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ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК
Тел.: (067) 622�32�22,  (04595) 6�41�01www.bkbm.ua

м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

ЛІЦЕЇСТІВ ХОЧУТЬ 
ПЕРЕСЕЛИТИ 
У НОВУ ШКОЛУ

«НАШ ЗАВКЛУБ 
— ЛЮДМИЛА 
КАРПЕНКО»

ПЕРЕТВОРЮЄ СКЛО 
НА ВІТРАЖІ

ГРОМАДА СЕЛА 
ГОРОДИЩЕ:

КАТЕРИНА 
ПОЛЯРУШ

ТЕСТ-ДРАЙВ РЕЙД ПО МІСЬКИХ
МАРШРУТКАХ

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
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 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Бориспільський

с. Сошників 19.02.2018 10:00 Сільська рада

с. Старе 19.02.2018 11:00 Сільська рада

с. Головурів 19.02.2018 12:30 Сільська рада

с. Вороньків 19.02.2018 13:30 Сільська рада

м. Бориспіль

м. Бориспіль 21.02.2018 09:00 ЖЕК – 1 
вул. Гагаріна 1

м. Бориспіль 21.02.2018 11:00
КП «ЖРЕУ 2» Орбіта 

вул. Київський 
Шлях, 27

Згурівський
с. Шевченкове 22.02.2018 10:00 Сільська рада

с. Безуглівка 22.02.2018 11:00 Сільська рада

Яготинський

с. Богданівка 23.02.2018 10:00 Сільська рада 

с. Черняхівка 23.02.2018 11:30 Сільська рада

с. Ничипорівка 23.02.2018 12:30 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький

с. Циблі 26.02.2018 10:30 Сільська рада

с. Хоцьки 26.02.2018 12:30 Сільська рада

с. Пологи Яненки 26.02.2018 14:00 Сільська рада

с. Лецьки 26.02.2018 15:00 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інфор-

мує, що 19.02.2018, 21.02.2018, 22.02.2018, 23.02.2018 та 26.02.2018 
проводитиме прийоми громадян з особистих питань в м. Бориспіль та 
селах Бориспільського, Згурівського, Переяслав-Хмельницького, 
Яготинсь кого районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

 ОФІЦІЙНО  ЗАСІДАННЯ РАЙРАДИ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

13 лютого 2018 року            № 20

Про скликання тридцять восьмої сесії міської ради VІІ скликання

Відповідно до Регламенту Бори-
спільської міської ради VIІ скликан-
ня, затвердженого відповідним рі-
шенням Бориспільської міської ра-
ди від 17 грудня 2015 року № 33-2-
VII, п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 59 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати тридцять восьму се-
сію міської ради VІІ скликання та 
провести пленарне засідання місь-
кої ради 27 лютого 2018 року о 10 
годині в актовій залі виконавчого 
комітету міської ради.

2. До порядку денного внести 
питання:

2.1. Про затвердження звіту про 
виконання бюджету міста Бориспо-
ля за 2017 рік.

2.2. Про затвердження звіту про 
використання коштів цільового 
фонду соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Бори-
споля за 2017 рік.

2.3. Про внесення змін до рішен-
ня міської ради від 21.12.2017 р. № 
2573-36-VII «Про бюджет міста Бо-
рисполя на 2018 рік».

2.3. Про внесення змін до Про-
грами соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Бориспіль 
на 2015-2019 роки.

2.4. Про внесення змін до Міської 
цільової програми з надання соці-
альної та правової допомоги демо-
білізованим військовослужбовцям, 
які брали участь в антитерористич-
ній операції, та їх сім’ям на 2018 — 
2020 роки.

2.5. Про внесення змін до міської 
комплексної програми «Турбота» 
на 2015 — 2020 роки.

2.6. Про створення Бориспіль-
ського ліцею Бориспільської місь-
кої ради Київської області.

2.7. Про затвердження переліку 
вулиць та провулків у місті Бори-
сполі.

2.8. Про внесення змін до спис-
ку пам’яток і пам’ятних місць міста 
Борисполя.

2.9. Житлово-комунальні питання.
2.10. Земельні питання.
2.11. Різне.
3. Контроль за виконанням цього 

розпорядження залишаю за собою.

Голова  А.С.Федорчук

ДИЛЕМА З ЛІКАРНЕЮ

Наталія ДОЛИНА

• Підбито підсумки. Депутати 
оперативно обговорили питання 
порядку денного, зокрема такі пунк-
ти, як підсумки виконання Програ-
ми соціально-економічного та куль-
турного розвитку Бориспільського 
району за 2017 рік, затвердження 
звіту про виконання районного бю-
джету, план роботи Бориспільської 
районної ради на перше півріччя, 
затвердження Програми будівниц-
тва, реконструкції та ремонту об'єк-
тів інфраструктури Бориспільського 
району на 2018—2020 роки.

Начальник управління фінан-
сів РДА Тамара Матяш звітувала 
про виконання районного бюдже-
ту за 2017 рік. Вона наголосила, 
що в минулому році до бюджету 
надійшло 675,4 млн грн. Бюдже-
тоутворюючим є податок на до-
ходи з фізичних осіб. За результа-
тами виконання бюджету за 2017 
рік склався залишок на рахунку 
близько 41 млн грн, які будуть 
спрямовані на видатки кожного 
головного розпорядника коштів, 
згідно з висновками бюджетної 
комісії. За результатами кварта-
лу чи півріччя буде перерозпо-
діл цих коштів, коригування про-
грам розвитку. Наголошувалося, 
що стосується соціальної програ-
ми, до уваги взято важливі об’єк-
ти, проекти яких погоджено, ро-
боти планують розпочати цього 
року: дороги, дитсадки у Вишень-
ках та Сошникові, клініко-діагнос-
тична лабораторія у Воронькові.

Окремим пунктом обранці про-
голосували поповнення статутно-
го фонду (капіталу) Комунального 
підприємства Бориспільської ра-
йонної ради Київської області «Бо-
риспільська районна аптека». Піс-
ля розрахунків стало зрозуміло, 
що попередній кошторис (100 тис. 
грн) замалий, тож депутати вирі-
шили, що статутний фонд має під-
вищитися до 300 тис. грн.

• Роздержавлення ЗМІ. Серед 
залишків — 190 тис. грн на висвіт-
лення діяльності районної ради і 
РДА у пресі. Як зазначила Тамара 
Матяш, у зв'язку з роздержавлен-
ням засобів масової інформації, 
нині відбувся процес виходу Бо-
риспільської районної ради із за-
сновників газети «Трудова слава». 
Відповідно, на сьогодні в районно-
му бюджеті немає статті видатків, 
яка передбачає фінансову підтрим-

ку газети «Трудова слава». Тож вирі-
шувати, яким ЗМІ  надавати фінан-
сову підтримку із розрахунку наяв-
них коштів, має районна рада.

• Згоди не дійшли. Одна з найго-
стріших проблем, яка залишається 
невирішеною — доля Бориспіль-
ської ЦРЛ, зокрема будівництва но-
вого корпусу для терапевтичного і 
неврологічного відділень. Пробле-
ма ускладнюється тим, що де-факто 
більшість пацієнтів — мешканці мі-
ста, а де-юре лікарня належить ра-
йону. Питання буде вирішуватися, 
але поки районна і міська влада не 

дійшли згоди. «Ми отримали звер-
нення від Бориспільського місько-
го голови, щоб Бориспільську місь-
ку раду включили в статут ЦРЛ у 
якості засновника. З цього приводу 
були публікації в місцевих ЗМІ, від-
булися зустрічі керівників районної 
ради з керівниками міста з  депу-
татськими корпусами. Але згоди ми 
поки не дійшли. На недавній сесії 
міської ради була гостра дискусія, 
де депутати погрожували прийти 
на сесію райради і змусити її вклю-
чити міську раду у співзасновники 
ЦРЛ. Це питання потрібно вирішу-
вати цивілізовано і конструктивно. 
По-перше, статус Бориспільської 
ЦРЛ поліпшується, здебільшого, за 
рахунок коштів району. Минулого 
року 40 млн грн районних коштів 
було спрямовано на те, щоб зро-
бити ремонт у лікарні, придбати об-
ладнання. На цей рік заплановано 
коштів не менше, і все це гроші ра-
йонного бюджету. А що ж місто? Як 
ми всі читали в газеті, міський бю-
джет тримає на депозитах велику 
суму коштів, які не працюють на по-
ліпшення умов в ЦРЛ», — виступив 
Іван Недогибченко.

 «Радий, що місто хоче бути спів-
засновником лікарні. Але потріб-
но призначити незалежну комісію, 
визначити комерційну вартість бу-
дівель, обладнання. Якщо місто хо-
че брати участь 50 на 50 — чудо-
во. Але Бориспіль повинен увійти 
в цей процес половиною коштів, 
які витрачаються на лікарню. Про-
шу зараз проголосувати за призна-
чення незалежної комісії», — за-
пропонував Олександр Туренко. 

Депутати погодилися, що тре-
ба шукати порозуміння з міською 
владою.

• Не «по-братськи, а порівну». 
Депутат районної ради Віталій Гор-
дієнко зауважив, що у цьому про-
цесі потрібно врахувати всі нюан-
си, бо впродовж певного часу мі-
сто вкладало гроші у лікарню. Го-
ловний лікар ЦРЛ Олександр Щур 
підтримав у дилемі з лікарнею ра-
йонну владу.

— Сьогодні корпуси лікарні по-
трібно привести в нормальний стан. 
Коли з’явились кошти в районі, во-
ни цілеспрямовано виділялися на 
медицину. Минулого року це було 
близько 40 млн грн. У цьому році пе-
редбачається ще стільки ж. У порів-
нянні з тим, що давало місто, — це 
великі кошти. Тож співзасновники 
лікарні, якщо вони претендують на 
участь 50 на 50, мають вкладати гро-
ші в рівних частинах. Я мав розмо-
ву з головним лікарем Броварської 
ЦРЛ. Завдяки тому, що її фінансують і 
район, і місто, там нормальні умови: 
є доплата лікарям і середньому мед-
персоналу. Ми радіємо, що нашій 
ЦРЛ на медикаменти цього року ви-
ділили 4,7 млн грн (адже минулого 
року було 1,4 млн грн). У Броварах 
лікарні на медикаменти виділено 24 
млн грн! Перебування в дитячому 
відділенні — 100% безкоштовне, у 
дорослих відділеннях — перші три 
дні безкоштовно. Тож у Борисполі 
потрібно ділити відповідальність за 
лікарню не «по-братськи, а порівну» 
між районом і містом», — вважає го-
ловний лікар ЦРЛ.

Отже, присутні погодилися, що 
статут Бориспільської ЦРЛ потріб-
но міняти. Залишається визначити-
ся, як це зробити.

«Ділити відповідальність за лі-
карню на місто і район неправиль-
но. Треба вирішувати цю проблему 
разом. Ми готові гарантувати, що 
всі гроші, які заплатить «Рошен» 
за викуп земельної ділянки, витра-
тимо на лікарню. Але, колеги, вва-
жаю, що такий підхід до вирішен-
ня питання — спочатку гроші, по-
тім стільці — є некоректним. Наче 
район не має довіри до міста», — 
обурився присутній на сесії секре-
тар міської ради Ярослав Годунок.

 18 сесія районної ради, 
яка відбулася 13 люто-
го, зібрала 26 депутатів 
із 34-х. У роботі сесії взя-
ли участь голова район-
ної ради Владислав Бай-
час, його заступник Іван 
Недогибченко, голова РДА 
Олександр Туренко, його 
перший заступник Руслан 
Садовський, заступник го-
лови РДА Сергій Білецький, 
керівники структурних під-
розділів РДА, підприємств, 
установ та організацій ра-
йону, сільські голови.

18 сесія районної ради вирішила звернутися до Бориспільського 
міського голови та депутатів міської ради з такими пропозиціями:

1.Створити робочу групу, у складі якої будуть 5 представників від 
району і 5 — від міста.

2. Запропонувати міській владі побудувати за кошти міського бю-
джету корпус для терапевтичного і неврологічного відділень і таким 
чином увійти у співзасновники Бориспільської ЦРЛ.

Рішення прийнято. «За» проголосували 18 обранців, «проти» — 0, 
«утрималися» — 5. 

Отже, конфлікт щодо ЦРЛ не вичерпано. Є сподівання, що він ви-
рішиться на користь пацієнтів і лікарів. Адже і містянам, і селянам, 
потрібна сучасна лікарня і якісні медпослуги.

Іван НЕДОГИБЧЕНКО, 
заступник голови районної 
ради Борисполя

Олександр ТУРЕНКО, 
голова Бориспільської РДА

У ПІДСУМКУ
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 ЕКОЛОГІЯ І МЕНТАЛЬНІСТЬ ЛИШЕ ПОЖУРИЛИ

ЧОМУ ТУГО ІЗ 
СОРТУВАННЯМ СМІТТЯ

Ірина КОСТЕНКО

У міських комунальних підпри-
ємств до бізнесу на смітті руки не 
доходять. Коли ж Бориспіль буде 
готовий до розподілу відходів, як 
того вимагає закон, «Вісті» поціка-

вилися у першого заступника місь-
кого голови Миколи Корнійчука.

«Міська влада не братиметься 
за організацію роздільного збору 
сміття, не встановлюватиме для 
цього контейнерів. Пропонуємо 
цей сектор підприємцям. На сайті 
міської ради опубліковано поло-
ження про проведення конкурсу 
на організацію роздільного збору 
сміття. Документ оприлюднено 2 
лютого цього року, і через 20 днів 
після публікації питання буде вине-
сене на розгляд виконкому. Коли 
виконком затвердить це положен-
ня, оголосимо конкурс», — розпо-
відає керівник. 

Вдалося дізнатися, що на кон-
курс виставляються два лоти: пер-
ший — вивезення органічних від-
ходів та будівельних матеріалів, 
а другий — роздільний збір: сор-
тування і вивезення сортовано-
го сміття. За умовами другого ло-
ту необхідно буде встановити три 
контейнери: для ПЕТ-пляшок, для 
скла і для паперу. Якщо у конкурсі 
братиме участь один учасник, до-
говір з ним укладатиметься на рік. 
Якщо переможець визначатиметь-
ся з кількох претендентів, то уго-
да укладатиметься до 5 років, щоб 
підприємець міг гарантовано роз-
вивати свій бізнес. 

Якими будуть кроки міської вла-
ди, якщо охочих брати участь у та-
кому конкурсі не виявиться? На-
разі не відомо. Микола Корнійчук 
натомість запевнив, якщо активі-
сти чи ОСББ виявлять бажання за-
робляти на вторинній сировині, то 
і міська влада, і комунальні підпри-
ємства сприятимуть реалізації та-
ких ініціатив.

 З початку цього року в 
Україні стартувало розділь-
не сортування сміття. Зо-
бов’язує громадян до цього 
Закон України «Про відхо-
ди», який був прийнятий на 
виконання Директив ЄС, що 
регулюють процес пово-
дження зі сміттям у євро-
пейських країнах. У Бори-
сполі така вимога, схоже, 
запрацює ще не скоро. 

Активіст зробив під сходами 
у під’їзді багатоквартирного бу-
динку комірку з отворами, куди 
мешканці можуть скидати па-
пір, пластикові пляшки, поста-
вив ящик для склотари. Також у 
підвалі організував склади для 
тривалого зберігання зібраної 
вторсировини. Раз на місяць до 
нього приїжджають представни-
ки фірми, яка приймає вторинну 
сировину, щоб забрати накопи-
чене. Перш ніж обрати підприєм-

ство для співпраці, Ігор Олексан-
дрович вивчив пропозиції двох 
десятків підприємств, які при-
ймають таку сировину. Заробле-
ні гроші активіст вкладає у бла-
гоустрій будинку. Ігор Вішталюк 
охоче ділиться досвідом. 

Тетяна СОЛОВЙОВА

А як європейський досвід за-
проваджується у Березані? І чи 
готові комунальні підприєм-
ства, які надають послуги з ви-
везення непотребу, працювати 
за новим законом.

У 2017 році в Березані старту-
вав пілотний проект із розділь-
ного сортування сміття. Столич-
на компанія «Еко-сток» вста-
новила біля багатоповерхівок 
контейнери для вторсирови-
ни. Березанці  проект підтрима-
ли і відтоді сортують папір, скло, 
пластик, плівку, металеві вироби. 
Єдине, на що нарікають мешкан-
ці міста, щоб компанія частіше 
випорожняла контейнери.

«Ми встановили у Березані 24 
контейнери, — розповідає мене-
джер ТОВ «Компанія «Еко-сток» 
Олексій Гострик. — Наша фірма 
вивозить сміття з контейнерів раз 
на 8-9 днів. Працівники телефону-
ють до комунального житлово-по-
бутового підприємства («ЖПП)», і 
там повідомляють, чи заповнені 
ємності. У перспективі планується 
збільшити кількість контейнерів в 
окремих районах». 

«Вісті» поцікавилися, чи  будуть 
встановлені такі контейнери біля 
приватних будинків, аби мешкан-
ці теж долучалися до сортування 
сміття?

«Плануємо встановити контей-
нери у приватному секторі, — ка-
же Олексій Гострик. — Але біля 
них швидко утворюються стихійні 
сміттєзвалища. Як з цим боротися 
— не знаю.»

На нововведення 
немає коштів

Щодня сміттєвоз «ЖПП» забирає 
непотріб біля багатоквартирних 
будинків і відвозить його на пере-
повнений полігон твердих побуто-
вих відходів, що біля с.Коржі. Вліт-
ку березанці скаржаться на запах 
біля сміттєвих баків та на їдкий дим 
з боку Коржів, адже час від часу по-
лігон горить. А могло бути інакше: 
місто заробляло б на смітті. Потрі-
бен і сміттєпереробний завод, а 
ще — щоб усі містяни долучилися 
до роздільного сортування непо-
требу. Поки що ЖПП не планує за-
проваджувати роздільне збирання 
сміття, адже поряд стоять контей-
нери ТОВ «Євро-сток», повідомили 
на підприємстві.

«Наше підприємство співпра-
цює зі столичною компанією «Еко-
сток», результатами співпраці ми 
задоволені», — зазначив началь-
ник КП «ЖПП» Єгор Гарбуз.

Щоб заробляти... 
За аналогічним сценарієм працює 

і КП «Березанський ККП». Щоденно 
працівники відділу благоустрою за-
бирають пакети зі сміттям з приват-
ного сектору і відвозять на полігон. 
З тим, що на смітті потрібно заро-
бляти, погоджується начальник КП 
Олександр Окладний. Але, каже, по-
трібні кошти, яких у підприємства 
немає, щоб закупити контейнери та 
сортувальну лінію. «Потрібно, аби 
всі мешканці приватного сектору 
уклали договори на вивезення сміт-
тя. Ми працюємо у збиток», — кон-
статує комунальник.

БЕРЕЗАНЬ: ПРОЦЕС ПІШОВБОРИСПІЛЬ: ХТО ПРОТИ

Микола КОРНІЙЧУК, 
перший заступник міського 
голови Борисполя

Ігор ВІШТАЛЮК,
керівник органу самоорганізації 
населення у будинку на 
вул. Головатого, 6

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

ПІДПРИЄМЦІВ 
ПРОСИЛИ 
ДОТРИМУВАТИСЯ 
ПРАВИЛ

Сергій КРУЧИНІН

13 лютого у Бориспільській 
міській раді відбулося засідан-
ня комісії з питань здійснення 
контролю за додержанням ви-
мог законодавства у сфері тор-
гівлі, ресторанного господарства 
та побутового обслуговування. 

Головувала на засіданні за-
ступник міського голови Люд-
мила Ковальова. Були запроше-
ні представники ринків «Новий», 
«Зоряний», «Центральний», «Ко-
оперативний», МСТ, маркетів 
«Сільпо», «Фора», «Новус», «Еко», 
«Білла», «АТБ», ТРЦ «Аеромол», 
ТЦ «Парк Таун», ТЦ «Мікс Молл».  

Начальник відділу державно-
го нагляду за дотриманням са-
нітарного законодавства Бори-
спільського районного управлін-
ня Головного управління Держ-
продспоживслужби в Київській 
області Лариса Улько нагадала 
підприємцям основні моменти, 
яких мають дотримуватися закла-
ди торгівлі: холодильники мають 
митися і дезінфікуватися, в них 
має бути контроль за температу-
рою та дотримане товарне сусід-
ство продуктів; на робочих місцях 
має бути дезінфікуючий розчин 
для рук; продавці мають бути не 
в домашньому одязі, а в спеціаль-
ному; мають витримуватися умо-
ви і терміни зберігання продуктів; 
як і важливе маркування кожного 
продукту; продавці мають прохо-
дити медичні огляди й мати осо-
бові медичні книжки. 

На зустрічі йшлося про зіпсо-
вані продукти на прилавках, про 
прострочені терміни придатно-
сті: про те, як покупців обважу-
ють, як у супермаркетах обманю-
ють на цінниках, ціна на яких не 
відповідає тій, що буде в чеку.

Усе сказане мало рекоменда-
ційний характер і апелювало до 
совісті бізнесу й страху перед 
журналістськими перевірками. 
Оскільки, нагадаємо, наразі са-
нітарні вимоги відмінені: четвер-
тий рік служба не здійснює пере-
вірок через накладений урядом 
мораторій. Мотивується тим, що 
перевірки перешкоджають роз-
виткові підприємництва. 

Людмила Ковальова пообіцяла 
підприємцям неприємні моменти, 
які міська влада, написавши у від-
повідні органи, має змогу влаш-
тувати тим, хто наражає містян 
на небезпеку через неякісні про-
дукти, недотримання санітарних 
норм, чи тим, хто людей обважує. 

Окремо йшлося про бла-
гоустрій підприємцями прилег-
лої до закладів території (згідно 
з вимогами, у радіусі 20 м) та до-
говори на вивезення сортовано-
го сміття. 

Ярослав Годунок, секретар 
міської ради, висловив сумнів, 
що після засідання місцеві під-
приємці виправляться, тому 
емоційно пообіцяв порушникам 
журналістські перевірки й відпо-
відну активність у Фейсбук, і на-
решті — перевірки відділу з бла-
гоустрою. 

Відеозапис засідання можна 
переглянути на нашій сторінці 
у Фейсбук.
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 СФЕРА ПОСЛУГ

МАРШРУТКИ:
ХТО ВЕЗЕ, А НА КОМУ ЇДУТЬ?

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Ціна і якість
Економічно обґрунтована ціна на 

проїзд у міських маршрутках — 10 
грн, — так запевняють перевізни-
ки, посилаючись на ціну за пальне 
та запчастини. Вони уже подали но-
ві розрахунки ціни на проїзд по мі-
сту до Бориспільської міської ради 
і чекають схвалення.

«Не відомо, якою буде нова ціна, 
є лише попередні розрахунки», — 
говорить Тетяна Слобідська, голов-
ний спеціаліст відділу з питань над-
звичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення. 

На сайті міської ради від 5 лютого 
2018 року розміщено два проекти рі-
шень виконавчого комітету про вста-
новлення тарифу на перевезення па-
сажирів. Так, підприємець Ольга Ку-
лик (маршрутки № 1 та 3Б) вважає 
економічно обґрунтованою ціну на 
проїзд у своїх маршрутках 7 грн 62 
коп. А Галина Мозгова (маршрутки 
№5, 5А, 5Б та 25) просить суму 6 грн 
59 коп. 13 лютого свої розрахунки на 
вартість проїзду також подав пере-
візник Олександр Кисельов. На його 
думку, ціна на проїзд містом має ста-
новити 6 грн 38 коп. Подібні проекти, 
згідно із законом, мають бути розмі-
щені на сайті не менше 20 днів із мо-
менту їх подання, далі виконком буде 
їх розглядати, приймаючи остаточне 
рішення. Швидше за все, виконком 
підтримає перевізників. 

Вигляд водія та 
маршруток

«Хочеться зайти в автобус, нехай і 
старенький, але чистий. Привітатися 
із охайним водієм у спецформі, при-
сісти на чисте сидіння, без побоюван-
ня забруднитися, і почуватися люди-
ною…Так мало б бути, але маємо те, 
що маємо. Гидко взятися за поручні», 
— каже пенсіонерка Галина Василів-
на, проштовхуючись до салону.

Бориспільські перевізники не-
європейський вигляд пасажир-
ського транспорту обґрунтовують 
економічно: «Перешивка сидіння 
не вплине на якість проїзду, збіль-
шиться лише ціна квитка. Напри-
клад, щоб привести до ладу одне 
сидіння у маршрутці, потрібно 400 
грн. Але це не означає, що ми не 
покращуємо стан автобусів. Якщо ж 
водіїв почати одягати в спецівки, то 
ціни на проїзд збільшаться в рази. 
Проте люди, як і влада, цього не ро-
зуміють», — пояснює підприємець 
Олександр Кисельов, який у Бори-
сполі обслуговує 11 маршрутів. 

У минулому році перевізник за-
купив три нові маршрутки, які нині 
курсують містом. Підприємець на-
голошує, що водії щоденно після 
роботи прибирають у машинах, а 
за необхідності миють і ззовні. Ко-
респондент «Вістей» переконалася 
у цьому, і є надія, що ця акція не бу-
ла організована «для показу». 

«Якщо водій сів за кермо у бруд-
ному одязі, на це є причина: можли-
во, він самотужки ремонтував авто-
бус», — захищає підлеглих пан Ки-
сельов, але визнає, що у Борисполі 
немає розроблених вимог до фор-
ми водія, як немає вимог і до вигля-
ду салону автобуса громадського 
транспорту. Як наслідок — у салонах 
міських автобусів робоче місце воді-
їв оформлене у стилі «а-ля 70-ті»: пів-
лобового скла закриває брудна што-
ра, обов’язково з бахромою, на якій 

причеплено десятки усіляких знач-
ків, флаєрів, наклейок; на торпеді ви-
ставлені засмальцьовані часом м’які 
іграшки, сердечка, іконки, а усе, що 
біля ручника — накрите дешевим 
потертим старим килимом. У сало-
ні теж далека від ідеалу стилістика.

Працювати нікому
Плинність кадрів — постійна 

складова бориспільського приват-
ного автопарку. Перевізники гово-
рять, що вдячні водіям, які не зра-
джують професії й місцю роботи.

Кажуть, зарплата у водія марш-
рутки немала: яка саме, не зізна-

ються для преси, а кращим водіям 
додатково є премії. Однак працю-
вати все одно нікому. 

«Робота не із «солоденьких». О 
5-й годині ранку потрібно бути на 
робочому місці. А далі цілий день 
одноманіття та невдоволені паса-
жири. Українські водії їдуть на ана-
логічну роботу в Польщу — там 
умови кращі і доходи вищі», — ді-
литься водій Володимир, який теж 
не проти попрацювати на поляків.

Ми «зайці»?
Згідно із Законом України «Про 

автомобільний транспорт» ст.41 
«Основні права та обов’язки паса-
жирів», пасажир зобов’язаний мати 
квиток на проїзд і окремий на пе-
ревезення багажу (якщо той пере-
вищує допустимі розміри). У марш-
рутках можна побачити оголошен-
ня про штраф за проїзд без квитка 
чи штраф за перевезення багажу 
на окремому місці без його оплати. 
Відомо, що придбання білета — це 

страховка на випадок аварії: стра-
хова компанія зможе виплатити 
компенсацію, водій поверне гроші. 

У приміських маршрутках №316, 
317, 317-А, як запевняють переві-
зники Сергій Пасько та Микола Гро-
на, пасажирів обілечують, і стра-
ховка наявна.

Оскільки, згідно із законом, 
обов’язкове страхування не по-
ширюється на пасажирів міського 
транспорту, то тут страхування біле-
тів відсутнє. Пасажири є застрахова-
ними з моменту оголошення посад-
ки в транспортний засіб до момен-
ту завершення поїздки. Це і є стра-
ховкою для третіх осіб на випадок 
ДТП. Для того, щоб отримати ком-
пенсацію, достатньо поліцейським, 
під час оформлення аварії, внести 
прізвище у перелік пасажирів.

 «У водія багато обов’язків: не 
пропустити «зайця» чи зайво-
го пільговика, розраховуватися 
із пасажирами, кермувати, обіле-
чувати», — жаліється Іван водій 
маршруту №5.

 Містяни скаржаться 
на якість перевезень: хам-
ство водіїв, відсутність кни-
ги скарг, у салонах вкрай 
брудно і технічний стан 
маршруток під 
сумнівом.

• Цифри. Нині бориспільців обслуговують чотири 
місцеві та два приміські перевізники. Містом їздимо 
у 25 напрямках, один міський маршрут автобуса №10 
поки не працює, а замість маршруту №15 у тестовому 
режимі їздить автобус №1в лише до вокзалу.

Із 17 листопада по 17 грудня 
2017 року у Борисполі, як і по 
всій Україні, патрульною полі-
цією проводилися заходи, спря-
мовані на перевірку дотриман-
ня перевізниками вимог пра-
вил дорожнього руху та пе-
ревезення пасажирів. Метою 
операції став контроль та поси-
лення безпеки дорожнього ру-
ху під час перевезення пасажи-
рів у міському транспорті.

Протягом місяця інспекто-
рами УПП Борисполя було ог-
лянуто 437 міських маршру-
ток. Технічно несправними ви-
явилося 22. Наприклад, 12 ав-
тобусів патрульні помітили із 
несправним чи взагалі забло-
кованим аварійним виходом, 
4 маршрутки мали несправні 
зовнішні світлові прилади.

Водіями маршруток під час 
перевезення пасажирів було до-
пущено 21 порушення ПДР. Не 
говорячи про порушення пра-
вил зупинки та відхилення від 
маршруту, поліцією виявлено 
вісім автобусів, які не пройшли 
обов’язковий техконтроль, за-
фіксовано один випадок керу-
вання без документів та вісім 
випадків перевищення кілько-
сті пасажирів у автобусі. 

Всього за один місяць було 
складено 45 адміністративних 
матеріалів. 

За даними прес-служби 
УПП у м. Борисполі

ОПЕРАЦІЯ «ПЕРЕВІЗНИК»

Олександр КИСЕЛЬОВ,
підприємець, перевізник обслуговує 
11 маршрутів у Борисполі 

• Без належного контролю. Бориспіль — місто обласного підпорядкування,  населення 
якого понад 60 тис. чоловік. Стан міських шляхів і громадського транспорту — це найпер-
ше, що говорить само за себе: хто ми є і чого варті. Міські споживачі транспортних послуг 

звикли до незадовільного стану автобусів громадського перевезення, а підприємці-перевізники 
до того, що жодних вимог до якості  їхніх послуг ні влада, ні громада не висувають. 
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ТОЧКА ЗОРУ

Підприємці-перевізники мають 
бути зацікавлені у видачі квитків 
і контролювати кількість пасажи-
рів за робочу зміну, не витрачаю-
чись на встановлення дорогих ка-
мер спостереження. 

Електронний квиток
Верховною Радою уже прийня-

то законопроект про автомати-
зовану оплату проїзду у місько-
му транспорті. Це нововведення 
дозволить місцевим органам са-
моврядування створити автомати-
зовані системи оплати і відмови-
тися від звичайних квитків та роз-
рахунків готівкою. 

Із цього приводу поговорили із 
перевізником Олександром Ки-
сельовим. Він запевняє, що елек-
тронний облік пасажиропотоку 
дозволить оцінити реальний обіг 
коштів, обґрунтованість тарифів 
на перевезення і можливості для 
оновлення автопарку. Саме тому 
пан Кисельов підтримує введен-
ня електронних квитків. 

«Головне, щоб міська влада по-
годилася на це», — переконує пе-
ревізник. Однак не говорить, у яку 
копієчку це виллється для місце-
вого бюджету і чи були пропози-
ції від перевізників до влади що-
до реалізації ідеї.

Зламані на рейс 
не виїжджають

Перевізники запевняють, що 
технічний стан маршруток що-
денно контролюється механіком 
автопарку. Хочеться вірити, адже 
саме так робилося під час прове-
дення екскурсії для «Вістей» авто-
парком міських перевізників на 
вул. Привокзальній, 50, де облаш-
товано стоянку автобусів. 

ОТК для маршруток проводиться 
раз на півроку спеціалістами фірм, 
які займаються цим контролем.

На поліцейських контроль за 
справністю автобусів також по-
кладено, але вони це роблять уже 
на дорозі. 

• Час щось змінювати. У розвинених країнах давно було 
зроблено акцент на якісному, надійному і комфортному гро-
мадському транспорті, щоб розвантажити автошляхи від авті-
вок, уникнути заторів. Міська влада Борисполя акцентує ува-

гу на розвиток інфраструктури, але про створення комунального ав-
топарку, який би забезпечив перевезення хоча б на кількох маршрутах 
міста, створивши конкуренцію, поки не йдеться. На державу і приват-
ний бізнес щодо громадських перевезень, вочевидь, повністю розра-
ховувати не доводиться.  Які перспективи у плані міського транспорту 
чекають Бориспіль — не відомо. 

• Із 9 по 23 лютого оголошено конкурс на перевезення пасажирів Бо-
рисполем. Усі охочі мають змогу подати свої заявки та покращити 
якість перевезень і стан маршруток.

СКАРГА

ПРО ПРИМІСЬКІ МАРШРУТИ
До редакції «Вістей» надійш-

ло звернення від громадянки  
з Борисполя про відмови у пе-
ревезенні пільгових категорій 
населення у автобусах №317, 
317-А та 316. Зокрема, пані На-
таля жалілася на перевізника 
ТОВ «Автосервіс» маршруту 
№317 та 317-А. Жінка має ди-
тину-інваліда та вимушена во-
зити її до столиці на реабілі-
тацію, і кожного разу від водіїв 
цього маршруту вона чує від-
мови з приводу перевезень та-
ких категорій пільговиків. Мов-
ляв: «Ми возимо лише пенсіоне-
рів». Пасажирка подала запит 
до КОДА, щоб отримати відпо-
відь на питання — чи повинні 
автобуси приміського маршру-

ту перевозити до столиці ін-
валідів безкоштовно?

 «Чинним законодавством 
України не передбачено обме-
ження кількості пільгових місць 
у автобусах транспортних засо-
бів при здійсненні пасажир-
ських перевезень на примісь-
ких автобусних маршрутах при-
міського значення», — така від-
повідь області.

У цьому ж листі написано, що 
автобуси №317-А виконують 
маршрут загального користу-
вання «Бориспіль — Київ, авто-
бусна станція «Видубичі». Та на-
справді усі бориспільці знають, 
що ці маршрутки курсують ли-
ше до станції «Харківська». 

— Усіх пільговиків ми пере-
возимо, як зазначено в законі, 
обмеження діє для пенсіонерів 
— їх має бути не більше двох за 
один рейс. Може, пасажирка по-
милилася чи водій не знав вимог. 
Щодо маршруту до М «Видуби-
чі» можу запевнити, що із управ-
лінням інфраструктури КОДА все 
узгоджено. Їздити до Південного 
мосту в час пік не вигідно ані во-

дію, ані пасажирам, — пояснює 
перевізник. 

За словами Миколи Івановича, 
нещодавнє підняття ціни на проїзд 
до Києва було вимушеним, оскіль-
ки і пальне, і запчастини подо-
рожчали. У приміських маршрут-
ках вартість проїзду вираховуєть-
ся за наступною схемою: 1 км — 
0,91 коп. Ціна за перевезення із 
Борисполя до М «Харківська» ста-
новить 21 грн. За один день кож-
на маршрутка №317 та 317-А ро-
бить по шість рейсів із Борисполя 
до Києва. 2/3 денної виручки ви-
трачається на пальне, чимала су-
ма йде на податки. Автобуси курсу-
ють кожні 10 хв., починаючи із 5.30 
ранку до 22.40. 

Микола ГРОНА, 
власник ТОВ «Автосервіс»

«Підняття ціни на проїзд до Києва — вимушене»

Тетяна ВАСИЛЕНКО, 
фото автора

Із цього приводу у вівторок, 13 
лютого, представники бюджетної 
комісії Бориспільської міської ра-
ди разом із директором ліцею Ла-
рисою Власенко навідалися на бу-
дівництво нової школи, а заодно 
і обговорили доцільність та пер-
спективи можливості прийняття 
на навчання ліцеїстів.

Лариса Власенко проти такої 
ідеї, оскільки потому ліцей може 
припинити своє існування. 

«Було б доцільніше розванта-
жити інші школи міста, адже біль-
шість із них проводить навчання 
у дві зміни. А це велике наванта-
ження і на дітей, і на вчителів. Наш 

ліцей посідає не останнє місце в 
Україні за якістю навчання, тому 
ми повинні працювати,» — гово-
рить Лариса Ананіївна.

Такої ж думки дотримуються і 
члени бюджетної комісії. Зокрема, 
депутат Юрій Локайчук, а за суміс-
ництвом і голова бюджетної комі-
сії, говорить, що подібні рішення 
не можна приймати за один день, 
до того ж, будівництво школи ще 
не завершено.

«Спочатку варто завершити бу-
дівництво, а тоді говорити про пла-
ни. Як сприйме ідею з переселен-
ням ліцею депутатський корпус, не 
відомо. Знищувати ліцей не можна,» 
— таку думку висловив Локайчук.

Також не відомо, чи не забракне 
новій школі педагогів, оскільки за-

безпечення міських закладів осві-
ти кадрами стоїть з кожним роком 
усе жорсткіше.

Якою буде доля міського на-
вчального закладу, поки не відомо.

ЛІЦЕЇСТІВ ХОЧУТЬ 
ПЕРЕСЕЛИТИ У НОВУ ШКОЛУ

 На сесії Бориспільської міської ради, яка плануєть-
ся 27 лютого, депутати мають вирішити, переводити чи ні 
учнів середніх і старших класів «Ліцею «Дизайн-освіта» 
на навчання до нової школи, що будується по вул. Робо-
ча—Банківська, у вересні цього року, а ліцей переформа-
тувати у початкову школу. 

• Із процесом роботи на будівництві школи по вул. Робоча—Банківська гостей ознайомлював Віктор Ружиць-
кий, майстер АМБ. Присутні члени бюджетної комісії: Юрій Локайчук, В’ячеслав Деркач.

 ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ІДЕЯ

 ТУПИКОВА СИТУАЦІЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Будівництво нового садочка 
на вул. В. Момота, що у Бориспо-
лі, розпочалося у вересні 2017 
року, але на сьогодні усі роботи 
припинено через проблеми із 
компанією-забудовником. 

Про це повідомлялося у понеді-
лок, 12 лютого, на апаратній нара-
ді у міського голови Анатолія Фе-
дорчука. Отримавши аванс у 30% 
від вартості будівельних робіт, київ-
ське ТОВ «ІБК «Укртехспецбуд-ТД», 
яке виграло процедуру тендерних 
торгів за системою ProZorro, при-
пинило роботу на будівництві.

На початку січня 2018 року 
міська влада порушувала пи-
тання про невчасність виконан-
ня робіт компанією. Тоді вперше 
прозвучала ідея розірвати дого-
вір на будівництво із цією фір-
мою. Адже через несвоєчасне за-
криття наданого авансу та неви-
конання будівельних робіт Дер-
жавне казначейство заблокувало 
рахунки міського бюджету. Пред-
ставники влади наголошують, що 
через недоступ до грошей у мі-
сті припинено подальше фінан-
сування робіт на будівництві но-
вої школи.

«Чому через одних безвідпові-
дальних забудовників має потер-

пати ціле місто? Тепер ми не може-
мо виділяти кошти для завершен-
ня будівництва школи чи прове-
дення інших тендерів», — нарікав 
Анатолій Федорчук.

• Р.S. Юристами міської ради на 
компанію-забудовника ТОВ «ІБК 
«Укртехспецбуд-ТД» готується по-
зовна заява до Господарського 
суду м. Київ задля розірвання до-
говору та повернення наданого 
авансу. Шанси на те, що невдов-
зі усі рахунки міського бюджету 
будуть розблоковані, є, а от хто 
продовжить розпочате зведення 
ДНЗ, стане відомо після оголошен-
ня нового тендеру на будівництво.

ПРОБЛЕМИ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ 
САДОЧКА НА вул. В. МОМОТА

Бориспільський міський го-
лова Анатолій Федорчук пові-
домив на засіданні виконкому, 
12 лютого, що було звернення 
колективу ліцею з пропозиці-
єю перевести до нової школи 
середню ланку та старші класи 
разом із викладачами, зберіг-
ши назву навчального закла-
ду, а у нинішньому приміщен-
ні залишити початкову школу. 
З цього приводу відбулася зу-
стріч із колективом ліцею, і во-
на була позитивною. «Якщо бу-
де воля колективу перейти лі-
цеєм до нової школи, то заклад 
отримає і назву — ліцей «Ди-
зайн-освіта» ім. П. Чубинського. 
Основним замовником освіт-
ніх послуг є батьки, і вони теж 
повинні висловити свою пози-
цію», — резюмував голова.
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Декларація з лікарем
З 1 січня 2018 року принцип 

«гроші ходять за пацієнтом» почи-
нає працювати для первинної лан-
ки медичних працівників, зокрема 
у Бориспільському районі це сто-
сується КМЗ БРР «Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги».

 Для пацієнтів це означає, що піс-
ля оголошення Міністерством охо-
рони здоров'я так званої приписної 
кампанії вони мають знайти собі сі-
мейного лікаря або терапевта чи 
педіатра для своєї дитини і підпи-
сати з ним відповідну декларацію.

• Виходячи з відповідних розра-
хунків, які зробило МОЗ — держава 
платитиме лікарю щорічно 370 грн 
на рік за одного пацієнта без ура-
хування відповідних вікових коефі-
цієнтів. З 2019 року цю суму плану-
ють збільшити до 450 грн щорічно. 
Натомість розрахунки для вторин-

ної, до якої відноситься Бориспіль-
ська ЦРЛ, та третинної ланки медич-
ної допомоги досі тривають і, згід-
но з очікуваннями міністерства, на 
це піде ще близько двох років. Тому 
поки що вторинна та третинна лан-
ки працюватимуть у старому режи-
мі і лише з 2020 року перейдуть на 
нові принципи роботи.

Госпітальні округи
• Реформою охорони здоров’я 

передбачено створення госпі-
тальних округів — територіаль-
них об’єднань закладів охорони 
здоров’я декількох районів в єди-
ний медичний простір за критері-
єм доступності, кількості населен-
ня, наявних лікувальних закладів.

В основі госпітального округу 
має бути визначена головна потуж-
на лікарня інтенсивного лікування 
ІІ рівня та декілька лікарень інтен-
сивного лікування І-го рівня, які ма-
ють обслуговувати певну кількість 
населення госпітального округу і 
надавати інтенсивну меддопомо-
гу вторинного рівня із застосуван-
ням високих технологій. Головне 
завдання таких лікарень — нада-
вати цілодобову стаціонарну інтен-
сивну допомогу як в екстрених, так 
і в планових випадках. 

Чотири округи
У Київській області створе-

но чотири госпітальних округи, 
до одного з яких і ввійшли м. Бо-
риспіль та Бориспільський ра-
йон з розміщеними на їх терито-
ріях лікувальними закладами. Це 
Лівобережний госпітальний ок-
руг, до якого увійшли міста Бере-
зань, Бориспіль, Бровари, Пере-
яслав-Хмельницький і райони — 
Баришівський, Бориспільський, 
Броварський, Згурівський, Пе-
реяслав-Хмельницький, Яготин-
ський, а також Калитянська об’єд-
нана територіальна громада. 

• Госпітальна рада. Для органі-
зації роботи госпітального окру-
гу та координації діяльності ліку-
вальних закладів була створена 
Госпітальна рада, до складу якої 
увійшли представники всіх учас-
ників Госпітального округу.

• Розподіл обов’язків. Важли-
вим завданням при створенні гос-
пітального округу є оптимальний 
розподіл функцій щодо надання 
медичної допомоги між учасника-

ми госпітального округу та визна-
чення видів й обсягів медичної до-
помоги, що мають надаватися за-
кладами охорони здоров’я на його 
території, відповідно до маршру-
тів пацієнтів у процесі отримання 
послуг первинної та вторинної ме-
дичної допомоги.

Зміни у 
Бориспільській ЦРЛ

• Спеціалізація медичної допомо-
ги лікарень інтенсивного лікування 
першого рівня, в яку буде реоргані-
зована Бориспільська ЦРЛ для на-
дання екстреної та вторинної (спе-
ціалізованої) медичної допомоги у 
стаціонарних умовах, здійснюєть-
ся за наступними лікарськими спе-
ціальностями: акушерство і гінеко-
логія; анестезіологія; ендоскопія, 
клінічна лабораторна діагностика, 
клінічна імунологія, клінічна біохі-
мія; медицина невідкладних станів; 
неврологія; ортопедія і травмато-
логія; патологічна анатомія; педіа-
трія; рентгенологія; терапія; транс-
фузіологія; ультразвукова діагнос-
тика; хірургія.

• Але відповідно до наказу МОЗ 
України від 18.12.2017 року «Про 
внесення змін до Примірного по-
ложення про госпітальний округ», 
з урахуванням медичних потреб 
населення зони обслуговування, 
на базі БЛІЛ першого рівня може 
бути організоване надання паці-
єнтам вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги також за інши-
ми лікарськими спеціальностями 
в умовах стаціонару (у тому числі 
в умовах денного стаціонару) чи 
в амбулаторних умовах. Рішення 
про можливість організації надан-
ня такої додаткової допомоги на 
базі БЛІЛ першого рівня прийма-
ються з урахуванням рекоменда-
цій Госпітальної ради відповідно-
го госпітального округу на основі 
аналізу можливості забезпечення 
відповідної якості медичної допо-
моги та ефективного використан-
ня наявних фінансових ресурсів.

Тому питання подальшого 
функціону вання кардіологічного, ін-
фекційного та терапевтичного відді-
лень Бориспільської ЦРЛ може бу-
ти позитивно вирішеним відповід-
но до існуючих нормативних доку-
ментів системи охорони здоров’я з 
урахуванням потреб місцевого на-
селення в медичній допомозі.

Олександр ЩУР, 
головний лікар 
Бориспільської ЦРЛ

 ТАКІ ПЛАНИ  ПЕРЕРІЗАЛИ СТРІЧКУ

 МОЛОДЕ ПОПОВНЕННЯ

МЕДРЕФОРМА: 
КРОКИ РАЙОНУ

 1 січня 2018 року в 
Україні набрав чинності за-
кон про медичну реформу, 
який президент Петро По-
рошенко підписав в остан-
ні дні 2017 року. Українців 
чекають зміни у медгалу-
зі. Чого очікувати жите-
лям Бориспільського райо-
ну, детально для «Вістей» 
проінформував головний 
лікар Бориспільської ЦРЛ 
Олександр Щур.

Тетяна ХОДЧЕНКО

8 лютого у хірургічному від-
діленні Бориспільської ЦРЛ 
відбулася презентація ново-
го сучасного обладнання для 
проведення операцій, а саме: 
електронно-оптичного пере-
творювача (ЕОП).

На подію з перерізуванням 
стрічки прийшли голова Бори-
спільської РДА Олександр Турен-
ко, голова Бориспільської ра-
йонної ради Владислав Байчас, 
фахівці ЦРЛ, представники ЗМІ.

Наголошувалося, що устат-
кування закуплено ще в груд-
ні 2017 року за кошти районно-
го бюджету. На презентації пові-
домлялося, що обладнання при-
дбано через державну систему 
ProZorro, вартість його — 2,5 
млн грн. Завдяки новому апара-
ту нейрохірургами ЦРЛ зробле-
но першу операцію на хребті. На 
переконання лікарів, сучасний 
апарат дозволив суттєво змен-
шити час операції та полегши-
ти їм роботу. «Без такого облад-
нання неможливе існування ні 
травматології, ні нейрохірургії,» 
— наголошували фахівці.

Олександр Щур, головний лі-
кар Бориспільської ЦРЛ, висло-
вив подяку керівництву району 
за плідну співпрацю і розуміння 
проблеми медичної галузі. 

Олександр Туренко запевнив 
присутніх, що це початок розвит-
ку ЦРЛ та наголосив, що надалі 
лікарня процвітатиме завдячую-
чи зусиллям керівництва району. 

«Це перші кроки до сучасної 
медицини. Нове обладнання не 
від китайського виробника, це 
надійна апаратура, яка слугува-
тиме багато років. Людей не мож-

на ділити на міських та районних, 
тому хочеться бачити участь мі-
ста у розвитку медицини не лише 
на словах, а й у справах,» — ска-
зав голова РДА.

За словами Олександра Вален-
тиновича, для відділення ней-
рохірургії буде закуплено но-
вий операційний стіл, оновле-
но освітлення та захисні фарту-
хи для лікарів.

«Наступним кроком для по-
кращення ЦРЛ буде встановлен-
ня нового обладнання для двох 
лабораторій забору крові. Одна 
планується в Борисполі, а інша 
— у Воронькові. Згодом тут пла-
нуємо відкрити клініко-діагнос-
тичний центр, який стане філією 
Бориспільської ЦРЛ. У кожно-
му селі району, де передбачено 
ФАПи, будуть відкриті пунк-
ти прийому крові,» — запевнив 
Олександр Валентинович.

За сприяння районного керів-
ництва найближчим часом перед-
бачена окрема програма онов-
лення рентген - кабінету у Во-
ронькові та Борисполі, а також 
закупівля цифрового мамографа. 
Відновлення інфекційного та по-
логового відділень ЦРЛ стане най-
очікуванішою подією у районі. За 
словами О. Туренка, на інфекційне 
відділення потрібно понад 5 млн 
грн, там замінено усі комунікації, 
надалі буде проведено експерти-
зу та розроблено новий проект.

«За січень 2018 року із бю-
джету Бориспільського району 
на потреби лікарні виділено 30 
млн грн. На районній сесії, яка 
відбудеться 13 лютого, депута-
ти мають додатково виділити ще 
7 млн грн, а до кінця року в пла-
нах керівництва РДА для розвит-
ку ЦРЛ виділити ще 30 млн грн,» 
— наголосив керівник району.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЦРЛ

Тетяна СОЛОВЙОВА

Нині бригада екстреної медич-
ної допомоги в Березані виїж-
джає до хворих у повному скла-
ді: лікар з медицини невідклад-
них станів, фельдшер і водій.

Колектив Березанської підстан-
ції поповнився трьома молоди-
ми лікарями. Це Галина Ковба, яка 
призначена на посаду завідувачки 
Березанської підстанції екстреної 
меддопомоги, та лікарі з медици-

ни невідкладних станів Катерина 
Удальцова і Петро Максимець. Ка-
терина та Галина отримали кімна-
ту у службовій квартирі будинку 
№ 23 на вул. Героїв Небесної Сот-
ні, що є рідкісним явищем для мо-
лодих медиків.

Лікарі закінчили медвиші, про-
йшли інтернатуру у Переяс-
лав-Хмельницькій станції екстре-
ної медичної допомоги. Петро 
Максимець навчався у Національ-
ному медичному університеті ім. 
Богомольця. 

Лікарі розповідають, що за-
безпечені всім необхідним для 
порятунку хворих. До послуг 
бригади сучасний реанімобіль, 
оснащений обладнанням, у до-
статній кількості є ліки. Єдине, 
що трохи засмучує молодих фа-
хівців — зарплата, бо лікар не 
може заробляти менше, аніж мо-
лодша медсестра.

Задоволені молодими фахівця-
ми й фельдшери екстреної медич-
ної допомоги. Адже п’ять років во-
ни працювали без лікарів.

БЕРЕЗАНЬ: НА ЕКСТРЕНІЙ Є ЛІКАРІ 
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників
Збиральника меблів

Електрика з 
кранового 
господарства
Інженера-
кошторисника
Інженера-технолога

Головного 
механіка
Інженера 
з будівництва
Майстра 
зміни БЗВ

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 19 ЛЮТОГО

ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.15, 5.20 ТСН

9.30, 10.45 "Чотири весілля"
11.50, 12.20, 13.25 "Міняю жінку"
15.00 Мелодрама "Школа"
16.00 Комедія "Я знову тебе кохаю"
17.10 Мелодрама "Нескінченне 

кохання"
20.30, 5.00 "Секретні матеріали"
21.00 Мелодрама "За три дні до 

кохання"
22.00 "Гроші 2018"
23.15, 0.25 Х/ф "Тіні забутих 

предків"

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.15, 5.20 ТСН

9.30, 10.50, 12.20 "Міняю жінку"
13.45, 21.00 Мелодрама "За три дні 

до кохання"
14.45, 15.45 Мелодрама "Школа"
17.10 Мелодрама "Нескінченне 

кохання"
20.30, 5.00 "Секретні матеріали"
22.00 "Інспектор. Міста"
23.35, 0.25 Драма "Вітер, що 

гойдає верес"
2.20 "Зима, що нас змінила" -"- 

Небесна сотня."

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

2.20 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20, 3.50 Реальна містика
13.20 Т/с "Сестра у спадок" 1, 2 с.
15.30 Т/с "Сестра у спадок"
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Курка"
23.30 Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
1.50 Телемагазин
3.10 Зоряний шлях
4.45 "Агенти справедливості-2" 

(16+)

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

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.00 "Агенти 

справедливості-2" (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Коли мене полюбиш ти" 

(12+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

6.10, 22.35 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25 Х/ф "Два Івани"
14.10 Х/ф "Шукаю людину"
16.05 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.20, 5.20 "Подробиці"
20.40 Т/с "Запитайте в осені"
0.25 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
3.00 "Скептик 2"
3.25 "Речдок"
4.50 "Top Shop"

6.00, 5.55 Мультфільм
6.10, 22.30 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.50 Х/ф "Час бажань"
14.50, 15.45, 16.45, 3.15 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.10, 5.15 "Подробиці"
0.20 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
2.50 "Скептик 2"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Йосип: Володар снів"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Панянка-селянка
14.00 Віталька Новий рік
16.00 Країна У. Новий рік
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Танька і Володька
22.00 Рятівники
0.00 Х/ф "Штольня" (16+)
1.30 Х/ф "Гетьманські клейноди"
3.00 Щоденники Темного
5.40 Корисні підказки

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Шість лебедів"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.30 Х/ф "Легенда Лонгвуда"
16.00 Х/ф "Осляча шкура"
17.15 Х/ф "Схід темряви" (16+)
19.00 М/ф "Родина Крудс"
20.45 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилась"
22.30 Щоденники Темного
0.00 Теорія зради
1.00 17+
1.30 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05, 13.15 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф "Дім великої 

матусі-3: Який батько, 
такий син" (16+)

16.35 Х/ф "Джек Райан: Теорія 
хаосу" (16+)

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Поганий хороший коп" 

(16+)
22.30 Свобода слова
0.50 Х/ф "Під прицілом" (16+)
2.40 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
9.55 Більше ніж правда
10.55 Секретний фронт
11.15 Антизомбі
12.00 Хвилина мовчання
12.30, 13.15 Х/ф "Під прицілом" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" (16+)
17.40, 21.25 Т/с "Поганий хороший 

коп" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф "Законослухняний 

громадянин" (16+)
0.35 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
2.50 Без гальм

6.10, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.45 "Невідома версія"
9.30 "Академія сміху"
9.50, 0.20 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Дивне Різдво"
13.35 Х/ф "Серед коршунов"
15.30 Х/ф "Баламут"
17.05 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
19.00, 2.25 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Меланхолійний вальс"
1.45 "Позаочи"
3.55 Кіноляпи
4.40 Саундтреки
5.25 Телебачення

6.10, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40 "М/ф"
7.50, 10.05 "Невідома версія"
9.30 "Своя роль"
10.45 Х/ф "Мама, я льотчика 

люблю"
12.20 Х/ф "Земля обітована"
15.30 Х/ф "Білий Бім Чорне Вухо"
19.00, 2.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Загадка Эндхауза"
1.20 "Моя правда"
2.15 "Позаочи"
4.25 Кіноляпи
4.55 Саундтреки
5.25 Телебачення

7.10, 19.25 "Квест"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25, 20.30 "Служба порятунку"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

7.10, 19.25 "Квест"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Служба порятунку"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.10 Зона ночі
4.40 Абзац
6.30, 6.50 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.49, 8.59 Kids Time
9.00 Х/ф "Шибайголова" (16+)
11.00 Х/ф "Жінка-кішка" (16+)
13.00 Х/ф "Моя суперколишня" 

(16+)
15.00 Х/ф "Янголи Чарлі"
17.00 Х/ф "Янголи Чарлі: Повний 

вперед" (16+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. Пост-шоу
0.10 Х/ф "Електра" (16+)
2.05 Служба розшуку дітей

3.00, 2.00 Зона ночі
3.45 Абзац
5.40 М/с "Лунтик і його друзі"
8.00 Т/с "Мерлін"
11.40 Х/ф "Голос монстра" (12+)
13.50 Х/ф "Три метри над рівнем 

неба" (16+)
16.20 Х/ф "Три метри над рівнем 

неба 2. Я тебе хочу" (16+)
19.00 Дешево і сердито
21.00 Аферисти в мережах
22.10 Х/ф "Екстрасенси" (18+)
0.10 Х/ф "Стільниковий"

5.45 Х/ф "Кармелюк" 1 с.
7.00 Х/ф "Мільйон у шлюбному 

кошику"
8.50 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.25 "Свідок"
15.05, 19.30 Т/с "Морський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Одного разу в 

Ростові" (16+)
0.40 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
2.55 "Випадковий свідок"
3.00 "Речовий доказ"
4.20 Х/ф "Кармелюк" 2 с.

5.30 Х/ф "Градус чорного Місяця"
7.05 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1 с.
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Ярослав Мудрий" 2 с.
10.35 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
15.05, 19.30 Т/с "Морський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Одного разу в 

Ростові" (16+)
0.40 Т/с "Коджак"
3.10 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"
4.15 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Бушидо

9.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

10.45 Х/ф "Андроїд-поліцейський" 

(16+)

12.25 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

16.10 Х/ф "Хижаки" (16+)

18.15 "Спецкор"

18.45 "ДжеДАІ"

19.20, 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.20, 23.00 Т/с "Кістки 7" (16+)

0.45 Т/с "Моссад" (16+)

1.35 "Помста природи"

6.00 М/ф

8.00 Бушидо

9.00, 10.55 "Помста природи"

9.45, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

11.50 Т/с "Гвардія"

15.20 Х/ф "Інопланетна 

конвергенція" (16+)

17.10 "Загублений світ"

19.20, 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.20, 23.00 Т/с "Кістки 7" (16+)

0.45 Т/с "Моссад" (16+)

1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.25 "Облом.UA."

7.10 "Все буде смачно!"
9.10 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
11.00 "Хата на тата"
15.25 "Містичні історії-4 з Павлом 

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

історія"
19.55, 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.45 "Один за всіх"
3.05 "Найкраще на ТБ"

5.50 Х/ф "Спокута"
7.40 Х/ф "Екіпаж"
10.10 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
19.55 "Наречена для тата"
22.40 "Один за всіх"
0.00 "Давай поговоримо про секс"

6.40 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей. Жінки (1 
півфінал )

9.10 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Сноуборд. Біг ейр. 
жінки (кваліфікація)

11.40 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Фрістайл. Хафпайп. 
Жінки (кваліфікація)

12.55 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Ковзанярський 
спорт. Команда + чоловіки 
(фінал)

15.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей. Жінки (2 
півфінал)

16.30, 21.30 Студія зимових ігор
17.05 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Бобслей. Двійки. 
Чоловіки (фінал)

19.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Стрибки з 
трампліна. Чоловіки ( 
команда)

21.00 Новини

6.25 Д/ф "Євромайдан. Волинська 
Січ"

7.05, 12.00 Д/ф "Небо падає. Три 
місяці з життя Устима 
Голоднюка"

8.00 Д/ф "Герої не вмирають"
9.00, 21.00 Новини
9.20, 17.35, 18.15, 19.25, 21.30 

Спецпроект "До Дня пам`яті 
Героїв Небесної Сотні"

9.45 Д/ф "Майдан"
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.10 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Біатлон. Змішана 
естафета

14.40 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей. Чоловіки, 
групова стадія

17.50 Радіо. День
18.50 До справи
22.15 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Фрістайл. Хафпайп. 
Чоловіки. Кваліфікація

0.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Фігурне катання. 
Танцювальні пари (фін)

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.15, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Міняю жінку"
13.00, 21.00 Мелодрама "За три дні 

до кохання"
14.00, 15.00 Мелодрама "Школа"
16.00 Комедія "Я знову тебе кохаю"
17.10 Мелодрама "Нескінченне 

кохання"
20.30, 5.05 "Секретні матеріали"
22.00 "Одруження наосліп"
23.35, 0.25, 1.50 Драма "Сурогат"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50, 

2.25 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.00 "Агенти 

справедливості-2" (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА 

"Шахтар" - "Рома"
0.10 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
1.55 Телемагазин

6.10, 22.35 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.50 Х/ф "Пічки-лавочки"
14.50, 15.45, 16.45, 3.20 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.15, 5.20 "Подробиці"
0.25 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
2.55 "Скептик 2"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
7.15, 8.15 М/с "Губка Боб Квадратні 

Штани"
7.45, 8.45 М/с "Панда Кунг- Фу: 

Легенди крутості"
9.45 Х/ф "Попелюшка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 22.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Танька і Володька
17.30 М/ф "Родина Крудс"
19.00 4 весілля
21.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Країна У
0.00 Теорія зради

5.35, 9.55 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.55 Антизомбі
11.50, 13.15 Х/ф "Дім великої 

матусі-3: Який батько, 
такий син" (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.35 "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" (16+)
17.40, 21.30 Т/с "Поганий хороший 

коп" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.45 Х/ф "Мільйонер із нетрів" 

(16+)
1.50 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
3.15 Без гальм

5.55, 8.45, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40 "М/ф"
7.50, 11.15 "Невідома версія"
10.05 "Академія сміху"
10.30, 1.20 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Королева бензоколонки 

2"
14.00 Х/ф "Северино"
15.25 Х/ф "Сильні духом"
19.00, 2.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
2.15 "Позаочи"
4.25 Кіноляпи
5.10 Саундтреки
5.40 Телебачення

7.10, 19.25 "Квест"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.15 Зона ночі
3.40 Абзац
5.35, 6.50 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.49, 8.09 Kids Time
8.10 Т/с "Мерлін"
10.00 Т/с "Друзі"
11.50 Х/ф "Сідні Уайт" (12+)
14.00 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
16.40 Х/ф "Метод Хітча"
19.00 Від пацанки до панянки
20.50 Аферисти в мережах
21.50 Х/ф "Знамення" (16+)
0.10 Х/ф "Екстрасенси" (18+)
2.10 Служба розшуку дітей

5.15 Х/ф "Кармелюк" 3 с.
6.40 Х/ф "Ключ без права передачі"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Альошчине кохання"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 "Свідок"
15.05, 19.30 Т/с "Морський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Одного разу в 

Ростові" (16+)
0.40 Т/с "Коджак"
3.05 "Випадковий свідок"
3.25 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя. Професії"
4.55 Х/ф "Кармелюк" 4 с.

6.00 М/ф

8.00, 1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.30, 2.25 "Облом.UA."

9.40, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

13.00 "Помста природи"

14.50 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього" (16+)

19.20, 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.20, 23.00 Т/с "Кістки 7" (16+)

0.45 Т/с "Моссад" (16+)

7.20 "МастерШеф - 5"
11.15 "Хата на тата"
15.25 "Містичні історії-4 з Павлом 

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

історія"
20.00, 22.40 "МастерШеф. 

Кулінарний випускний"

7.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей. Чоловіки (1 
чвертьфінал)

9.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей, чоловіки 
(чвертьфінал 2)

12.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Лижні гонки. 
Команди. Спринт

13.15 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Гірськолижний 
спорт. Даунхілл. Жінки ( 
фінал )

14.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей, чоловіки 
(чвертьфінал 4)

16.30, 21.30 Студія зимових ігор
17.05 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Хокей, чоловіки ( 
чвертьфінал 3)

19.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Фрістал. Скі-крос, 
чоловіки (фінал)

21.00 Новини
23.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Фігурне катання. 
Жінки. Коротка програма

2.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Бобслей. Фінали

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 22 ЛЮТОГО

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20 "Міняю жінку"
13.00, 21.00 Мелодрама "За три дні 

до кохання"
14.00, 15.00 Мелодрама "Школа"
16.00 Комедія "Я знову тебе кохаю"
17.10 Мелодрама "Нескінченне 

кохання"
20.30, 4.55 "Секретні матеріали"
22.00 "Міняю жінку - 13"
23.00, 0.25 "Право на владу 2018"
0.45 Драма "Маргарет"

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

3.20 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 4.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 "Агенти 

справедливості-2" (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"Динамо" - "АЕК"
22.00 Т/с "Ворожка" 1 с.
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Ворожка" 2, 3 с.
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Ворожка"

6.00, 5.55 Мультфільм
6.10, 22.35 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.50 Х/ф "Ключ без права 

передачі"
14.50, 15.45, 16.45, 3.15 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.10, 5.15 "Подробиці"
0.25 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
2.50 "Скептик 2"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
7.15, 8.15 М/с "Губка Боб Квадратні 

Штани"
7.45, 8.45 М/с "Панда Кунг- Фу: 

Легенди крутості"
9.45 Х/ф "Білосніжка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 4 весілля
14.00, 22.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
0.00 Теорія зради

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 Антизомбі
12.10, 13.15 Х/ф "Мільйонер із 

нетрів" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" (16+)
17.40, 21.25 Т/с "Поганий хороший 

коп" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 "На трьох"
23.40 Х/ф "Гра в імітацію" (16+)
1.45 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
3.05 Без гальм
4.05 Скарб нації

6.10, 8.45 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40 "М/ф"
7.50, 10.50 "Невідома версія"
9.30 "Академія сміху"
9.55, 0.15 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Сім днів до весілля"
13.40 Х/ф "Брати по крові"
15.10 Х/ф "Загадка Эндхауза"
17.10 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
19.00, 2.20 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Карусель"
1.40 "Позаочи"
3.50 Кіноляпи
4.35 Саундтреки

7.10, 19.25 "Квест"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"
6.40 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00 Зона ночі
3.50 Абзац
5.40, 7.00 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.55, 8.10 Kids Time
8.15 Т/с "Мерлін"
10.20 Т/с "Друзі"
12.00 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
16.45 Х/ф "Як позбутися хлопця за 

10 днів" (16+)
19.00 Хто зверху
21.00 Аферисти в мережах
22.10 Х/ф "Ловець снів" (16+)
0.40 Х/ф "Знамення" (16+)

6.05 Х/ф "Зірка шерифа"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Без строку давнини"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 "Свідок"
15.05, 19.30 Т/с "Морський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Одного разу в 

Ростові" (16+)
0.40 Т/с "Коджак"
3.05 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"
4.50 "Мисливці за привидами"

6.00 М/ф

8.00 Бушидо

9.00, 2.25 "Облом.UA."

9.40, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

12.55, 1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.20 Х/ф "Катастрофа на авіалінії" 

(16+)

19.20, 20.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.20 Т/с "Кістки 8" (16+)

23.00 Т/с "Кістки 7" (16+)

0.45 Т/с "Моссад" (16+)

7.05 "МастерШеф - 5"
12.05 "Хата на тата"
15.25 "Містичні історії-4 з Павлом 

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

історія"
19.55, 22.40, 23.00 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"
0.00 "Один за всіх"

8.45 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Гірськолижний 
спорт. Слалом. Чоловіки. 
Фінал 1 ч.

9.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Лижне двоборство, 
чоловіки, стрибки ( фінал)

10.20 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Гірськолижний 
спорт. Слалом, чоловіки 
(фінал) 2 ч.

12.10 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Лижне двоборство. 
Чоловіки. Гонка (фінал)

13.05 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Біатлон. Естафета 
жінки 4*6км

14.45 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей. Жінки (матч 
за золото)

17.00, 21.30 Студія зимових ігор
17.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Шорт-трек, чол. 10т, 
ж.5т, естафета (фінал)

20.15 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Гірськолижний 
спорт, слалом, фінал 2 ч.

21.00 Новини

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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СУБОТА, 24 ЛЮТОГО

П'ЯТНИЦЯ, 23 ЛЮТОГО

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.45 "Життя без обману"

11.15 "Інспектор. Міста"

13.00 "Світське життя"

14.05 "Голос країни 8"

16.35, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

23.20 "Світське життя 2018"

0.20 "Вечірній київ"

2.05 Драма "Воду слонам!"

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20 "Міняю жінку"
13.00 Мелодрама "За три дні до 

кохання"
14.00, 15.00 Мелодрама "Школа"
16.00 Комедія "Я знову тебе кохаю"
17.10 Мелодрама "Нескінченне 

кохання"
20.15, 22.25 "Ліга сміху"
0.20 Драма "Воду слонам!"
2.30 Драма "Сурогат"

7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Сьогодні

7.15, 4.45 Зоряний шлях

9.10 Т/с "Вітер в обличчя" (16+)

13.00 Т/с "Ворожка" 1, 2 с.

15.20 Т/с "Ворожка"

17.15 Т/с "Ласкаво просимо на 

Канари" 1, 2 с. (12+)

19.40 Т/с "Ласкаво просимо на 

Канари" (12+)

22.00 Т/с "Єдиний мій гріх" 1, 4 с. 

(16+)

2.00 Телемагазин

3.10 Реальна містика

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

3.10 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 4.00 Реальна містика
13.30, 15.30 "Агенти 

справедливості-2" (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вітер в обличчя" 1, 2 с. 

(16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Вітер в обличчя" (16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
5.30 Зоряний шлях

6.30 "Чекай мене"
8.00 "Подорожі в часі"
8.30 Х/ф "Дот"
10.20, 1.55 Х/ф "В зоні особливої 

уваги"
12.20, 3.30 Х/ф "Хід у відповідь"
14.00 Х/ф "Свій серед чужих, 

чужий серед своїх"
16.00 Х/ф "Офіцери"
18.00, 20.30 Т/с "Батьківський 

інстинкт"
20.00, 5.15 "Подробиці"
22.20 Т/с "Любка"
4.45 "Top Shop"
5.45 Мультфільм

6.10 "Слідство вели... з Леонідом 
Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Запитайте в осені"
13.00 Х/ф "Вийти заміж за 

капітана"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 3.05 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Свій серед чужих, 

чужий серед своїх"
0.00 Х/ф "Гайворонн"
1.50 Х/ф "Ми жили по сусідству"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
7.15, 8.15 М/с "Губка Боб Квадратні 

Штани"
7.45, 8.45 М/с "Панда Кунг- Фу: 

Легенди крутості"
9.45 М/ф "Кришталик і пінгвін"
11.10 Х/ф "Попелюшка"
12.30 Казки У Кіно
14.00, 2.30 Панянка-селянка
15.00, 21.30 Танька і Володька
17.00 Одного разу під Полтавою
18.00 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилась"
20.00 Х/ф "Нянь" (16+)
22.30 Країна У. Новий рік
0.00 Теорія зради

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
7.15, 8.15 М/с "Губка Боб Квадратні 

Штани"
7.45, 8.45 М/с "Панда Кунг- Фу: 

Легенди крутості"
9.45 Х/ф "Спляча красуня"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 4 весілля
14.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "Аватар"
0.00 Х/ф "Нянь" (16+)

5.25, 4.35 Скарб нації
5.35, 4.45 Еврика!
5.40, 4.55 Факти
6.00 Більше ніж правда
7.35 Я зняв!
9.39 Дизель-шоу
10.50 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох"
17.00 Х/ф "Експат"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Гравітація" (16+)
22.00 Х/ф "Дівчина з тату дракона" 

(16+)
0.55 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
2.20 Провокатор

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05, 20.20 Антизомбі
12.10, 13.15 Х/ф "Гра в імітацію" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55 "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" (16+)
17.40 Т/с "Поганий хороший коп" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
0.05 Комік на мільйон. Найкраще
1.00 Факти
1.20 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
3.30 Без гальм

6.10 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 3.15 "Своя роль"
8.30 "М/ф"
9.30 "Академія сміху"
10.10 "Невідома версія. Дівчата"
10.50 Х/ф "На златом ганку сиділи"
12.10 Х/ф "Северино"
13.35 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
15.25 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
17.20 Х/ф "Лід у кавовій гущі"
19.10 Х/ф "Чорна сукня"
21.00 Т/с "Тіні зникають опівдні"
3.55 Кіноляпи
4.40 Саундтреки

5.50, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40 "М/ф"
7.50, 11.15 "Невідома версія"
9.40 "Академія сміху"
10.20 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 

(16+)
14.00 Х/ф "Суперпограбування в 

Мілані"
15.55 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
17.10 Х/ф "За вітриною універмагу"
19.00, 2.25 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Ніхто не замінить тебе"
0.15 Х/ф "Іванко"

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 3.45 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

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

новини"
21.25 Х/ф "Гарна жінка"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Державна таємниця"
2.15 Х/ф "Інша жінка"
5.55 "Мультляндія"

7.10, 19.25, 4.15 "Квест"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 1.40 Зона ночі
5.14, 6.39 Kids Time
5.15 М/с "Лунтик і його друзі"
6.40 Ревізор. Крамниці
8.30 Таємний агент
10.00 Таємний агент. Пост-шоу
12.00 Х/ф "Як позбутися хлопця за 

10 днів" (16+)
14.10 Х/ф "Метод Хітча"
16.40 Х/ф "Неймовірні пригоди 

Адель Блансек" (16+)
18.50 Х/ф "П'ята хвиля" (16+)
21.00 Х/ф "Дивергент" (16+)
23.50 Х/ф "Вовки" (16+)

3.05, 2.45 Служба розшуку дітей
3.10, 2.50 Зона ночі
5.00 Абзац
6.50, 8.09 Kids Time
6.55 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
8.10 Т/с "Мерлін"
10.00 Т/с "Друзі"
12.00 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
16.40 Х/ф "Кейт та Лео"
19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Х/ф "Змії на борті літака" 

(16+)
0.00 Х/ф "Ловець снів" (16+)

5.15 Х/ф "Паризька драма"
6.25 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.40, 2.35 "Речовий доказ"
15.10 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
17.00 "Переломні 80-ті"
18.00 "Круті 90-ті"
19.00, 1.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі месники"
21.00 Х/ф "Фантомас"
23.05 Х/ф "Три години на втечу" 

(16+)
0.45 Т/с "Великі почуття" (16+)
2.10 "Випадковий свідок"
4.35 "Правда життя. Професії"

5.40, 4.15 "Правда життя. Професії"
6.45 Х/ф "Ті, що зійшли з небес"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Мерседес" тікає від 

погоні"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
15.05 Т/с "Морський патруль" (16+)
18.15, 19.30 Х/ф "Вийти заміж за 

капітана"
20.30 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
22.15, 23.45 Т/с "Одного разу в 

Ростові" (16+)
0.40 Т/с "Коджак"

6.00 М/ф
8.00 Бушидо
9.00 "Заручники правосуддя"
11.00 Т/с "Перевізник 2" (16+)
13.00 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)
17.05 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього" (16+)
19.40 Х/ф "Росомаха: Безсмертний" 

(16+)
22.00 Міжнародний турнір зі 

змішаних єдиноборств: 
MMA Pro Ukraine 15. 
Трансляція з Києва

0.00 Х/ф "Великий вибух"
1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.40 "Облом.UA."
5.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

on Fox 28: Джош Емметт vs 
Джеремі Стефенс"

6.00 М/ф

8.00, 12.55 "Відеобімба"

9.30, 2.40 "Облом.UA."

9.40, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

15.10 Х/ф "Хижаки" (16+)

19.20 Т/с "Перевізник 2" (16+)

23.20 "Змішані єдиноборства. UFC"

1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.00 "Все буде смачно!"
10.05, 23.30 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
11.15 Х/ф "Одружити неможна 

помилувати"
15.30 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний"
19.00 "Евробачення 2018. 

Національний відбір"
21.25 "Коли ми вдома. Нова 

історія"

6.55 Х/ф "Спокута"
8.45 Х/ф "Швидка допомога"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 Х/ф "Одружити 

неможна помилувати"

6.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Сноуборд, ж/ч, 
паралельний гігантський 
слалом

7.15 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Лижні гонки, 50 км, 
чоловіки, мас-старт

9.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Керлінг, чоловіки 
(золотий матч)

13.05 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Керлінг, жінки, матч 
за бронзу

16.00, 22.10 Студія зимових ігор
16.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Ковзанярський 
спорт. Командний персьют. 
Фінал

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

21.35 Новини

7.10 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Гірськолижний 
спорт. Комбінація. Фінал

8.10 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Сноуборд, бігейр. 
Жінки ( фінал )

9.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей. Чоловіки 
(півфінал 1)

12.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Фрістайл. Крос. 
Жінки ( фінал)

13.05 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Біатлон. Естафета 
чоловіки 4*7.5км

14.45 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей, чоловіки ( 
півфінал 2)

16.30, 21.30 Студія зимових ігор
17.05 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Ковзанярський 
спорт. 1000 м, чоловіки

18.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Керлінг. Чоловіки 
(матч за бронзу)

21.00 Новини
1.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Біатлон, чоловіки, 
естафета 4х7, 5 км

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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



11№6 (915), 16 лютого 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 19 - 25 ЛЮТОГО

НЕДІЛЯ, 25 ЛЮТОГО

6.10 ТСН

7.05, 2.05 "Українські сенсації"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.00 Лотерея "Лото-забава"

9.40 М/ф "Маша і ведмідь"

10.05 "Громада на мільйон"

11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 "Світ навиворіт - 4: 

В'єтнам"

17.10, 23.10 "Ліга сміху"

19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"

21.00 "Голос країни 8"

1.05 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні
7.45 Зоряний шлях
8.50 Х/ф "Курка"
10.50 Т/с "Ласкаво просимо на 

Канари" (12+)
14.50 Х/ф "Коли мене полюбиш ти" 

(12+)
17.00 Т/с "Ніч після випуску" 1, 2 с. 

(16+)
19.00, 3.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Ніч після випуску" (16+)
23.00 Т/с "Єдиний мій гріх" 5, 7 с. 

(16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Єдиний мій гріх" (16+)
3.50 Історія одного злочину (16+)

6.25 Х/ф "Ключі від неба"
8.00 "Вдалий проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.00 Х/ф "Шляхетний венеціанець"
14.15, 20.30 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 3"
20.00 "Подробиці"
21.30 Док.проект "Толочко. 

Підручник історії"
22.15 Т/с "Перша спроба"
2.05 Х/ф "Благі наміри"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
7.15, 8.15 М/с "Губка Боб Квадратні 

Штани"
7.45, 8.45 М/с "Панда Кунг- Фу: 

Легенди крутості"
9.45 Х/ф "Схід темряви" (16+)
11.25 Х/ф "Спляча красуня"
12.30 Казки У Кіно
14.00, 3.15 Панянка-селянка
15.00, 21.30 Танька і Володька
17.00 Одного разу під Полтавою
18.00 Х/ф "Аватар"
22.30 Країна У. Новий рік
0.00 Х/ф "Шоколад"
2.15 Теорія зради
4.05 Віталька

5.20 Інсайдер

7.05 Т/с "Код Костянтина" (16+)

9.00 Т/с "Відділ 44" (16+)

11.50, 13.00 "На трьох"

12.45 Факти. День

15.00 Х/ф "Експат"

17.00 Х/ф "Гравітація" (16+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Книга Ілая" (16+)

22.55 Х/ф "Чорний яструб" (16+)

1.25 Провокатор

6.00, 8.30 "М/ф"
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 2.55 "Своя роль"
9.30 "Академія сміху"
10.00 "Невідома версія"
10.50 Х/ф "Старий Хоттабич"
12.20 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
14.10 Х/ф "Суперпограбування в 

Мілані"
16.05 Х/ф "Шалено закоханий"
18.00 Х/ф "Пан Володиєвський"
21.00 Т/с "Тіні зникають опівдні"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Крок до зірок. 20 років"
15.35 "Ситуація"
15.45, 1.30 Х/ф "Безтурботна"
17.40 Х/ф "Вікторія та Альберт"
21.00, 0.40, 3.20 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 3.50 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Великий Медічі: лицар 

війни"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.10 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.50 Стендап-шоу
5.39, 7.29 Kids Time
5.40 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
7.30 Х/ф "Янголи Чарлі"
9.20 Х/ф "Янголи Чарлі: Повний 

вперед" (16+)
11.20 Х/ф "Неймовірні пригоди 

Адель Блансек" (16+)
13.20 Х/ф "П'ята хвиля" (16+)
15.50 Х/ф "Дивергент" (16+)
18.45 Х/ф "Інсургент" (16+)
21.00 Х/ф "Дивергент, частина 3: 

Віддана" (16+)
23.20 Х/ф "Угода з дияволом" (16+)
1.20 Х/ф "Змії на борті літака" 

(16+)

5.45 Х/ф "Звинувачується весілля"
7.10 Т/с "Життя, якого не було" 

(16+)
11.00 "Україна вражає"
12.00 Х/ф "Невловимі месники"
13.30 Х/ф "Без року тиждень"
14.50 "Легенди карного розшуку"
16.45 "Свідок. Агенти"
17.20 Х/ф "Фантомас"
19.20 Х/ф "Знову невловимі"
22.00 Х/ф "Охоронниця" (16+)
23.45 Х/ф "Три години на втечу" 

(16+)
1.25 "Таємниці кримінального світу"

6.00, 23.20 "Змішані єдиноборства. 
UFC on Fox 28: Джош 
Емметт vs Джеремі 
Стефенс"

7.00 М/ф
8.00 Бушидо
8.50 "Зловмисники"
9.50 "Загублений світ"
13.50 21 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 

"Ворскла"
16.00 Т/с "Перевізник 2" (16+)
18.00 Х/ф "Синдбад і війна фурій" 

(16+)
19.45 Х/ф "Аттіла" (16+)
21.30 "ПРОФУТБОЛ"
1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.35 "Облом.UA."

9.00 "Все буде смачно!"
10.00 "Караоке на Майдані"
11.15 "Евробачення 2018. 

Національний відбір"
13.55 "Євробачення 2018. 

Національний відбір"
14.55 "Наречена для тата"
16.55, 23.15, 23.35 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"

6.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Хокей. Чоловіки 
(матч за золото)

8.00, 4.40 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018 г. Лижні гонки, 30 
км, жінки, мас-старт

10.15 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Бобслей. Чоловіки 
(четвірки, фінали)

12.15 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. Яскраві моменти 
ігор

13.00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 
2018 г. ЦЕРЕМОНІЯ 
ЗАКРИТТЯ

15.35, 21.30 Студія зимових ігор
17.35 Національний відбір учасника 

від України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2018". Фінал

21.00 Новини
23.30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Фігурне катання. 
Гала-шоу

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 АФІША
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

оки
тя, сходові марші, перемички
г та тротуарів та ін.
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

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

ГАЗ-430100, дизель, 6-циліндровий, гарний 
стан, металевий кузов з підвищеними бортами, 
робочий. Тел.: 0 68 5674948.

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

Здам в оренду Деу-Ланос. Тел.: 0 66 4512208.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого вул., р-н м-ну «Маяк», 10/10, 

52/28/8, 980000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). 
Тел.: 0 63 4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН 
«Імперія».

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, 
кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 
1064000 грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

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

4-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Згурівка смт, 70 кв.м, 3/5, центр, індивідуальне 

опалення, євроремонт. Тел.: 0 66 6776538.

БУДИНКИ

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, 

сарай, 2 погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 
0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

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

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

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

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна 
в будинку, потребує ремонту, газ, свердловина, 
6 соток, 672000 грн (еквівалентно 24000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, косме-
тичний ремонт, 2 сараї, гараж, 2 погреби, 10 со-
ток, 1220000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

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

Дударків с., будинок, 14 соток, держакт, ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 67 9973979.

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 

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

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

гараж, цільнометалевий, на вивіз, 5х3,5х1,9. 
Тел.: 0 66 7793781.

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

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

13000 грн, торг. Тел.: 0 63 5969432.

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль
ПРАЦЮЮЧИЙ БІЗНЕС, МАГАЗИН, ПЕКАР-ПРАЦЮЮЧИЙ БІЗНЕС, МАГАЗИН, ПЕКАР-

СЬКИЙ ЦЕХ, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 СЬКИЙ ЦЕХ, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 
5004772.5004772.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

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

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

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

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
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. 

Бориспільський сад р-н, 10 соток. Тел.: 0 66 
4094765.

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

Іванків с., 24 сотки, газ та світло по вулиці, го-
род, 9800 грн/сотка (350 у.о./сотка). Тел.: 0 93 
3956688.

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

НА СТО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ

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

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

Євгеній Миколайович

ТОВ «УКРАВІАСЕРВІС» повідомляє про намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря за адресою: 08307, 

Київська обл., ДМА «Бориспіль», вул.Запорізь-
ка,16а.

Підприємство належить до 3 групи об’єктів, 
для яких розробляються документи з обґрунту-
вання обсягів викидів.

ТОВ «УКРАВІАСЕРВІС» здійснює прийман-
ня, зберігання та відпуск паливозаправникам 
літаків авіапалива. Всього на підприємстві діє 1 
джерело викиду забруднюючих речовин, з яких 
в атмосферне повітря виділяється 1 забрудню-
юча речовина, миттєвий обсяг викидів дорівнює 
0,044309 г/с, валовий викид становить 1,3610986 
т/рік. Основною забруднюючою речовиною є ке-
росин (1,3610986 т/рік).

На період проведення робіт з обґрунтуван-
ня обсягів викидів для отримання Дозволу, згід-
но з результатами розрахунків розсіювання за-
бруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 
установлено, що концентрації забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел викидів не пе-
ревищують ГДК. 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в 
місячний термін до Бориспільської районної дер-
жавної адміністрації за адресою: 08300, Київська 
область, м.Бориспіль, вул.Київський Шлях, б.74.
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будинок, півбудинку у власника. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку у Борисполі, у господаря, 

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

В с. Проліски — спортивно-оздоровчий комп-
лекс, потрібен постовий, г/р 1/3. Тел.: 0 99 
4214043.

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

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

Компанія «Nino» пропонує роботу енергійним 
молодим людям: кур’єр, торговий представник, 
менеджер з продажу, з/п 320 грн+% в день. 
Тел.: 0 63 7898239, 0 98 9872375.

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

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

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

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий 
комплекс, с. Проліски потрібен садовод, г/р 4/3. 
Тел.: 0 66 3655114.

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

Оголошення та реклама

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

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
півбудинку, центр, 2 кімнати, душова кабіна, 

меблі, зручності на вулиці, 3500 грн+комунальні. 
Тел.: 0 96 0121246.

приміщення в оренду, 125 кв.м. Тел.: 0 67 
2340932.

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

Київ

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

Найму

Бориспіль

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

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

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

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

Терміново! Найму квартиру. Тел.: 0 67 
8677535, 0 95 7275230.

Міняю

Бориспіль

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

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

Магазин спорттоварів 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПРОДАВЦЯ-
КОНСУЛЬТАНТА

 з/п договірна

Тел.: (099) 352-83-62

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ТОВ «УКРАВІАСЕРВІС» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: 08307, Київська обл., Бо-

риспільський р-н, Бориспіль-7, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Підприємство належить до 3 групи об’єктів, для яких розробляються документи 

з обґрунтування обсягів викидів.
ТОВ «УКРАВІАСЕРВІС» здійснює приймання, зберігання та відпуск паливоза-

правникам літаків авіапалива та противокристалізаційної рідини. Всього на підпри-
ємстві діє 17 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря 
виділяється 8 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 0,07812008 
г/с, валовий викид становить 40,463287994 т/рік. Основними забруднюючими ре-
човинами є оксид вуглецю (0,00479 т/рік), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту (0,01397 т/рік), азоту(1) оксид (N2O) (6,9E-5 т/рік), 
етиленгліколь (8,04E-7 т/рік), керосин (1,48477209 т/рік), ртуть та її сполуки в пере-
рахунку на ртуть (1E-7 т/рік), метан (0,000686 т/рік), вуглецю діоксид (38,959 т/рік).

На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання До-
зволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК. 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Бориспіль-
ської районної державної адміністрації за адресою: 08300, Київська область, 

м.Бориспіль, вул.Київський Шлях, б.74.

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

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

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

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

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

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

1-к.кв., центр, житловий стан, необхідні ме-

блі, техніка, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 

7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2 кімнати у будинку, Тургенєва вул., зручності, 

без комунальних послуг, 3000 грн, без посеред-

ників. Тел.: 0 66 7701019.

2-к.кв., Чубинське с., 85 кв.м, євроремонт, нові 

меблі, техніка, сигналізація, ціна договірна, го-

сподар. Тел.: 0 98 5555306. 
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Підприємству у м. Бориспіль на постійну роботу 
потрібні слюсар; помічник слюсаря; зварюваль-
ник; оператор перолізної печі; різноробочі; поміч-
ник товарознавця. Тел.: 0 96 3435767, Наталія.

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

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

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

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

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

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

Потрібні енергійні, відповідальні працівники 
на вакансії: менеджер з продажу, кур’єр, фасу-
вальник, вантажник, з/п договірна + %. Тел.: 0 
96 9364304, 0 95 2549613.

ПОТРІБНІ РІЗНОРОБОЧІ НА ВИРОБНИЦТВО ПОТРІБНІ РІЗНОРОБОЧІ НА ВИРОБНИЦТВО 
ПІДДОНІВ, М.БОРИСПІЛЬ, ВУЛ.БЕЖІВКА, 226. ПІДДОНІВ, М.БОРИСПІЛЬ, ВУЛ.БЕЖІВКА, 226. 
ТЕЛ.: 0 63 2939836, 0 99 4814474.ТЕЛ.: 0 63 2939836, 0 99 4814474.

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

Пропонуємо роботу фасувальника, кур’є-
ра, торгового представника, з/п від 300 грн/
день. Тел.: 0 98 9871651, 0 63 7898252.

РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЗА-РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЗА-
ПРОШУЄ НА РОБОТУ ШВЕЙЦАРА-ОХОРОНЦЯ ПРОШУЄ НА РОБОТУ ШВЕЙЦАРА-ОХОРОНЦЯ 
(У ГОТЕЛЬ), Г/Р 2/2; ПРИБИРАЛЬНИЦЮ-ПОСУ-(У ГОТЕЛЬ), Г/Р 2/2; ПРИБИРАЛЬНИЦЮ-ПОСУ-
ДОМИЙНИЦЮ У КАФЕ. ТЕЛ.: 0 99 3874695. ДОМИЙНИЦЮ У КАФЕ. ТЕЛ.: 0 99 3874695. 

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

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

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

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

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

Терміново на роботу потрібні адміністратор, 
бухгалтер, повар, кухонний працівник, завгосп, 
офіціанти, бармен, прибиральниця, охоронці, з/п 
щоденно. Тел.: 0 99 5444797, 0 63 6363608. 

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас» 
потрібна сестра медична (фельдшер). Тел.: 0 68 
6378645, Любов Василівна.

ТОВ «Агро-Рось» — виробник курчат бройле-
рів запрошує на роботу вантажників, з/п 7000 
грн; комірників, з/п 9000 грн, с. Щасливе Бори-
спільський р-н. Тел.: 0 67 4069621, Мар’яна. 

ТОВ «ВКФ «ЛІГЕНА» запрошує на роботу 
(м. Бориспіль) техніка-доглядача. Тел.: 0 50 
5166675, Костянтин Васильович; покоївку. Тел.: 
0 50 4161791, Юлія Василівна. 

ТОВ «ВКФ «ЛІГЕНА» запрошує на роботу 
прибиральницю. Тел.: 0 50 3328707, Надія Ми-
колаївна; пекаря-кондитера, помічника кухаря. 
Тел.: 0 50 3328703, Ольга Вікторівна. 

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

У компанію «Ін Тайм» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК-
ПРИЙМАЛЬНИК

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

Детальна інформація за телефоном: 
067-616-23-41

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

в наш дружний  та стабільний колектив

Кадровика
Бухгалтера (д/р 8.2.УПП)
Менеджера ВЕД
Помічника друкаря
Оператора виробничого 
обладнання

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

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

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

Бориспільський міськрайонний центр зайнятості 
Інформація про вакантні посади станом на 13.02.2018 року

1. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», водій, 

категорія С, Е, з/п 5000,00 грн.

2. Центр розвитку дитини «Дзиґа», по-

мічник вихователя, з/п 3750,00 грн. 

3. ТОВ «Телерадіокомпанія-Бориспіль», 

технік, з/п 6000,00 грн.

4. КП «Виробниче управління комуналь-

ного господарства», робітник з комплек-

сного прибирання, з/п 4122,00 грн. 

5. КП «Виробниче управління кому-

нального господарства», прибиральник 

вулиць, з/п 3806,00 грн.

6. КП «Виробниче управління комуналь-

ного господарства», водій спецтранспор-

ту 1 класу, з/п 7152,00 грн. 

7. КП «Виробниче управління комуналь-

ного господарства», водій легкового авто  

1 класу, з/п 5495,00 грн.

8. КП «Виробниче управління комуналь-

ного господарства», водій 1 класу, з/п 

6451,00 грн. 

9. КП «Виробниче управління комунально-

го господарства», агроном, з/п 6851,00 грн. 

10. КП «Виробниче управління кому-

нального господарства», електрик 3 роз-

рядну, з/п 5289,00 грн. 

11. КП «Виробниче управління кому-

нального господарства», озеленювач, з/п 

5061,00 грн. 

Тел.: (04595)6-06-66

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

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ

З ВЛАСНИМ АВТО 
Компенсація пального, амортизація

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

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

ПОТРІБЕН

Тел.: 063-897-92-80

Транспортному підприємству

ДИСПЕТЧЕР-ДІЛОВОД

Знання ПК 
Г/р пн-пт, оплачувана відпустка

З/п 4500 грн+10% до зарплати щорічно

(логіст)

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

ТЕРМІНОВО
на роботу потрібні 

АДМІНІСТРАТОР 
БУХГАЛТЕР 
ПОВАР 
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
ЗАВГОСП
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕН 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ОХОРОНЦІ

з/п щоденно 
Тел.: 099-544-47-97, 

063-636-36-08

ТОВ ВКФ ЛІГЕНА 
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

(м. Бориспіль)

ТЕХНІКАДОГЛЯДАЧА

ПОКОЇВКУ

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

ПЕКАРЯКОНДИТЕРА
ПОМІЧНИКА КУХАРЯ

Тел.: 050-516-66-75, Костянтин Васильович

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

Тел.: 050-332-87-07, Надія Миколаївна

Тел.: 050-332-87-03, Ольга Вікторівна
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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

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

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні помічник 
бухгалтера з д/р 1С.8, г/р пн-пт з 9.00 до 18.00; 
шиномонтажники, різноробочі, слюсарі, г/р тиж-
день/тиждень. Тел.: 0 96 2499983.

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

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Котел електричний «Kospel» Ekco.L2-6, 

220V-/380V-6KW, новий, у використанні не 
був, з документами, ціна договірна. Тел.: 0 66 
0824618.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

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

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
 Поросята малі Ландрас.Сіно в тюках.Ціна 

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

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

8382389.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

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

Козине молоко. Тел.: 0 67 3185790. 
Кормові буряки, с. Глибоке, недорого. Тел.: 0 

63 1471083.
Продам картоплю, недорого, можлива достав-

ка. Тел.: 0 97 9646912.

РІЗНЕ

Бориспіль
Вітринну морозильну камеру з корзинами. 

Тел.: 0 95 1422794, Олена. 

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

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

Металеві гаражні ворота, 2,00х3,00, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 68 5674948.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура металева для будівельних робіт: 

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

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

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

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

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван+крісла, гарний стан, ціна договірна. 

Тел.: 0 97 7408820.

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене посвідчення офіцера ЗСУ, серія УК 
№175333, видане на ім’я Петрова Володимира 
Борисовича Харківським інститутом ВПС Укра-
їни 25.06.2004 р., вважати недійсним.

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, 

риштувальні системи; м’яка покрівля, метале-

ва, бітумна, полімерна, керамічна черепиця; 

утеплення, облицювання будинків, квартир; 

сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термо-

панелі. Доставка матеріалів. Знижка на робо-

ту+матеріали. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; перепла-

нування, підвісні стелі, гіпсокартон, опалення, 

тепла підлога, водопровід, каналізація, елек-

трика. Будівництво — будинки, лазні, прибу-

дови, гаражі, павільйони, навіси, альтанки, во-

рота, паркани. Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 

9721514, 0 66 8393483.

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

Втрачене Свідоцтво про право власності на 

нерухоме майно, серія ЯЯЯ №478206, видане 

на ім’я Кулика Володимира Григоровича Дудар-

ківською сільською радою 10.08.2005 р., вважа-

ти недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право на спадщину 

за законом серія ВММ №735745, видане на ім’я 

Олексюка Данила Дмитровича державним но-

таріусом 2009 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право 

власності на землю, кадастровий номер 

3220881300:04:001:3465, виданий на ім’я Тка-

ченко Галини Юхимівни управлінням Держгео-

кадастру у Бориспільському р-ні Київської обл. 

24.06.2016 р., вважати недійсним.

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

ДОРОЖНІ ПРАЦІВНИКИ 
з/п договірна

м. Київ, надаємо житло
Тел.: 097-608-88-25, Вадим Олексійович



18 №6 (915), 16 лютого 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»

 Кросворд про рідну мову Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. Суміш, неграмотне викори-
стання української мови, 
мовлення, засмічене іншо-
мовними словами.

2. Людина, яка спілкується дво-
ма мовами, тобто двомовна.

3. Різновид мови, який вжива-
ється для порозуміння осіб, 
повязаних територіально, фа-
хом, соціальною спільнотою.

4. Слова і вирази, характерні 
для людей певних професій 
чи соціальних прошарків.

5. Умовна говірка людей яко-
гось соціального прошарку, 
незрозуміла для інших.

6. Розділ науки про мову, який 
вивчає будову мови.

7. Розділ науки про мову, який 
вивчає звуки.

8. Наука, яка вивчає мови.

9. Це французьке слово 
означає «незрозуміла мова», 
«базікання».

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
ГОВОРИ УКРАЇНСЬКОЮ

1

2

9

3

6

8

7

4

5

За інформацією ЮНЕСКО, почи-
наючи з 1950-го року, в світі зникло 
понад 200 мов. 

Говори з дитиною 
рідною мовою

Багатьом мовам у світі нині за-
грожує вимирання — чи то в Ні-
меччині, де нижньолужицькою 
розмовляють лише 7000 людей, 
чи то в Північній Америці, де при-
близно 250 людей користуються 
мовою каюга, що належить до іро-
кезьких мов. Мовою далабон го-
ворять лише 11 австралійських 
аборигенів. Однак останній під-
рахунок проводився понад деся-
тиліття тому. 

Близько 2500 мов знаходять-
ся під загрозою вимирання. «Чіт-
кою ознакою такої загрози є те, ко-
ли батьки не розмовляють з дітьми 
рідною мовою,» — каже Катаріна 
Гауде, науковець з Національного 
центру наукових досліджень Фран-
ції та почесний член правління Ні-
мецького співтовариства мов, яким 
загрожує вимирання.

Антисуржик
Коли чуємо у побуті мову лю-

дини, ми відразу визначаємо її 
приналежність до певної нації. 
Говорить німецькою — німець, 
французькою — француз, поль-
ською — поляк. А коли українець 
говорить російською мовою, то-

ді хто він? Так можна загубитися 
серед чужих.

Щоб цього не відбувалося, по-
трібно знати свою мову і говори-
ти нею скрізь: вдома, у школі, в ма-
газині. Великою проблемою є ви-
користання у повсякденні суржику 
— тобто неграмотного мовлення, 
недоречного вживання іншомов-
них слів. Інколи людина добре ро-
зуміє, що слово, яке вона збираєть-
ся вжити, аж ніяк не літературне. 
Однак обирає саме його, аби ви-
разити ним свою іронію або тому, 
що ситуацію не передаси інакше. 
Ось чому суржик — явище не тіль-
ки мовне, а й психологічне. Щоб 
позбутися суржику, потрібно бути 
сильною людиною і дуже захотіти 
говорити українською.

 21 лютого — Всесвітній 
день рідної мови. 

«Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, 
що нею не говорять ті, хто її знає.» 
    Хосе-Марія Аруа

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Прівєт Привіт

Здрастє Вітаю

Здаров Доброго здоров’я

Як дєла? Як твої справи?

О какіє люді!
Яка приємна зустріч! 
Радий вас бачити!

Шо там чути? Що у вас чути?

Шо новенького?
Що у вас нового? 
Які новини?

Досвідання! До побачення!

Пока! Прощавай!

Удачі! На все добре!

Всього харошого!
Всього вам 
найкращого!

АНТИСУРЖИК

ЛАБІРИНТ
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 ЛЮБОВ І ШЛЮБ

ЧАС КОХАТИ
Ольга КАЦАН, фото автора 

Приміщення РАЦСу не впізнати: у 
фойє — весільна арка, іграшки-сер-
дечка й плакат з валентинками від 
молодят. Стіни зали урочистих по-
дій прикрасили кульками і флорис-
тичними композиціями. Трояндо-

ві кульки надала РАЦСу дизайнер 
Юлія Шуткевич. Все інше організу-
вали власними силами працівники 
установи. Марія Коваленко, техпра-
цівниця, напекла печиво сердечка. 
Каже, їй не звикати: постійно балує 
колег випічкою, тож молодят вона 
частує із задоволенням.

 14 лютого у міському РАЦСі був день романтики та 
сюрпризів. Бориспільський міськрайонний відділ держав-
ної реєстрації актів цивільного стану Головного територі-
ального управління юстиції у Київській області долучився 
до акції «Кохання поза часом», яку ініціювало Міністерство 
юстиції України. 

• Першими до РАЦСу у Валентинів день завітали Сергій та Наталія з Бере-
зані. Молодята зізнаються: одружуватись у День закоханих не планували. 
Атмосфера їх здивувала, адже очікували отримати свідоцтво про шлюб, 
натомість на них чекала міні-церемонія і солодкі подарунки.

• Нова сім’я КОЛОМІЙЦІВ — Дмитро і 
Оксана — хотіли взяти шлюб у цей день, бо 
він особливий: 14 лютого 5 років тому пара 
познайомилася. «Все було просто: я при-
їхала з Києва, мене зустрів Дмитро. Купив 
пляшку шампанського і креветки. Сьогод-
ні в нас потрійне свято. Церемонія роз-
пису видалася незвичною. Розчулила. 
Бували в знайомих на весіллях, та-
кого не бачили!» — говорила на-
речена Оксана. 

Хоч весілля відбувалося у 
робочий день, рідні та дру-
зі знайшли змогу привітати 
молодят. Діма й Даша, пле-
мінники нареченої, День за-
коханих святкують по-своє-
му. Кажуть: цьогоріч відзна-
чають свято вперше з таким 
розмахом. Зранку встигли 
посмакувати дитячим шам-
панським, а нині готуються 
до вечері із молодятами. Ба-
буся нареченого Марія Гнатів-
на не могла пропустити най-
важливішу подію в житті онука. 
У забобони не вірить, каже, що 
про День закоханих чула, та з ді-
дом ніколи не святкувала.

• Очільниця РАЦСу Валенти-
на Прохорова святкує на ро-
боті не лише День закоханих, 
а й День янгола. Каже, коханий 
намагається привітати, та за на-
пруженим графіком роботи не 
до вітань. «Ми готові до експе-
риментів, аби залучати молодь 
укладати шлюби в Борисполі. 
Віримо, що цей день принесе 
кожному благополуччя і здійс-
нення мрій», — резюмує Вален-
тина Прохорова. 

• Ведуча шлюбних церемо-
ній  Ірина Дуденко розпові-
дає: до організації церемоній 
підійшли з креативом. Крім 
ексклюзивного сценарію, мо-
лодята засипали кольоровий 
пісок у прозору пляшечку, 
утворюючи візерунок, що сим-
волізувало сімейний фунда-
мент. Використали співробіт-
ники домашню апаратуру, аби 
звук музики був сильнішим, а 
композиції сучаснішими.

Градації «урочиста», «неурочи-
ста» церемонія  14 лютого скасу-
вали — кожну пару запрошували 
до зали, аби подарувати відчуття 
свята. Двері РАЦСу були відчинені 
з 8.00 до 24.00. Подали в цей день 
і кілька заяв на реєстрацію шлю-
бу. Одні з таких бориспілька Тетя-
на й Максим із с. Малі Єрківці. Від 
коментарів вони утрималися, ли-
ше поділилися планами на майбут-
нє життя: житиме Тетяна у чоловіка. 

Загалом 14-го лютого 
у Бориспільському 
РАЦСі запланували 

провести церемонію 
укладання шлюбу 

вісім пар.

У День святого 
Валентина в Україні 

побралися понад 1830 
пар, які подали заяви 

до РАЦСів

Вірять у символічність шлю-
бу студентка Оксана і її наре-
чений Влад. Знають один од-
ного 10 місяців, за роман-
тичною атмосферою завітали 
до Борисполя з Іванкова.
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 ТАКЕ ЖИТТЯ

ГОРОДИЩЕ: 
МАЛЕ СЕЛО, ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ

Тетяна ВАСИЛЕНКО, 
фото автора

За 7 км від Борисполя є невели-
ке село Городище, де кількість на-
селення трохи більше 300 осіб, з 
них 60 дітей та до сотні молодих 
людей. 

Історично склалося так, що цей 
населений пункт відокремлений 
від Глибокого. У 1927 році частина 
глибочан відселилася, де і утвори-
лося нове село. Городище є скла-
довою Глибоцької сільської ради.

Бездоріжжя
Хоча Городище знаходиться не-

далеко від райцентру, мешканці 
не мають з ним стабільного тран-
спортного сполучення. «У кожно-
го вдома зберігається ціла аптеч-
ка, всі ліки купуємо про запас, бо 
ніяк доїхати до Борисполя,» — на-
рікає баба Ганна.

У селі немає аптеки і сюди не 
курсують автобуси. Рейс на Бо-
риспіль через Сошників — Ста-
ре — Рогозів завжди переповне-
ний, тому машина рідко заїжджає 
у Городище. Щоб поїхати у місто 
попутними авто чи маршрутка-
ми із Переяслава, потрібно про-
йти більше кілометра до головної 
траси. Тоді дорога до Борисполя 
обійдеться у 15 грн, а до Києва — 
в усі 35 грн. 

Заручниками малого села ста-
ли городищенські діти. Через не-
велику кількість малечі (майже 40 
учнів та 20 дошкільнят) у селі не-
має ні садочка, ні школи. Малі ви-
мушені їздити за знаннями до су-
сіднього Глибокого за 3 км. Твер-
де покриття дороги між селами, 
скаржаться селяни, взагалі відсут-
нє, тому жоден підприємець-пе-
ревізник не виявляє бажання їз-
дити нею. «Курсує шкільний ав-
тобус, який возить дітей двічі на 
день. Враховуючи жахливий стан 
дороги, він постійно ламається», 
— розповідають батьки.

«Я неодноразово писала звер-
нення до Київської облдержад-
міністрації та до служби автомо-
більних доріг у Київській облас-
ті із проханням провести ремонт 
дорожнього покриття на автомо-

більній дорозі загального корис-
тування Глибоке — Городище. З 
цього питання було звернення до 
депутата Верховної Ради Сергія 
Міщенка. Проте два роки писани-
ни позитивних результатів не да-
ли,» — розповідає Людмила Ана-
толіївна Пасько, голова Глибоць-
кої сільради. За її словами, голо-
ва Бориспільської РДА Олександр 
Туренко не проти ремонту цього 
шляху, але, за документами, ця до-
рога району не належить. 

Замість лікаря — 
депутат

«Населення Городища менше 
750 осіб, тому тут може діяти ли-
ше фельдшерсько-акушерський 
пункт. Лікар буде навідуватися 

сюди один — два рази на тиждень, 
а на постійній основі може працю-
вати фельдшер,» — говорить Де-
нис Хурса, головний лікар первин-
ної медико-санітарної допомоги 
Бориспільщини. 

У селі є приміщення колиш-
нього ФАПу. Селяни готові до-
помогти з облаштуванням його 
усім необхідним для проживан-
ня фельдшера. «Нещодавно бу-
ло зроблено гарний косметич-
ний ремонт. Лишилося пробити 
свердловину та підключити газ, 
який туди підведено. Опалюва-
ти приміщення можна електро-
енергією. Та ніхто з медиків не 
хоче їхати сюди працювати», — 
розказують селяни.

Місцеві розповідають, що їх лі-
кує сільський депутат Катерина, а 
за сумісництвом медсестра. При-

ймає пацієнтів вона у себе вдома: 
кому крапельницю поставити, ко-
му укол зробити чи тиск виміря-
ти. «Швидка допомога приїздить не 
завжди, хоча і викликаємо у най-
важчих ситуаціях,» — жаліються 
люди. 

Старші селяни виживають за ра-
хунок сільського господарства: 
курку вигодували, картопля вро-
дила, є сад… Молодь їздить на ро-
боту до Борисполя чи Києва. Май-
бутнього для своїх дітей та внуків 
селяни не бачать у селі, якщо на-
віть дорога та медицина для горо-
дищенців недоступні.

Без сміття і світла
Єдиною втіхою для селян є до-

бре організований процес виве-
зення побутових відходів. Хоча це 

і відбувається раз на місяць, та лю-
ди не жаліються. 

«Через засніжені дороги взим-
ку сміття не вивозиться. В інші по-
ри року кожного місяця вулиця-
ми їздить трактор, збираючи не-
потріб,» — радіють селяни благам 
цивілізації.

Із освітленням Городища ситу-
ація не така гарна. Як говориться 
у прислів’ї: «Вночі тут хоч око ви-
коли». Сільський голова Людмила 
Пасько пояснює, що цього року в 
програму соціально-економічно-
го розвитку села внесено пункт 
про освітлення вулиць. «Потрібно 
закупити кіловати у ПрАТ «Київо-
бленерго». Для мінімального освіт-
лення сільських вулиць потріб-
но додатково 10 КВат потужності 
електроенергії. «Договір із район-
ним підрозділом обленерго скла-
дено, освітлення вулиць почне-
мо втілювати частково»,— обіцяє 
сільський голова.

Клуб без танців
У селі немає школи, садочка, ап-

теки чи лікарні. Є два невеличкі 
продуктові магазини, клуб та цер-
ква. Храм Божий звели за фінан-
сової підтримки місцевого підпри-
ємця 6 років тому. Клуб будував-
ся кілька десятків років тому. Ста-
рожили згадують, як викладали 
цеглу, носили цемент. 

Сьогодні клуб потребує капі-
тального ремонту: стіни пошарпа-
ні, хоча і оздоблені пластиком, две-
рі зламані, радянські крісла теж, 
усе приміщення потребує розши-
рення і оновлення.

«Щоб зробити капітальний 
ремонт клубу ще й із добудо-
вою, потрібно розробити проек-
тно-кошторисну документацію, 
провести її експертизу, виділи-
ти кошти, а головне, щоб підряд-
ник добросовісно виконав робо-
ти», — пояснює людям голова се-
ла і додає, що сільська казна таке 
навантаження не витягне. «Бю-
джет у 2017 році становив близь-
ко 4 млн грн на Глибоцьку сіль-
ську раду. У 2018 році капіталь-
ний ремонт клубу села Городище 
внесено до програми соціаль-
но-економічного розвитку Бори-
спільського району», — говорить 
сільський голова.

 «Вісті» гостювали у селі 
Городище Бориспільського 
району. Що вдалося почути 
і побачити у непоказному 
і неспішному житті селян? 
Про що мріють старі й малі 
городищенці? Виявляєть-
ся, про прості й базові цін-
ності: транспортне забез-
печення, доступність ліків,  
медпослуг та право голосу 
і вибору.

Людмила ПАСЬКО, 
сільський голова

• Нечисленна громада Городища проявила згуртованість і рішучість у обговоренні кандидатури на 
посаду завклубу. Люди хочуть, щоб у селі проводились свята.

• Церква побудована 6 років тому за кошти міс-
цевого мецената.

• Село старіє але не здається. Мешканці нарікають  
на дороги та відсутність медпослуг.
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Як у селі Городище 7 лютого 
гуртом обирали завідуючого клу-
бом, почули навіть у Борисполі. 

На зустріч селяни запросили Ми-
колу Каськіва, начальника ново-
створеного управління гуманітар-
ного розвитку Бориспільської РДА, 
Михайла Кондакова, в.о. директора 
районного Будинку культури. 

Селяни різного віку зібралися в 
клубі у призначений час, бо тема 
важлива. Молоді було небагато, 
близько 50 осіб, решта літні. Клуб 
— це невелике стареньке і дещо 
обшарпане приміщення, без під-
ключеного опалення та води, про-
те це єдиний осередок культури у 
селі, тому важливо, хто буде зав-
клубом, бо попередниця вийшла 
на пенсію. Усе село прийшло оби-
рати нового кандидата: невелика 
кількість людей висуває кандида-
туру землячки із вищою освітою 
Алли Назаренко, більшість селян 
на цій посаді хочуть бачити іншу 
землячку — Людмилу Карпенко. 

«У нас кандидатура одна! — 
кричало зібрання. — Цю посаду 
має очолювати людина, яка лине 
душею до такої праці, а не той, у 
кого є папірець!»

Люди висловлювалися один 
поперед одного щодо діяльності 
Людмили Карпенко. Той хвалив її 
за організацію святкування Ново-
го року, інший дякував за навчан-
ня дітей сценічній майстерності, 
а хтось відзначав її людяність. А 
кандидатка сиділа непримітно се-
ред селян і дякувала за підтримку. 

«За два роки Людмила Васи-
лівна зробила багато хороших 
справ для села. У дружньому ко-
лі ми відзначали Пасху, минулого 
року діти дізналися, що таке Мас-
ниця, за її організації колядували 
та щедрували. За зібрані кошти 
на колядках було придбано му-
зичний центр та мікрофони для 
клубу. Людмила займалася наши-
ми дітками, шила костюми на свя-
та, вчила з ними вірші і танці,» — 
розповідають селяни. 

Вислухавши усіх, Микола Кась-
ків порадив селянам написати ли-
ста-звернення із підписами одно-
думців до його управління. Адже 
процедура обрання завклубу не 
така проста, як здається. 

«Депутатами районної ради бу-
де прийнято відповідне положен-
ня, далі видано наказ про призна-
чення конкурсу на цю посаду, далі 
оголошення про початок конкур-
су опублікується в ЗМІ. Якщо кан-
дидатура буде одна — проводить-
ся співбесіда, коли ж дві і більше — 
конкурс. Кандидатів розглядатиме 
комісія із членів райради, сільської 
ради, нашого управління та пред-
ставника села Городище. Важли-
вим фактором обрання кандидата 
є рекомендація від громадськос-
ті,» — переконував людей Каськів. 

Проте селяни ніби й не чули 
цих слів, вони викрикували, що 
визначилися із кандидатурою — 
це Людмила Карпенко. 

Микола Ігорович пообіцяв, що 
конкурс буде прозорим. Перекри-
кувати людей бажання у нього не 
було, тому він залишив збори. А се-
ляни ще сперечалися, так і не зро-
зумівши, чому ж їхню думку ніхто 
не враховує і чому заявлятиме про 
участь у конкурсі та особа, яку люди 
не хочуть бачити на посаді очільни-
ка клубу. «Той, хто душу віддає улю-
бленій справі та має бажання наве-
сти лад у клубу, об’єднати людей, 
може не пройти конкурс?» — ди-
вувалися селяни. «Члени конкурс-
ної комісії не мають відношення до 
Городища, вони не ходитимуть на 
свята до нашого клубу, то чому во-
ни вирішують, хто очолить клуб, а 
не ми?» — лунали запитання.

P.S. 12 лютого селяни зібрали 
211 підписів однодумців на під-
тримку Людмили Карпенко та по-
дали звернення до управління гу-
манітарного розвитку Бориспіль-
ської райдержадміністрації й спо-
діваються бути почутими. Яка вага 
позиції сільської громади — стане 
відомо вже скоро. 

«НАШ ЗАВКЛУБ — 
ЛЮДМИЛА КАРПЕНКО»

Людмила КАРПЕНКО Алла НАЗАРЕНКО

СЛОВО ГРОМАДИ

претенденти на посаду завідуючого клубом у с. Городище.

 ЗНАЙ НАШИХ!

«СЮЖЕТ ВІДЗНЯЛИ 
НА ОДНОМУ ПОДИХУ»

Сергій КРУЧИНІН, 
фото Ярослава КАВЕЦЬКА

Шопінг для 
випускниць 

Юлія Каспарова та Христина 
Бельскіте розповіли історію ство-
рення сюжету: «Хотіли зробити 
щось цікаве, не банальне, тому з ко-
лективом провели мозковий штурм 
і вирішили, який сюжет зробимо. 
Нам пощастило з дівчинкою-ви-
пускницею — вона тут проходила 
практику, бо хотіла вступати на жур-
налістику. «Наташо (Наталія Тур), бу-
деш однією з випускниць?» — «Так!» 
Тоді ще в нас працювала Кароліна 
Савсюк, тож зателефонувала й до-
мовилася із подругою Дашою (Да-
рина Пономарьова). Виявилося, що 
дівчата знають одна одну — це ж 
Бориспіль».

Знайома Христини запропону-
вала надіслати сюжет на конкурс, 
і дівчата зробили це в грудні ледь 
не в останній день, але робота по-
трапила до фіналу.

10 хвилин відеосюжету про 
вбрання для випускниць і скільки 
ж коштували обрані сукні — без 
конкретних цифр — такий вий-

шов сюжет. «Ми планували вста-
вити ціни, але забули, — зізнаєть-
ся Юля. — Це виявилося плюсом 
у конкурсі. Нам сказали, що якби 
говорили про ціни, то це вважа-
лося б рекламою, а так — це вже 
про тенденції».

 Христина продовжує: «Сюжет 
простий, елементарний. Ми на-
магалися сказати дівчатам — щоб 
вони не одягнули, скільки б воно 
не коштувало, головне — що во-
ни є». Юлія додає: «Але ще є смак. 
Це був виклик, що можна підібра-
ти речі не такі дорогі й мати чудо-
вий вигляд. Ми кайфуємо від таких 
сюжетів поза рутиною. Сюжет від-
зняли на одному подиху, тиждень 
на ейфорії ходили. Ми тоді вперше 
стали в кадрі в парі».

На правильному 
шляху

«На нагородженні прозвучало, 
що тепер Бориспіль — місто, де є 
не лише аеропорт, а й телеканал. І 
було приємно. Приємно було, ко-
ли дізналися, що на спеціальну від-
знаку поряд з нами претендували 
«ZIK», журнал «Фокус», радіо «Сво-
бода», «hromadske.ua. Ця відзна-
ка — підтвердження правильно-
сті нашого шляху», — зізнаються 
дівчата.

«Крім приємностей, ми пере-
жили стрес. Здавалося, що це не 
з нами відбувається, мені навіть 
сон снився: ніби приїжджаємо з 
Христиною, а нам кажуть: «Чого ви 
сюди приперлися, хто ви такі?» По-
тім нас запросили на Громадське 
радіо, і ми там сиділи трусилися, 
взявшись за руки. Христя думала, 
що Юля її заспокоїть, а Юля дума-
ла, що Христя її», — ділиться Юлія 
Каспарова. 

«У нас маленький колектив, усе 
на дружніх стосунках і все про-
сто. Немає боротьби за ідеї — як-
що я зайнята, віддам ідею іншому. 
Ми різні. Христина любить дослід-
жувати, а Юля — драйв. Нам ком-
фортно, я б не хотіла працювати в 

колективі, де рвуть горлянки один 
одному», — ділиться Христина 
Бельскіте. 

Про кадри і висновки
З чим пов’язана плинність ка-

дрів на ТРС? Раніше, кажуть ді-
вчата, причина була в зарплаті, 
але зараз у нас, як для Бориспо-
ля, нормальна зарплата. Сюди 
ідуть студенти, які шукають, з чо-
го б розпочати — маленьке місто, 
телеканал — класний старт», — 
розмірковують журналістки. Від-
повідаючи на питання, чи хочеть-
ся працювати в Києві, Христина 
сумнівається: «Не хотілося б у Бо-
рисполі бути постійно, є внутріш-
ня журналістська амбіція. Місто 
маленьке, подій небагато. Буває, 
йдеш на зйомку події, а там відбу-
вається те ж саме, що було мину-
лого року. Однак я усвідомлюю, 
що це моя команда і ми багато мо-
жемо зробити тут.»

Телеканал вважають майданчи-
ком для професійного злету. Тут 
кльова школа, де у міських журна-
лістів більше завдань, ніж на наці-
ональних каналах. На телеканалі 
ТРС «Бориспіль» не лише готують 
кадри, а й роблять круті речі.

 Журналісти ТРС «Бо-
риспіль» Юлія Каспаро-
ва та Христина Бельскіте 
стали номінантами наці-
ональної премії «Media 
etc.2.0» і отримали спеці-
альну відзнаку журі за ві-
деороботу «Шопінг для 
випускниць. Чи можливо 
у Борисполі одягнутися за 
3000 грн?» «Вісті» поспіл-
кувались із журналістами 
про їхнє визнання.

Головою журі «Media etc.2.0» 
є керівник ГО «Громадське ра-
діо» Андрій Куликов, а головою 
оргкомітету — голова ради ГО 
«Інститут податкових реформ» 
Олена Хотенко. «Media etc. 2.0» 
— премія для фахових медій-
ників, що спеціалізуються на 
економічній проблематиці та 
висвітлюють процес реформу-
вання економіки України, зміни 
у податковій сфері, підтримку 
та розвиток вітчизняного під-
приємництва. Премія є громад-
ською ініціативою і заснована 
двома вищезгаданими ГО. На-
городження відбулося 5 люто-
го у театрі ім.Франка. 

ДОВІДКА

• Журналісти провели екс-
перимент у 2017-у до випус-
кного: чи реально у Борисполі 
одягнути випускницю за 3000 
грн і чи може такий образ кон-
курувати з дорожчими варіан-
тами? Одна випускниця готу-
валася в сюжеті до випускного 
з лімітом у 3000 грн, а 
інша — без фінан-
сових обмежень.

• Збори села. Обговорювали питання культури і ремонту клубу.
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 ХЕНДМЕЙД

ЛЮДИ СКАЗАЛИ «ВАУ!» ЇЇ ВІТРАЖАМ

Ольга КАЦАН

Захоплення вітражем. За фа-
хом Катерина — поліграфіст, але 
не пропрацювала «за дипломом» 
й одного дня. Ще студенткою ро-
била дизайн рекламної продукції 
та ілюстрації до журналів та ди-
тячих книг. Вдалася до живопи-
су з натури. Згодом поринула у 
розпис скла. З технікою вітражу 
познайомилася випадково, поба-
чивши інструкцію з розмальову-
вання скляної баночки в журналі. 
Пригадує: купила вітражні фарби 
і контур. Та сподівання не справ-
дилися: на вертикальній поверх-
ні фарба розтікалася. Потім роби-
ла замальовки кольоровими руч-
ками й маркерами, згодом вони 
ставали ескізами для її вітражних 
картин.

У той час Катерина потрапила на 
курси «Основи світогляду» в Ака-
демії цілісного світогляду. З’яви-
лися люди, які сказали «Вау!» її віт-
ражам. Так Катя почалася розпис 
скла: від мініатюрних малюнків до 
об’ємних. 

Стиль. На її роботах — усміх-
нені Сонце і Місяць, квіти, птахи, 
дерева, хатинки. Одразу видно — 
авторська техніка. «Мати власний 
почерк — найвищий пілотаж для 
митця. Багато людей можуть ко-
піювати, але не мати стилю. Ви-
кладачі підтримали мою стиліза-
цію, хоч вона може здатися спро-
щеною, дитячою», — розповідає 
Катерина.

Довговічність фарби. «Призна-
чення вітражної фарби — декор. Я 

малюю на посуді з зовнішньої сто-
рони, потім вкриваю шаром лаку, 
тому ним можна користуватися. 
Скільки така річ прослужить, ска-
зати не можу. Вдома є чашки й та-
рілки, якими ми користуємося вже 
років 10, і з ними все добре». 

Ціна творчості. Критерії, якими 
керується Катерина, оголошуючи 
вартість виробу — ціна матеріа-
лів і час: «Якщо замовник просить 
врахувати дату народження чи 
символи, які конкретно йому під-
ходять, тут включається моя робо-
та як психолога, нумерологія, вра-
хування символів. Вважаю, ціну на 
свої роботи занижую, бо буваю на 
виставках, бачу колег, які працю-
ють у техніці вітражного розпису, 
і їх роботи коштують вдвічі-втри-
чі дорожче. Якщо витратила на 
виріб два тижні, мені важко взя-
ти за цей період часу 100 грн. Хо-
ча часто так і роблю, бо хочу, аби 
моя творчість була доступною для 
людей. Щодо фарб: використовую 
професійні німецькі й французь-
кі. Хочу, щоб річ, яку виготовила, 
функціонувала якнайдовше, тож 
застосовую перевірені дорогі ма-
теріали. Для занять у школі купую 
скло або «збираю» його в знайо-
мих. Для робіт на замовлення ку-
пую рамку зі склом». 

Реклама. Катерина зізнається: 
замовлень багато не буває. Каже, 
звертаються знайомі, які хочуть 
подарувати ексклюзивний пода-
рунок друзям, рідним. Рекламою 
майстриня не переймалася, хоча 
замислювалася про власний сайт. 
Катерина вважає себе публічною 
особою, бо бере участь у мистець-
ких заходах: «Якщо людина несе у 
творчості світло і благо, така твор-
чість потрібна. Клієнти і можли-
вості для розвитку у неї будуть. У 
школі переслідую більше ідею роз-
крити потенціал дітей, ніж зроби-
ти з них художника. Коли прихо-
дять гуртківці 6-7 років, замкнуті 

або агресивні, я бачу, як вони змі-
нюються, стають іншими. Це мене 
надихає».

Майстер-класи. Катерина про-
водить такі заняття, якщо набира-
ється група. Зустрічі вона організо-
вує в столиці. Раніше Катерина ре-
гулярно проводила їх у Бориспіль-
ському музеї. Нині хоче ввести їх у 
розклад роботи Спілки митців. 

Арт-терапія. Катерина — сер-
тифікований арт-терапевт, курси з 
фаху закінчила у Східноукраїнській 
асоціації арт-терапії в 2014-у. Арт-те-
рапія — це можливість віднайти від-

повіді на питання, які хвилюють лю-
дину, через мистецтво. Це і танцю-
вальна терапія, лялькотерапія, му-
зична терапія, ліпка... Кожна з цих 
технік взаємодіє з певною сферою 
життя. Лялька — бачення себе як 
особистості. З глиною можна пра-
цювати з психологічними травмами, 
страхами, власними кордонами. У 
арт-терапії є дві частини: творча, ко-
ли людина робить власноруч, і ча-
стина вербалізації, коли про це го-
воримо. Є така техніка «баранець в 
пляшці». Людина чує завдання: «На-
малюйте баранця в пляшці». У неї ко-
льорові олівці і аркуш паперу. Ма-
люнок — це проекція стосунків з 
дітьми або з батьками, якщо в цієї 
людини немає дітей. Баранець — це 
дитина, пляшка — батьківська лю-
бов. Деталі відображають реальний 
стан життя людини: чи баранець не-
щасний, чи добре йому в пляшці, чи 
вона закрита, чи навпаки відкорко-
вана… Бувало, жінка каже, що її діти 
дорослі і незалежні, а сама намалю-
вала баранця в закритій пляшці, де 
все для нього облаштоване: трава є, 
сонце сяє. Виявляється, вона дитину 
«тримає» турботою. 

Поезія. Катерина пише вірші. 
Люди характеризують їх як незви-
чайні. Дівчина мріє про власну 
поетичну збірку. 

 У приміщенні міської 
ради відкрилася виставка 
творчих робіт Катерини По-
ляруш. Майстриня розпо-
віла «Вістям» про власний 
почерк, ціну на творчість і 
«баранця в пляшці». 

Катерина ПОЛЯРУШ 
— художник, арт-те-
рапевт, поет, керівник 
гуртків образотворчо-
го та декоративно-при-
кладного мистецтва 
«Творча майстерня» 
та «Відкриття радості» 
на базі Гірської шко-
ли, автор календа-
ря «Трипільське ди-
во 2012», член творчо-
го клубу «Спілка митців 
Борисполя».

Народилась 1988 ро-
ку в с. Гора Бориспіль-
ського району. Закінчи-
ла Видавничо-полігра-
фічний інститут НТУУ 
«КПІ», факультет графі-
ки. Проводить творчі 
заняття в рамках «Твор-
чої майстерні» при Ака-
демії цілісного світогля-
ду. Автор серії творчих 
майстер-класів, при-
свячених трипільській 
культурі.

ДОСЬЄ

• «Мати власний почерк — найвищий пілотаж для митця. Багато людей можуть копіювати, але не мати стилю.»

• Для Каті писати на склі — це і робота, і задоволення, і прибуток.

• Катерина 
вважає себе пу-

блічною особою, 
бо бере участь у 

різних мистецьких 
заходах.
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І таке буває

КОТИ У ШТАТІ
 Хвостаті підкорюють 

жартівливі професії: рибо-
лов з акваріума, землекоп 
у горщиках з квітами, дегу-
статор страв на столі, коли 
господиня відвернулася, 
майстер клубка ниток, ма-
сажист, будильник, деко-
ратор, той, що лежить на 
клавіатурі, інспектор пакун-
ків тощо. Докази в Інтерне-
ті. Однак є коти — офіційні 
працівники в офісах.

У поліграфічному центрі «Ри-
зографіка», що на вул. Котля-
ревського, 12 у Борисполі, май-
же 7 років «працює» улюбленець 
колективу — чорний кіт на ім’я 
Чорний. 

Хвостатий щодень приходить на 
роботу, коли натрапляє на зачине-
ні двері, наполегливо нявчить, щоб 
впустили, знає, що йому завжди ра-
ді. Коли якийсь день затримується 
— у колективі хвилювання, де за-
пропастився, що з ним?  А затриму-
ється чорнолапий на службу лише з 
вагомих причин: у нього якраз стар-

тував весняний шлюбний період, то 
йому потрібно і котів поганяти, і те-
риторію помітити. Однак кіт встигає 
і гуляти, і працювати. На роботу хо-
дить щоденно, кажуть співробітни-
ки «Ризографіки». І що характерно, 
заходячи в офісне приміщення, він 
минає десяток дверей і прямує до 
своїх — до «Ризографіки», голосно 
сповіщаючи про свій прихід.

Найбільше опікується котом бух-
галтер підприємства Ніна Василів-
на. «Чорний любить ласувати куря-

чими шийками та рибкою. Взагалі 
він невибагливий у їжі», — ділить-
ся пані Ніна, а кіт слухає і мурчить, 
уплітаючи ситний сніданок. Після 
їжі у нього службовий графік: ко-
ротка сієста, потім обхід подвір’я, 
далі знову перекус, тривалий сон, 
а ночі хвостатий проводить уже за 
межами офісу, як і належить спів-
робітникам. 

Коли кіт прибився до ПЦ «Ризо-
графіка», то був чорним, як смо-
ла. Але за тривалий стаж роботи 

— сім котячих трудових років (а це 
не жарти) — на його пухнасті скро-
ні лягла благородна сивини. «Див-
но, що сивіють не лише люди, але й 
коти. Білі волосини на котячій мор-
дочці личать нашому Чорному», — 
кажуть на підприємстві.

Чорний — нетиповий міський кіт, 
бо давно і майже офіційно у штаті, 
чесно заробляє собі на хліб, має лі-
дерський і непідкупний характер і, 
що важливо, — завоював любов жі-
ночого колективу. 

БОРИСПІЛЬ: 
КІТ НА СЛУЖБІ 
БАГАТО РОКІВ

Музейник Арчі-Мурлика
У Львівському літературно – меморіальному музеї Іва-

на Франка на посаду охоронця від мишей оголосили кон-
курс. Було 20 кандидатів з усіх областей України. Переміг 
молодий кіт на ім’я Арчі, якого взяли з місцевої ветклініки, 
куди його переселили господарі через алергію на шерсть.

Музейники кота перейменували на Мурлику, як персо-
нажа казки І. Франка «Лис Микита».

Магія кішки
Аура котів сильна, вона впливає і 

на господаря, і на всю родину, а також на 
будинок і територію, яку кіт вважає своєю. Коли 
тваринка треться об ваші ноги, вона хоче уваги і 
ділиться магічною силою. Якщо ви відштовхуєте 

кішку зі словами: «Пішла геть!» — ви відмовляєтеся 
від позитивної енергії, яку вона хотіла дарувати. 

Кажуть, кішка захищає будівлю від нечистої 
сили і гармонізує душевний стан 

людини.

• Незважаючи на всі забобо-
ни, чорні коти забирають не-
гативну енергетику, відводять 
біду від домочадців, дарують 
мудрість і проникливість! 

• Руді коти сповнені енер-
гією Сонця. Якої б вони не бу-
ли статі, несуть магію достат-
ку, грошей, щасливого сімей-
ного вогнища.

• Сірі, темно-сірі — мов-
чазні і потаємні. Досі в Таїлан-
ді сірих котів прийнято дару-
вати нареченим на любов, 
щастя, удачу, емоційну ста-
більність і чуттєвий спокій.

• Білі коти — чарівники, 
володіють цілющою силою! 
Вони позбавляють напру-
ги, заряджаючи господарів 
очисною енергією здоров'я.

• Триколірна кішка у 
древніх народів вважалася 
священною. У класичних три-
колірних забарвленнях поєд-
нуються білий (дівочий), чер-
воний (батьківський: матері 
і батька), чорний (колір гли-
бинної магії). Такі коти при-
носять удачу, оберігають бу-
динок і родину.

• Двоколірні коти дають 
людині енергію мудрості, ро-
зуміння і здорового глузду.

• Смугасті мишолови дару-
ють удачу, легке сприйняття 
ситуації.

Рудий кіт-мер з Аляски
Серед котів-професіоналів найвідомішим є Стаббс — кіт-мер од-

ного з містечок на Алясці, де проживало 900 людей. Його офіцій-
но обрали на цю посаду у 1997 році, коли виборці розчарувалися 
у кандидатах-людях. Кіт протягом багатьох років ходив на роботу 
і пив там м’ятну водичку — улюблений напій. Місцева адміністра-
ція стала одним із обов’язкових пунктів туристичного маршруту на 
Аляску. Туристи могли побачити місце роботи кота-градоначальни-
ка. Про смерть Стаббса одні джерела повідомляють, що міського го-
лову покусав собака, і він помер. Інші — що кіт помер уві сні, про-
живши 20 років. 

Смугастий 
секретар у Дніпрі

В Україні у Дніпропетровській ОДА «се-
кретарем» працює кіт Тигр. Він прибився 
в адмінбудівлю кошеням. Коли підріс, ви-
явилося, що це кішка, однак ім'я змінюва-
ти не стали. Вона любить сидіти на столах 
біля комп’ютерів, тому й посаду їй визна-
чили секретарську. Відвідувачам смугаста 
не заважає, навпаки вони вірять, що погла-
дивши Тигра, вирішать свої справи у влад-
них кабінетах.

ції: 08300, м. Бориспіль, вулвул ККККККККККККК. Кототляревського,12

дивши Тигра, вирішатататтьь свої справи у вла
них кабінетах.

• «ТІЛЬКИ КІШКИ ЗНАЮТЬ, ЯК ОТРИМАТИ ЇЖУ БЕЗ ЗУСИЛЬ, ЖИТЛО БЕЗ 
ЗАМКА І ЛЮБОВ БЕЗ ХВИЛЮВАНЬ.»

У.Л. Джордж

• Чорний має «соцпакет» на своєму підприємстві. Коли добряче поранився, «медстраховка» вступила в 
дію — лікували його за рахунок колективу.
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ОВНИ. Дуже важли-
вий тиждень для роботи, 
навчання та кар'єри. Дій-

те рішуче, сміливо, водночас тон-
ко і спритно. Тоді вам пощастить 
навіть у ризикованих справах.

ТЕЛЬЦІ. На роботі 
важливо не конфліктува-
ти ні з колегами, ні з на-

чальством, проявіть розумну ви-
тримку. Вихідні — для цікавого до-
звілля і маленьких сімейних свят.

БЛИЗНЯТА. Доля при-
готувала вам приємні 
сюрпризи. Цікава робота 

дозволить уникнути різких перепа-
дів настрою. На вихідних займіться 
створенням у домі затишку.

РАКИ. Не відволікай-
теся на дрібниці — тоді 
швидше одержите бажа-

не. У вихідні відновіть витрачені 
сили, непогано було б вибратися 
за місто, щоб відпочити.

ЛЕВИ. Бажано знизи-
ти темпи ділового жит-
тя. Приділіть більше часу 

рідним та близьким, для них за-
раз важливе спілкування з вами. 
Не варто боятися змін.

ДІВИ. Зберігайте свої 
плани в таємниці, щоб во-
ни швидше реалізувалися. 

Рівномірно чергуйте роботу, домаш-
ні клопоти, сон та відпочинок. Вихід-
ні проведіть з близькими людьми.

ТЕРЕЗИ. На вашому 
шляху можуть опинити-
ся якісь підводні камені. 

Знадобиться трохи часу, щоб усе 
добре зрозуміти. Наприкінці тиж-
ня спрямуйте свою енергію в сфе-
ру особистих стосунків.

СКОРПІОНИ. Вдасть-
ся зміцнити свій автори-
тет, хоча й доведеться 

доводити оточуючим, що ви здат-
ні подолати будь-які труднощі. 

СТРІЛЬЦІ. Ви зараз на 
гребені успіху, навіть пліт-
ки роблять вам чудову ре-

кламу. У п'ятницю можливий приєм-
ний сюрприз від близьких. Не варто 
відкривати душу незнайомцям.

КОЗОРОГИ. Здатність 
мріяти і втілювати свої 
мрії в життя допоможе 

вам упоратися з будь-якими пере-
шкодами і труднощами. Ваші пе-
реваги — точність, методичність 
і дисципліна.

ВОДОЛІЇ. Доведеться 
докласти чимало зусиль, 
щоб втримати ситуацію 

під контролем. Спокійніше реагу-
йте на несподіванки. 

РИБИ. Активний та про-
дуктивний тиждень. Твере-
зий розум та інтуїція допо-

можуть блискуче впоратися із труд-
нощами. Вихідні краще присвятити 
дрібним побутовим клопотам.

Наостанок
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 СПОРТИВНА ХРОНІКА

УСПІХ БОРИСПІЛЬСЬКОГО ЖІНОЧОГО БОКСУ
Віталій КУБОВ

Уперше Бориспіль має при-
зера України з боксу серед 
юніорок. Ця приємна подія 
відбулась нещодавно у м. Рів-
не на чемпіонаті відповідного 
рівня серед юних атлеток. 

Помірятися силами на ринг 
вийшло більше 90 майстринь 
шкіряної рукавички з різних 
регіонів держави. Чемпіо-
нат проводився серед жінок, 
молоді та юніорок. Столич-
ну область представляло 14 
спортсменок. 

Старшокласниця Бориспіль-
ська ЗОШ І—ІІІ ст. № 3 Анаста-
сія Осадча у ваговий категорії 
52 кг виборола бронзову наго-
роду чемпіонату. Її суперниця-
ми були 8 досвідчених атлеток. 
У першому двобої Анастасія 
впевнено переграла господар-
ку змагань — атлетку з м. Рівно-
го і вийшла у півфінал чемпіо-
нату. У півфінальному двобої з 
майбутньою чемпіонкою Украї-
ни наша спортсменка поступи-
лася суперниці у рівній бороть-
бі за очками. Слід зазначити, що 
незначний технічний брак Анас-
тасія компенсує чудовою фізич-

ною підготовленістю, що для 
боксу є дуже важливим факто-
ром. Наставник цієї перспектив-
ної атлетки — відомий у минуло-
му боксер, майстер спорту СРСР 
з цього виду спорту Дмитрієнко 
Олександр, який зараз працює 
тренером у КП «Київська облас-
на ДЮСШ», а відділення боксу ці-
єї спортивної установи функціо-
нує у нашому місті.  

На фото: Анастасія Осадча зі 
своїм тренером Олександром 
Дмитрієнком (ліворуч) перед по-
чатком урочистого нагороджен-
ня переожців.


