. На вас чекає прибуток 
і моральне заохочення, а також 
спокійні вихідні.

СТРІЛЬЦІ. Вдалий пе-
ріод. Якщо робота пере-
стала влаштовувати вас, 

її можна змінити на більш пер-
спективну. Постарайтесь не ро-
бити боргів.

КОЗОРОГИ. Час висо-
кої активності, особливо 
в інтелектуальній сфе-

рі життя. Постарайтесь не пере-
втомлюватися і приділіть увагу 
родині та дітям.

ВОДОЛІЇ. Настав час 
для планування та посту-
пового втілення сміли-

вих проектів у життя. Поїздки бу-
дуть вдалими. Приділіть увагу ко-
ханим.

РИБИ. Зосередьтесь на 
невідкладних справах. 
Не нервуйте, якщо щось 

забудете чи не встигнете. У Ново-
річну ніч не засніть за святковим 
столом.

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

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

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 1 — 7 СІЧНЯ

 ШАХОВА СЕКЦІЯ

ТУРНІР ПОЧАТКІВЦІВ
Галина КРИВОШЕІНА, тренер 

з шахів Бориспільського міського 
центру спорту.

Нещодавно у шаховому клубі 
Бориспільського міського цен-
тру спорту проходив шаховий 
турнір серед початківців 2005 
р. н. та молодших на особисту 
першість. У турнірі брали участь 
представники 1 — 4 класів май-
же всіх міських шкіл. Змагання 
проходили за швейцарською 
системою.

Гра була надзвичайно ціка-
вою, адже змагалися наймолод-
ші представники шахової секції. 
Вони прийшли до шахового клу-
бу цьогоріч. Призові місця серед 
хлопців розподілились таким чи-
ном: золоту медаль виграв Сер-
гій Ілюшко (ЗОШ №6, 3 кл.), сріб-
ну — Кирило Юхимчук (ЗОШ №1, 
4 кл.), бронзову — Валерій Забо-
лотний (ЗОШ №3, 3 кл.). Серед ді-
вчат перше місце виборола Софія 
Олександрова (ЗОШ №1, 3 кл.), 
друге — Наталія Бірюкова (гім-

назія «Перспектива», 3 кл.), тре-
тє — Єлизавета Семенова (ЗОШ 
№6, 4 кл.).Треба відзначити кра-
сиву результативну гру Максима 
Павліченка із «Перспективи». Гар-
ну гру також показав наймолод-
ший учасник змагань — 5-річний 
Давид Кураков.

Побажаємо юним шахістам 
відмінного навчання, міцного 
здоров’я їм та їхнім родинам у 
Новому 2018 році, також нових 
перемог.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 1 7 СІЧНЯ


