
www.i-visti.com№7 (916), 16 лютого 2018 р. газета твого міста

стор. 2

стор. 6

стор. 21

стор. 22

ТРИ ВАРІАНТИ 
РОЗШИРЕННЯ 
ЖК «ЩАСЛИВІ 
МЕТРИ»

ПРАВО НА ТУАЛЕТ

У БОРИСПОЛІ БУДЕ 
РОТАРІ КЛУБ

ПРО ЖІНОЧИЙ БОКС

АНАСТАСІЯ 
ОСАДЧА

СТИХІЙНА ТОРГІВЛЯ

стор.4

ТОВАР ІЗ ТРОТУАРУ
ww.i-viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiii.....................ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



2 №7 (916), 23 лютого 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» Тиждень

 ДИЛЕМА

ТРИ ВАРІАНТИ РОЗШИРЕННЯ 
ЖК «ЩАСЛИВІ МЕТРИ»

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

«Щасливі метри» — це 14-повер-
ховий будинок навпроти залізнич-
ного вокзалу. Замовником будівниц-
тва була компанія «Дарина». За про-
ектом, це мала бути будівля на 5 сек-
цій. Але після завершення першої 
черги (перших трьох секцій) виник 
конфлікт інтересів між «Дариною» та 
міською владою, бо замовник вва-
жав, що місто виставило їм занадто 
велику пайову участь. Тому Бори-
спільська влада не дозволила їм до-
будовувати ще дві секції. Підрядни-
ком на цьому будівництві була ор-
ганізація «Київенергобуд», а будів-
ництво першої секції на субпідряді 
виконував «Трест Бориспільсільбуд», 
який очолює Олександр Сич. 

«Проект будівництва пройшов 
експертизу спочатку на всі 5 сек-
цій, потім на три, що збудовані. Бу-
ло прийнято рішення втілити про-
ект у життя у повному обсязі сила-
ми нашого підприємства — добу-
дувати ще дві секції, — розповідає 
«Вістям» Олександр Сич. — Коли 
зустрічалися з цього приводу два 
роки тому, мешканці поставили пе-
ред нами вимоги: просили відре-
монтувати підвал у будинку, зро-
бити паркан по підпірній стінці, по-
класти плитку на сходинках перед 
входами до під’їздів і вирішити про-
блему із родиною ромів, яка про-
живала поряд. Поряд була ще одна 
земельна ділянка з будинком, який 
був майже повністю знищений по-
жежею. Ми викупили обидві ділян-
ки. Завдяки цьому вдалося виріши-
ти проблему із відселенням ромів». 

Олександр Сич підкреслює, що 
ОСББ не має виокремленої прибу-
динкової території, хоча будинок і 
обгороджений парканом, бо зем-
ля між будинком і викупленою за-
будовником ділянкою перебуває у 
комунальній власності міста. 

«Ми звернулися до міської влади 
з проханням виділити нам на тій те-

риторії додаткову площу під будів-
ництво. Бориспільською міською 
радою було прийнято рішення про 
створення в усіх мікрорайонах  мі-
ста центрів первинної медико-сані-
тарної допомоги. Тому нам було  за-
пропоновано в цьому будинку роз-
містити на першому поверсі мед-
центр і безоплатно передати місту. 
На що ми дали згоду,» — деталізує 
співрозмовник.

Діалогу не склалося
«Ми зустрічалися із мешканця-

ми будинку, із членами правління 
ОСББ «Щасливі метри», у зустрі-
чі брав участь депутат Бориспіль-
ської міської ради Микола Грона. 
Люди були налаштовані проти бу-
дівництва, — зазначає Олександр 
Іванович. — На зборах я запропо-
нував розглянути три варіанти, як 
може бути розташовано новий бу-
динок. Щоб їх усі обговорити і об-
рати той, який влаштує і мешкан-
ців будинку, місто і нас, як забудов-
ників. Правління ОСББ попросило 
надати пропозиції у письмовому 
вигляді. Наша відповідь була об-
ґрунтованою, я звернувся до го-
лови правління ОСББ, щоб отри-
мати план поверху третьої секції 
та план проходження інженерних 
мереж по території. Але ОСББ від-
мовилося надавати документи. Ми 
їх отримали з інших джерел. 

Сьогодні мешканців не цікавить 
наша готовність вирішити усі вимо-
ги, які вони виставляли раніше, як-
що буде досягнуто домовленості 
про зблоковане будівництво двох 
додаткових секцій. Вони проти. У 
соцмережах шириться бруд на ад-
ресу нашого підприємства та де-
зінформація з приводу будівниц-
тва», — розповідає Олександр Сич.

 Чи існують підводні ка-
мені ажіотажу навколо 
14-поверхівки на вул. При-
вокзальна, 8 у Борисполі 
(ОСББ «Щасливі метри») та 
будинку, який планується 
зводити поряд. Тему вивча-
ли «Вісті».

Олександр СИЧ,
директор 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд»

• Перший варіант — прибудова, виконання першого проектного рі-
шення. При такому розташуванні добудовуватимуться дві секції по 14 по-
верхів. Медичний центр був би розташований у будинку. І у цьому випад-
ку забудовник передав би місту приміщення з внутрішніми перегородка-
ми, сантехнікою, розводкою електроенергії, плиткою, внутрішніми робо-
тами. Викуплені земельні ділянки розширили б прибудинкову територію 
багатоповерхівки. Також вирішилися б виставлені раніше вимоги по жит-
ловому будинку №8.

• Другий варіант — зводити будинок на земельній ділянці, яку викупив 
«Трест Бориспільсільбуд». Тоді підприємство місту нічого запропонувати 
не зможе, і про амбулаторію не йтиметься. Будинок буде чотириповерхо-
вий, і виділяти там площі буде збитково. Для мешканців багатоповерхівки 
підприємство нічого не зробить.

• Третій варіант — компромісний. Будинок зводиться окремо від бу-
динку №8 на ділянці, що складається з двох частин: приватної і виділеної 
містом для зведення дев’ятиповерхівки. Але приміщення під медцентр бу-
де меншої площі, і місто отримає голі стіни. На всі внутрішні роботи дове-
деться витрачати кошти з міського бюджету. А по вирішенню питань бу-
динку буде окрема розмова.

При будь-якому із варіантів дитячий майданчик доведеться переноси-
ти. Куди саме — це залежатиме від обраного розташування новобудови. 

Олександр Сич наголошує, що запропоновані варіанти потрібно обго-
ворювати за круглим столом за участю всіх зацікавлених сторін. Нікому 
не потрібні конфлікти. Важливо знайти компромісне рішення.

Особливості 
електропостачання

Мешканці «Щасливих метрів» 
скаржаться, що у них перенапру-
га в електромережах. Це тому, 
що трансформаторна підстан-
ція розрахована не на три, а на 
п’ять секцій будинку. І трансфор-
матори встановлено більш по-
тужні, ніж потрібно сьогодні. Але 
якщо «Бориспільсільбуд» зводи-
тиме будинок, який стоїть окре-
мо, то потужності трансформа-
торної підстанції будуть спрямо-
вані, насамперед, на новобудо-
ву. Адже власником підстанції є 
«Трест Бориспільсільбуд». І мо-
же так трапитися, що після цьо-
го у чотирнадцятиповерхівці не 
вистачатиме напруги. Тоді ре-
конструкцію трансформаторної 
підстанції мешканці «Щасливих 
метрів» муситимуть виконувати 
за власні кошти. У випадку збло-
кованого будівництва такі про-
блеми не виникнуть, бо підстан-
ція розрахована на п’ятисекцій-
ну будівлю.  

ДПТ та його 
прогалини

При складанні детального пла-
ну цієї території (ДПТ) була допу-
щена помилка. Територію вику-
плених земельних ділянок з бу-
динками було визначено як зе-
лену зону. Не може бути зеленої 
зони там, де розташовані при-
ватні будинки. Тож необхідно 
внести зміни у розміщення при-
ватних гаражів біля чотирьох 
18-поверхових житлових будин-
ків та інші питання. Було прийня-
то рішення про внесення кори-
гування у ДПТ. До речі, помилка 
із зеленою зоною була не єди-
ною, яку необхідно виправляти 
у тому документі. 

Прийнято рішення міської 
ради про надання дозволу на 
внесення змін до детально-
го плану. Документи, необхід-
ні для коригування, подані до 
управління архітектури, але ро-
боту призупинено до прийнят-
тя компромісного рішення що-
до будівництва. 

До слова
Мешканці багатоповерхівки 

подали на ім’я міського голови 
та інших посадовців листа з ви-
могою скасувати рішення місь-
кої ради, яке дає дозвіл на ко-
ригування. Під зверненням є 
179 підписів. Хоча у тому бу-
динку значна частина мешкан-
ців — квартиранти. Людей за-
кликають прийти з протестами 
на сесію Бориспільської місь-
кради, яка відбудеться 27 люто-
го, оскільки виноситься питан-
ня про поділ земельної ділянки 
на прибудинкову територію та 
ту, яку можна виділити під бу-
дівництво. 

• Один з варіантів забудови території.

• Біля 14-поверхівки планується добудова.

Потрібен компроміс
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 ПРО ВАЖЛИВЕ

АНАТОЛІЙ 
ФЕДОРЧУК

«Вісті» поговорили з Бориспільським міським головою про буденні справи на теми, що цікавлять містян. 
Анатолій Соловйович заявив, що між двома адміністраціями, міською і районною, запанує мир і порозуміння, 
натомість не назвав суму власної зарплати та розповів про плани міста щодо нової школи і ліцею.

«БОРИСПІЛЬ ГОТОВИЙ РОЗГЛЯДАТИ ПИТАННЯ 
БУДІВНИЦТВА КОРПУСУ ЛІКАРНІ ЗА СВОЇ КОШТИ»

Оксана КОБЗАР

Нова школа
— З чим пов’язане коригу-

вання проекту нової школи, 
що будується на вул. Робоча—
Банківська? 

— У цьому проекті не було пе-
редбачено будівництво котельні, 
мережі Інтернет, тому зараз йде 
робоче коригування. Станом на 
сьогодні вартість робіт і матеріалів 
змінилася, суттєво виросла зарп-
лата, тому в таких випадках зако-
нодавством допускається норма, 
що вартість будівництва може бути 
збільшена на 50 % від суми тенде-
ру, якщо в цьому є економічна по-
треба. Проект школи виготовлявся 
три роки тому, на його втілення пе-
редбачалося близько 138 млн грн. 
На сьогодні ця сума зросла, якщо 
не помиляюся, до 160 млн грн. Чи 
встигнемо до вересня 2018-го за-
вершити будівництво? У мене не-
має жодних сумнів у тому, що ПрАТ 
«Агробудмеханізація» повністю до-
тримається своїх зобов’язань, це 
надійний забудовник. Є величезні 
сумніви щодо того, чи встигатиме 
проектний інститут за нами — ми 
сконцентрували кошти, є бажан-
ня, є команда, але не все залежить 
від нас: це і проектні роботи, і за-
купівля меблів, можлива політич-
на складова — це те, чого не мож-
на передбачити. 

— Була чудова ідея на наступ-
ний навчальний рік перевести 
середню і старшу ланку «Ліцею 
«Дизайн-освіта» у нову школу 
разом із педколективом, а у ни-
нішньому приміщенні ліцею за-
лишити початкову школу. Во-
на у силі?

— Ця ідея – найпростіший і най-
більш логічний варіант з наймен-
шими втратами. Я б хотів наполя-
гати на цьому. Так ми б вирішили 
кадрове питання, що є важливим. 
Можна і в новій школі набрати пер-
ші класи для тих, хто живе поряд. 
Але проблема у тому, що вміша-
лася політика — включилися на-
віть депутати обласної ради. У ЗМІ 
прозвучала фраза: «Не можна зни-
щувати ліцей». Звідки взялися такі 
прогнози? Ніхто нічого знищувати 
не збирається! Тому на сьогодні я 
бачу вирішення ситуації так: на се-
сії міської ради 27 лютого створи-
ти ліцей, як юридичну особу, ого-
лосити конкурс на посаду директо-
ра, запропонувати вчителям і шко-
лярам перейти у нове приміщення 
за власним бажанням. 

— Не думаєте, що коли плано-
вого переселення ліцею в ліцей 
не буде, то з переходом у нову 
школу виникне хаос? Тут має бу-
ти чітка владна позиція.

— Депутати розділилися у дум-
ках щодо ліцею, тому моє завдан-
ня — не допустити розколу серед 
них, не стати заручниками ситуації. 
Хаосу не буде.

— Зупинилося будівництво 
садочка по вул. Момота. Сто-
лична компанія не виправдала 
сподівання?

—Мені інколи закидають, що вла-
да Борисполя лобіює інтереси од-
них і тих же забудовників. Ні. Якщо 
ремонт дороги виконує ШБУ-53, 
значить усе буде якісно. Якщо будує 
ПрАТ «Агробудмеханізація» чи ПМК 
— то це найкраще співвідношення 
ціни і якості, до того ж, будуть до-
тримані усі терміни і зобов’язання 
— таких професійних будівельних 
компаній сьогодні одиниці. Важли-
во не натрапити на недобросовіс-
них забудовників, як це сталося із 
садочком по вул. Момота — вони 
виграли тендер, обійшовши «Бо-
риспільсільбуд». Місто проплатило 
аванс на будівництво у сумі 6 млн 
грн, які не були використані, тому, 
згідно із вимогою законодавства, 
казначейство заблокувало усі ра-
хунки для управління капітального 
будівництва і фактично у фінансо-
вому плані місто зупинилося. Тому 
підготовлена позовна заява до суду 
на недобропорядну компанію-забу-
довника про відшкодування коштів 
та розірвання договору.

Чи буде корпус ЦРЛ
— На сесії районної ради, яка 

відбулася 13 лютого, депутати 
підтримали ідею створення ро-
бочої групи для перемовин що-
до долі лікарні між містом і ра-
йоном та запропонувати місь-
кій владі побудувати за кошти 
міського бюджету корпус для 
терапевтичного і неврологічно-
го відділень і таким чином увій-
ти у співзасновники Бориспіль-
ської ЦРЛ. Що думаєте з цього 
приводу?

— У 2017 році у нас була домов-
леність із районною радою та РДА 
про те, що ми будуємо цей корпус 
спільно, і як доказ цього міською 
радою було виділено 10 млн грн 
на його будівництво. Бориспіль-
ська райдержадміністрація, район-
на рада разом із лікарнею розроби-
ли проект вартістю 1 млн 450 тис. 
грн, область тоді пообіцяла додати 
5 млн грн, а район — 12 млн грн. І 
якби цей проект у 2017 році почав 
втілюватися, у нас би було освоєно 
торік 27 млн грн, тоді б у 2018-му 
місто додало б ще 50 млн грн, ра-
йон — 50 млн грн — і корпус було 
б збудовано. Чому цього не стало-
ся? Змінилася влада в районі, у но-
вого голови РДА інше бачення що-
до будівництва корпусу, втрутилася 
область. У підсумку нічого не вийш-
ло. Коли три хазяїни, то толку не бу-
де. У цьому процесі з корпусом має 
бути один лідер, я вважаю, ним має 
стати ЦРЛ, але адміністрація лікарні 
такі ініціативи не проявляє.

— Відомо, що між містом і ра-
йоном були робочі зустрічі з ме-
тою обговорення статуту лі-
карні та будівництва корпусу. 

Чи є результат? І чому тема з 
будівництвом не вирішується? 
Яка суть конфлікту двох адмі-
ністрацій?

— У нас немає конфлікту. Жод-
ного. Питання стоїть у юридичній 
площині — лікарня є власністю ра-
йону. Якщо ваша ручка, чому я ку-
пуватиму для неї стержень? Руч-
ка — ваша власність. Не варто нам 
перетягувати канат щодо фінансу-
вання лікарні. Якщо говорити про 
субвенцію на ЦРЛ, то участь міста 
— 53 %, району — 47 %. Минуло-
го року місто на поліпшення мате-
ріально-технічної бази ЦРЛ напра-
вило 1,5 млн грн, а саме: два апара-
ти ШВЛ вартістю 560 тис. грн, кювез 
для новонароджених — 496 тис. 
грн, гінекологічні крісла — 64 тис. 
грн, функціональні банкетки для 
сидіння тощо. Якщо почитати ста-
тут лікарні, то там цікавий пункт: 
лікарня заснована на майні міста 
і району, але власниками майна є 
район. Це вважаю неправильним.

— Якщо вдасться домовити-
ся з районом, щоб переробити 
статут лікарні й 50 % ЦРЛ ста-
нуть власністю міста, то Бори-
спіль готовий побудувати кор-
пус за власний кошт?

— Складовою Бориспільської 
ЦРЛ є патологоанатомічний кор-
пус, стоматологічна клініка, що на-
лежить громаді міста. Ми не запе-
речуємо щодо участі в будівництві 
нового корпусу.

З головою районної ради Владис-
лавом Байчасом у нас з цього питан-
ня повне порозуміння. Сподіваюся, 
що і з головою РДА Олександром Ту-
ренком також знайдемо спільну мо-
ву. Бориспіль сьогодні готовий роз-
глядати питання будівництва цього 
корпусу за свої кошти, і будемо ра-
ді, якщо район долучиться. У міста є 
для цього всі можливості.

— Як думаєте, район готовий 
будувати корпус?

— З урахуванням того, що за-
раз не відомо, що буде з лікарнею 
у 2020 році, голова РДА ставить аб-
солютно правильне питання: а як-
що деякі підрозділи ЦРЛ зникнуть 
і залишаться вільні площі? То може 
й не потрібно будувати? Я переко-
наний, що треба будувати, але слід 

врахувати й думку району. Нам вар-
то сісти разом і домовитися. Ми на-
лаштовані на такі перемовини і бу-
дівництво. Якщо ми побудуємо кор-
пус, а його площа буде завеликою 
для потреб ЦРЛ, то можна зроби-
ти там діагностичний центр. Я б хо-
тів, щоб газета написала: конфлік-
ту між містом і районом не буде, ми 
обов’язково знайдемо спільні точки 
дотику. Якщо хтось хоче розпалю-
вати між нами ворожнечу, то це не 
вдасться. Війни у нас немає, є різні 
бачення, що є нормальним. Ми до-
мовимося. Так, у нас був конфлікт з 
районом щодо аеропорту, але ми 
вже знайшли компроміс, перегор-
нули сторінку і йдемо далі. 

— Податки від ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» уже 
йдуть 50 на 50 у районну і місь-
ку казну?

— Поки ні. Це питання не одного 
дня. Потрібно провести величезну 
роботу у юридичній площині, вона 
зараз триває. Необхідно виокремити 
певні структурні підрозділи аеропор-
ту, зареєструвати їх на території міста. 

Про фінанси
— Відомо, що минулого року з 

міського бюджету було виділе-
но по мільйону грн на кожен де-
путатський округ, щоб обранці 
спільно із громадою вирішили, як 
використати ці кошти на своїх 
округах.

— Дійсно, був такий розподіл, 
щоб кожен округ отримав фінансу-
вання «на дрібнички». Наприклад, 
там люди хочуть лавочки, там — 
майданчик, там — сквер, доріжку. 
Виборцям і їхньому депутату вид-
ніше, як використати ці кошти. Усі 
плани і витрати обов’язково узгод-
жувалися із головним управлінням 
ЖКГ, складався кошторис, відповід-
ний пакет документів. Проведена 
величезна робота, але ми зрозумі-
ли, що це правильний шлях.

— Чому міські депутати не ма-
ють зобов’язання звітувати про 
свою роботу перед громадою?

— Це питання не до мене. Ду-
маю, більшість звітують на своїх 
округах. Можливо, преса не завж-
ди про це поінформована. Форма 

звіту може бути різноманітною, на 
вибір депутата.

— Голова РДА Олександр Ту-
ренко, звітуючи про діяльність 
РДА, наголосив, що має бути од-
на об’єднана громада — міста і 
району, без поділу. Підтримуєте?

— Я цілком підтримую. Про це я 
заявляв ще 8 років тому: є відповід-
ні звернення до Президента Укра-
їни, до Прем’єр-міністра, до Вер-
ховної Ради. Від такого об’єднан-
ня виграли б усі — і місто, і район, 
і громади. Думаю, згодом так і буде. 

— Ви особисто готові очоли-
ти таку велику громаду?

— Я не претендую, це вирішува-
тиме сама громада, яка вибере со-
бі очільника.

— Є припущення, що ви не пла-
нуєте виставляти свою канди-
датуру на мера, а підете на ви-
бори до Верховної Ради.

— Час покаже.
— Зараз відкрито заговорили 

про зарплати та премії чиновни-
ків усіх рангів. Яку платню отри-
муєте ви та ваші заступники?

— Скажу так — зарплата є ста-
більною. І вона визначена Постано-
вою Кабінету Міністрів № 268 «Про 
впорядкування структури та умов 
праці працівників апарату орга-
нів виконавчої влади, органів про-
куратури, судів та інших органів».

— Чиновники міськради утри-
муються на податки громадян, 
тому громада має знати, чи до-
стойна платня у тих, кому во-
ни довірили представляти свої 
інтереси у владі. 

— Звичайно. Відкрийте деклара-
ції, там уся інформація. Я не гото-
вий назвати суми, бо платня різна 
— у міського голови одна, у заступ-
ників інша, у начальників відділів 
— своя, у головних спеціалістів — 
ще інша. Назвати конкретні циф-
ри я не можу, вони різні. Зарплати 
піднялися, що радує, немає у нас 
плинності кадрів, люди дорожать 
роботою. 

— Чи розглядає міська рада ва-
ріант із комунальним громад-
ським транспортом хоча б на 
окремих маршрутах з метою 
покращити якість пасажир-
ських перевезень у Борисполі?

— Чому ви вважаєте, що кому-
нальний транспорт врятує ситуа-
цію? Він ляже непосильним тяга-
рем на бюджет міста. Для створен-
ня комунального парку потрібно 
не менше 100 млн грн, а на утри-
мання щороку потрібні кошти. У 
мене немає економічних показни-
ків щодо цього, але за все потріб-
но платити. Це буде не вихід, а ве-
личезна проблема, бо не буде за 
що його утримувати. Зараз бага-
то пільгових категорій, за які теж 
треба платити. Сьогодні є звернен-
ня до міської ради від перевізни-
ків про підняття тарифу до 6,50 грн 
по місту. Для людей це дорого, бо 
зарплати не встигають за ростом 
цін. Але вихід необхідно шукати.
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 ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

СТИХІЙНА ТОРГІВЛЯ 
ПОЧИНАЄ І ВИГРАЄ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
Сергій КРУЧИНІН

Одних містян такий спосіб заро-
бітку нервує, бо заважає пройти 
тротуаром. Інші ж тішаться, що тут 
можна придбати овочі та фрукти, 
не звертаючи на поруч розташо-
ваний ринок. 

На цьому ласому місці можна зу-
стріти дядечок із базарними візка-
ми, які доставляють із ринку «Цен-
тральний» ящики із мандаринами, 
яблуками, картоплею чи іншим по-
пулярним крамом. На торгових 
стелажах усе реалізується ніби-
то під брендом — «домашні това-
ри». Халявну місцину без плати за 
торгові місця облюбували і пере-
купки зі столиці. Тоді у хід ідуть не 
тільки овочі, фрукти, м'ясо, риба, 
а й одяг: від білизни чи шкарпеток 
до джинсів та пуховиків. Провівши 
небагато часу неподалік стихійки, 
з легкістю можна відслідкувати не 
лише автівку, на якій привезли то-
вар, а й хазяїв бізнесу. 

Поліція не помічає
Стражі порядку переконують, 

що борються із незаконною тор-
гівлею. Щоб пересвідчитися,  «Ві-
сті» викликали наряд патрульної 
поліції до торгівельного ряду на 
Київському Шляху: 15 лютого об 
11.43 зателефонували на 102 із 
проханням розібратись із торгів-
лею навпроти магазину «Рошен», 
де особи ромської національнос-
ті облюбували територію, вистав-
ляючи одягнені манекени, і всти-
гали хапати перехожих за рукави 
і пропонувати товар.

Наряд патрульних змусив по-
хвилюватися — приїхали полі-
цейські через 40 хв. після викли-
ку. Трохи знітившись, скромні 
хлопці у формі підійшли до торгу-
ючих. Довго щось їм розповідали, 
а потім ще довше слухали відпо-
віді. Невдовзі продавчиня комусь 
зателефонувала, під’їхали «Жигу-
лі», водій допоміг їй завантажи-
ти товар у багажник. Проте полі-
цейські не помічали поруч інших 
продавців ковбас, масла, риби 
та мандаринів тощо. Відправили 
одну продавчиню, а  решта сти-
хійників спокійно реалізовували 
товар і далі.

 Стихійна торгівля на 
тротуарі по вул. Київський 
Шлях, поблизу ринку «Цен-
тральний» — уже звич-
на справа для бориспільців. 
Торговельні ряди і до місь-
кої ради можуть дістатися, 
прогнозують на базарчику. 
Хто  торгує, а хто бореть-
ся з торгашами? «Вісті» до-
сліджували стару тему. 

Боротьба чи гра?
Міська влада не один рік нама-

гається побороти незаконний ри-
нок по вул. Київський Шлях. Про-
те марно. Щоб припинити діяль-
ність вуличних торговців, кажуть 
самі стихійники, владні органи ма-
ють запропонувати альтернативні 
торгові місця у дозволеному місці. 

«Вісті» поговорили про пробле-
ми стихійної торгівлі із Людмилою 
Ковальовою, заступником місько-
го голови. 

— Є попередня домовленість 
із активістами міського громад-
ського формування «Сектор Без-
пеки» та Територіальної оборо-
ни про те, щоб надати їм нагля-
дові повноваження по всьому 
місту в цілому і зокрема на сти-
хійних ринках. Проте поки що зі 
стихійними торговцями бороть-
бу веде патрульна поліція та від-
діл контролю за благоустроєм мі-
ста. Патрульні з певних причин 

не досить добре з цим справля-
ються. Найбільшою проблемою 
є відсутність належного примі-
щення для зберігання вилучено-
го товару до рішення суду. Ніхто 
не може знати, яким це рішен-
ня буде, можливо, суд призна-
чить повернення товару влас-
нику. Спеціальні приміщення 
надавалися поліції, але належ-
но обладнаних не було. Напри-
клад, для зберігання домаш-
нього сиру має бути одна тем-
пература, а для зберігання ри-
би — інша. Оскільки поліція 
несе відповідальність за збере-
ження вилученого товару, то во-
на й повертати його має у тако-
му ж стані, — розповіла Людмила 
Олександрівна.

На питання, чи не розглядає 
міська влада варіант із окульту-
рюванням місць продажу по Київ-
ському Шляху, Ковальова відпові-
ла, що цього не буде. 

Картина невтішна
Відомо, що купувати продукти 

на стихійному ринку, а особли-
во м’ясо, рибу чи кисломолочні 
вироби, означає наразити себе 
і близьких на небезпеку. Ніяких 
гарантій ні щодо якості, ні щодо 
дати та умов  виробництва такої 
продукції немає. Подібна ситуа-
ція і з овочами та фруктами, ад-
же місця, де вони вирощували-
ся, та який мають вміст хімікатів, 
ніхто не знає. Але люди купують 
— попит породжує пропозицію. 

Вимальовується невтішна кар-
тина: ніхто у Борисполі не шукає 
законні способи боротьби із сти-
хійною торгівлею, а відбувається 
перекладання відповідальності за 
порядок на центральній вулиці мі-
ста. Перш ніж говорити про вилу-
чення незаконного товару, слід не 
допускати, щоб його стихійники 
викладали на тротуарі безкарно 
із дня у день роками.

У прес-службі Управління патрульної поліції 
м. Бориспіль повідомили:

— За торгівлю з рук 
у невстановлених 
місцях передбачена 
відповідальність за 
ст.160 КУпАП, в якій 
йдеться: «Торгівля в 
містах з рук на вули-
цях, площах, у дво-
рах, під'їздах, скверах 
та в інших невстанов-
лених місцях — тягне 
за собою накладен-
ня штрафу від одно-
го до семи неоподат-
ковуваних мінімумів 
доходів громадян з 
конфіскацією пред-
метів торгівлі або без 
такої. Торгівля з рук у 
невстановлених міс-

цях промисловими 
товарами — тягне за 
собою накладення 
штрафу від шести до 
п'ятнадцяти неопо-
датковуваних мініму-
мів доходів громадян 
з конфіскацією пред-
метів торгівлі». 
Відповідно, для діє-
вого реагування па-
трульних поліцей-
ських на вказане пра-
вопорушення потріб-
но, аби було наявне 
приміщення, яке б 
відповідало всім са-
нітарним нормам для 
належного зберігання 
продуктів та речей, 

які конфіскуються під 
час складання адміні-
стративного матеріа-
лу та мають зберігати-
ся в ньому до відпо-
відного рішення суду.
У Борисполі такого 
приміщення немає, 
відтак реагувати на 
ці правопорушення в 
повній мірі патрульні 
не мають можливості. 
У вирішенні пробле-
ми стихійної торгівлі 
в місті має бути заці-
кавлена не лише па-
трульна поліція, а й 
місцеве самовряду-
вання та відділ бла-
гоустрою зокрема.  

• З 24 березня 2016 року по 18 лютого 2018 працівниками 
поліції було складено 13 протоколів за ст.160 КУпАП.

ОФІЦІЙНО

Людмила КОВАЛЬОВА,
заступник Бориспільського
міського голови

WWW.I-VISTI.COM

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

• Риторичне питання: якщо б особа без дозволу на торгівлю реалізовувала товар на центральній площі 
міста — Європейській — їй би дозволили чи попросили звідти?

• Асортимент вражає: мед, віники, тушки птиці, молоко у пластиковій тарі, сир і молозиво...
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 ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ІДЕЯ

ЕВОЛЮЦІЯ КАР’ЄРІВ

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Забудовники неодноразово на-
магалися звести на місці цих ям ба-
гатоповерхівки, але щоразу люди 
були проти будівництва. Сьогод-
ні біля Будинку культури яму пері-
одично використовують мотоци-
клісти для тренувань та змагань. 
Взимку, традиційно, яма експлуа-
тується любителями спускатися на 
санках. Прибирати територію до-
водиться міськкомунгоспу. Однак 
на повну яма не експлуатується 
уже 30 років.

У мікрорайоні Соцмістечка тери-
торія кар’єру вся у порослі. Деякі 
дерева випалені у середині стов-
бура, похилені, від інших залиши-
лися колоди, багато чагарників. 
Тут накопичується сміттєвий мот-
лох: пляшки та елементи побуто-
вої техніки. На цьому фоні виріз-
няється куточок, обладнаний для 
тренувань. Видно, що його вико-
ристовують. «Тренажери» виготов-
лені із шин та зварені із труб. За-
гальна картина неприваблива, бо 
територія занедбана і мало ефек-
тивна для громади.

 Кар’єри у Борисполі біля Будинку культури та в районі 
Соцмістечка містяни знають без уточнення адрес. Це вели-
кі штучні заглиблення, що давно потребують окультурення. 
«Вісті» поцікавилися, якою бачать їхню долю представники 
місцевої влади.

— Ми не могли планувати ро-
боти в кар'єрі, що в Соцмістечку, 
доки та територія була у оренді. 
Нині вона належить громаді. Торік 
орендар — «ПентоПак» звернувся 
до міської ради із проханням розі-
рвати договір оренди. Питання бу-
ло винесено на сесію, і 7 вересня 
2017 року депутати підтримали це 
рішення. Зараз на сесію 27 люто-
го 2017 готується новий зонінг, де 
територію ями в Соцмістечку бу-
де визначено як рекреаційну зону. 
Тож багатоповерхове будівництво 
там буде неможливе. Я бачу роз-
виток тієї території як зони актив-
ного відпочинку. 

Поки проект ще розробляєть-
ся. Але він однозначно передба-
чатиме максимально зберегти ре-
льєф та існуючі насадження, але 
потрібно буде провести санітар-
не вирубування старих і пошко-
джених дерев. Збережуться і по-
логі схили для спуску на санчатах, 
які облюбували мешканці. Плану-
ється встановити дитячі та спорт-
майданчики, силові тренажери, 
облаштувати зону барбекю і об-
городити місце для вигулу собак. 
У парку має бути зона для відпо-
чинку і тренувань людей з обме-
женими можливостями. 

Для фінансування проекту шу-
катимемо підтримку депутатів. 
Зі свого депутатського мільйона 
я виділяю кошти на проект. Яким 
чином здійснюватиметься до-
гляд за парковим комплексом — 
вивчається.

— Територія кар’єру біля БК 
має стати центром зимових роз-
ваг у місті — бориспільський 
Буковель.

Коли випав сніг, народ виси-
пав із санчатами на гірки. Нара-
хував, що каталися понад 300 
дітей одночасно.

Звучать різні пропозиції сто-
совно цієї території. Висловлю-
валася ідея побудувати аква-
парк. Але бориспільці вибрали 
концепцію розвитку самі — там 
катаються на санчатах. Можна 
виділити кошти з міського бю-
джету і залити льодовий майдан-
чик, щоб там можна було катати-

ся на ковзанах, проводити тур-
ніри з хокею, інші ковзанярські 
змагання. 

Навколо кар’єру прокласти тро-
туари, зробити тераси, посадити 
дерева. Де пологі схили, придатні 
для катання на лижах чи санчатах, 
оформити гірки. Подбати про про-
кат лиж та ковзанів. Поряд перед-
бачити кіоски, щоб на вихідні під-
приємці могли продавати гарячі 
напої, тістечка, пиріжки…

А влітку майданчик можна було 
б використовувати як сцену, театр, 
зону відпочинку.

Я готовий спрямувати части-
ну депутатських коштів, із тих, що 
виділяються на округ, на виго-
товлення проекту, щоб розроби-
ти концепцію. Але комплекс по-
требуватиме догляду. Це має бути 
комунальне підприємство з відпо-
відним штатом і кошторисом.

«Бориспільський Буковель» «Зона активного відпочинку»

— Ями повинні залишитися та-
кими, як є. Там необхідно зроби-
ти рекреаційні зони. Провести 
озеленення, ландшафтний ди-
зайн. Можливо, найняти сертифі-
ковану організацію, яка спеціалі-
зується на природних рельєфних 
парках, щоб облаштувати розва-
жальні гірки, використовуючи 
природний ландшафт. Щось уни-
зу кар’єрів будувати небезпечно, 
бо виступають ґрунтові води. 

«За екопарки»

Микола КОРНІЙЧУК, 
перший заступник Бориспіль-
ського міського голови

Валерій МАРТИШКО, 
депутат Бориспільської 
міської ради 

Ігор ЄВТУШЕНКО, 
депутат Бориспільської 
міської ради 

ДУМКИ З ПРИВОДУ

• «Гуляють» дві великі території у центральній частині Борисполя. • Який благоустрій чекає на ці ділянки — довго міркують влада і громада.

• Хендмейд у ямі в районі Соцмістечка: спортивні тренажери.
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 ДЕ ЗРОБИТИ ПІ-ПІ?

ПРАВО НА ТУАЛЕТ
 Що робити, якщо «припече» під час прогулянки мі-

стом, а поруч немає туалету? Бігти під найближчий кущик, 
проситись у кафе чи ресторан або намагатись пробратися 
непоміченим до інших закладів? «Вісті» вирішили прове-
сти соціальний експеримент.

• Приміщення Побуткомбінату на вул. Київський Шлях. У кількох ме-
трах від нього — зупинка автобусів і маршруток. Піднімаюся на дру-
гий поверх, де перукарня. У черзі чекають жінки і чоловіки. Питаю, чи 
є туалет. Є, відповідає жінка в черзі, але він зачинений. З перукарні ви-
ходить дівчина, запитує: «Ви до мене?» Відповідаю: «Ні, мені б до туа-
лету..» «Туалет для співробітників». «А якщо дуже потрібно?» Дівчина 
повертається до кімнати і через хвилину виносить ключ. «Ось, будь 
ласка!» Дякую і ставлю перший «плюс».

• Кафе «Маріанна», що на вході до центрального парку. За барною 
стійкою — кілька дівчат. Запитую, чи можна відвідати туалет. «Будь ла-
ска», — чемно відповідають і показують, куди йти. На запитання, чи 
пускають у туалет  тих, хто зайшов з вулиці і нічого не замовив, від-
повідають: «Звичайно, ми намагаємося зробити все, щоб у людей за-
лишилися від нашого закладу приємні враження». Ставлю «плюс» і 
вирушаю далі.

• Торгівельний комплекс «Гранат», що у центральному парку. Запи-
тую у дівчини-співробітниці, чи можна відвідати вбиральню. «А чому 
ні?» — відповідає красуня і пояснює, як туди пройти. Туалет приємно 
вражає сучасним ремонтом і чистотою, а  відвідування — безкоштов-
не. Ставлю «плюс» та мандрую містом далі.

• Макдональдс — це порятунок для тих, кому вкрай «припекло». 
У  туалет тут можна пройти безкоштовно без принизливих і незруч-
них прохань.

• Через дорогу — чудова площа з фонтанами і скульптурами. Тут 
же будівля виконкому міської ради. Заходжу всередину і ставлю те ж 
саме сакраментальне запитання. «Та без проблем», — відповідають. 
Знову великий «плюс».

• Для закріплення позитивного враження про пікантну тему, захо-
джу в магазин «Сільпо», що розташований у самісінькому центрі мі-
ста. Поруч — стоянка авто. У  «Сільпо» багато відвідувачів. Втім, до ту-
алету тут нікого не пускають. «Ні, це лише для співробітників, охоро-
на не дозволить», — категорично відмовила працівниця магазину. 
Ставлю «мінус».

• У магазині АТБ на вул. Київський Шлях, що відкрився недавно, теж 
не зраділи моєму проханню. «Що?» — здивувалася співробітниця у 
відповідь на моє сором'язливе звернення. «Туалет у нас службовий, 
тож ідіть до кінотеатру, він поряд». Знову неочікуваний «мінус».

• Кінотеатр з гучною назвою «Європа» знаходиться в декількох ме-
трах від АТБ. Запитую у касира, чи можу я відвідати туалет. «Він зачи-
нений!» «А коли відчиниться?» «Під час сеансу». З'ясовую, що до по-
чатку сеансу залишається 20 хв. У фойє вже сидять люди, але туалет 
ніхто і не думає відчиняти. «Я за це не відповідаю, хто має його відчи-
няти, не знаю», — почала дратуватися касир. З'ясувати відповідаль-
ного за туалет не вдалося. Так і пішла собі. «Мінусую». 

Наталія ДОЛИНА, фото автора

Незручна тема
Як казав сатирик Михайло Жва-

нецький, «щастя — побачити ту-
алет і встигнути до нього добіг-
ти». Проте тема громадських туа-
летів завжди подавалася у нас під 
грифом «секретно», вона і зараз 
вважається незручною для широ-
кого обговорення, та й малозна-
чимою. Опинившись у незнайомо-

му місті, людина запитує пошепки: 
«Скажіть, а де у вас тут вбиральня»,  
— ніби робить щось непристойне. 

У центрі Борисполя — чимало 
закладів харчування, супермарке-
тів, офісів, зупинок громадського 
транспорту. Центральна вулиця мі-
ста — відрізок Харківської траси. 
Тут завжди багато людей. «Як ре-
агуватимуть на прохання зайти до 
туалету в різних установах та гро-
мадських місцях Борисполя?» — 
подумали і вирушили проситися…

Якщо соромитеся проситися
• Згадую, що колись у парку був 

громадський туалет. Але щоб за-
вітати туди, треба було набратися 
сміливості. Приміщення вбиральні 
нагадувало катакомби часів війни 
або підземну каналізаційну мере-
жу, якою пробиралися герої філь-
му «Сталкер». Запитую у перехожих 
у парку, де туалет. «Ось тут, недале-
ко. Є вказівники», — відповідають 

люди. Дійсно, на паркових доріжках 
встановлені таблички з написом WC 
і стрілками вказано напрямок ру-
ху. З побоюванням йду туди. На стіні 
— оголошення: «Обережно, слизь-
ко». Сходами спускаюся вниз. При-
міщення чисте, відремонтоване, сяє 
новим кахлем і фаянсом, на стіні — 
дзеркало, є туалетний папір. Відві-
дування платне — 3 грн. Жінка у ві-

конці дозволяє розгледітися, розпо-
відає, що взимку туалет відкритий з 
8.00 до 17.00, а влітку з 8.00 до 21.00.

• Ще один платний туалет — на 
території ринку «Центральний». 
Ціна — теж 3 грн. Там усе в межах 
норми, є туалетний папір, щоправ-
да, стоїть різкий запах. Працює ту-
алет з 7.00 до 19.00.

У підсумку. Отже, з 10 різ-
них закладів, які відвіда-
ли, у п’яти дозволили ско-

ристатися туалетом без будь-яких 
проблем, у двох це можна було 
зробити за гроші (на жаль, термін 
відвідування цих точок обмеже-
ний, а що робити після 19.00?), у 
трьох — категорічно відмовили. 
Результат непоганий, навіть у по-
рівнянні зі столицею.

Втім, експеримент висвітлив 
проблему, яка в нашій країні до-
сі залишається невирішеною. А 

саме — визнання на державно-
му рівні права гідно задовольни-
ти базову потребу людини. Адже 
зараз, за великим рахунком, ми 
не суб'єкти права, а заручники 
проблеми, яку кожен вирішує, як 
може. Хтось, стиснувши зуби, на 
очах у багатьох людей, проситься 
до туалету в закладах, де можуть 
дозволити, а можуть і відправи-
ти. Хтось не хоче благати милості 
і вважає за краще бігати по кущах. 
І те, і інше —  принизливе і непри-
пустиме для європейської країни.

Колись, за радянських часів, ту-
алетний папір був дефіцитом (по-
при величезну кількість у країні 
целюлозних комбінатів), а чима-
ло громадських туалетів не ма-
ли дверей. Здається, це було не 
випадково, адже у такий спосіб 
можна було стовідсотково поз-
бавити людину почуття гідності. 
В Україні відбувається декому-
нізація. Тож, можливо, потрібно 
починати її було не з повалення 
пам'ятників, а з ладу в головах і 
клозетах?

!

!

Чи знаєте ви, що…
…у 2001 році на міжнародній конференції в Сінгапурі була заснована Всесвітня туалетна організація 

(ВТО). Місце проведення конференції було обрано не випадково: Сінгапур відомий «клінічною» чистотою 
громадських туалетів. День проведення конференції, 19 листопада, був проголошений «Всесвітнім днем 
туалету». Відтоді кожен рік планета відзначає цей день відкриттям нових ватерклозетів, робить рейтин-
ги туалетів, обговорює проблеми, проводить саміти, покликані зруйнувати негласне табу на обговорен-
ня «туалетної» теми.

… у Великобританії щорічно проводиться престижний конкурс «Туалет року». 
… у Японії в громадських туалетах можна почути класичну музику і побачити інтер'єри «від кутюр». 
… в Австралії випущена національна карта громадських туалетів країни, де вказана інформація про міс-

цезнаходження, режим роботи, наявність кабінок для дітей та інвалідів, зручні способи підходу і під'їзду 
до цих закладів. Реальна, а не на словах, турбота про людей.

… засновник і беззмінний керівник «іншої ВТО» сінгапурець Джек Сім вважає, що «право на туалет є од-
ним з найбільш базових, навіть більш важливим, ніж право на свободу слова».

А ЯК У НИХ?

Згідно із Законом України 
«Про захист прав спожи-
вачів», відвідувачі закла-

дів громадського харчування ма-
ють право безперешкодно скори-
статися туалетом, який обов’язко-
во має бути в таких закладах. Що 

ж стосується терміну «відвідувач», 
то додаткових роз’яснень у зако-
ні немає. Виходить, що останнє 
слово — кого вважати «відвідува-
чем», а кого ні — за господарями 
тих чи інших приватних закладів, 
а точніше — на їхній совісті.

• Ціна відвідування громадського туалету 
в Борисполі 3 грн.

• Тривалий час зачинена громадська вбиральна 
поблизу міської зупинки у напрямку Кийлова.
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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:

Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників
Збиральника меблів
Начальника будівельної 
лабораторії

Інженера-
кошторисника
Інженера-технолога
Інженера 
з будівництва
Стропальника

Завідуючого
складом
Машиніста 
мостового крану
Карщика

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
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

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 26 ЛЮТОГО

ВІВТОРОК, 27 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, 11.00, 12.20 "Чотири весілля"
12.35 "Міняю жінку"
14.00, 15.00 Т/с "Школа" (16+)
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Мама" (12+)
20.30, 5.00 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "За три дні до кохання" 

(12+)
22.00 "Гроші 2018"
23.15, 0.25 "Голос країни 8"
1.40 Х/ф "Великий рік" (16+)

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"
11.00, 12.20 "Міняю жінку"
13.00, 21.00 Т/с "За три дні до 

кохання" (12+)
14.00, 15.00 Т/с "Школа" (16+)
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Мама" (12+)
20.30 "Секретні матеріали"
22.00 "Інспектор. Міста"
23.35, 0.25 Х/ф "Розумник Вілл 

Хантінг"
4.00 Х/ф "Стати зіркою"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.05 Сьогодні

9.30 Зоряний шлях. Новий сезон

11.30, 3.00 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с "Ніч після випуску" 

(16+)

18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чужі рідні"

23.30 Х/ф "Загублений світ" (16+)

1.35 Телемагазин

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 Реальна містика. Новий 

сезон
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 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чужі рідні"
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

5.30, 20.00, 2.15, 5.20 "Подробиці"
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 Х/ф "Вийти заміж за 

капітана"
11.50 Т/с "Батьківський інстинкт" 1 

с. (16+)
12.25 Т/с "Батьківський інстинкт" 

(16+)
16.10 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Запитайте в осені"
0.25 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"

6.00 М/ф
6.10, 22.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.00 "Новини"
12.45 Х/ф "Будинок, в якому я 

живу"
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
9.45 М/ф "Кришталик і пінгвін"
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, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
0.00 Теорія зради
1.00 17+
1.30 БарДак
5.40 Корисні підказки

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Румпельштільцхен"
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, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
0.00 Теорія зради
1.00 17+
1.30 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.00, 4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. Дайджест
12.35, 13.20, 16.15 Х/ф "Чорний 

яструб" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.25 Х/ф "Книга Ілая" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Поганий хороший коп" 

(16+)
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф "Дівчина з тату дракона" 

(18+)
3.25 Труба містера Сосиски (12+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.10, 13.15, 1.55 Х/ф "Інтимний 

словник" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 22.35 "На трьох"
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
23.35 Х/ф "Мій хлопець - псих" 

(16+)
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон

5.40, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.45 "Невідома версія"
9.30 "Академія сміху"
9.55, 0.35 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
13.35 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
15.25 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
17.05 Х/ф "Вірні друзі"
19.00, 2.25 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Доброго ранку!"
1.30 "Позаочи"
3.55 Кіноляпи

5.40, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.15 "Невідома версія"
10.10 "Академія сміху"
10.35, 0.30 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Лід у кавовій гущі"
14.00 Х/ф "Шалено закоханий"
15.55 Х/ф "Доброго ранку!"
17.30 Х/ф "Живіть в радості"
19.00, 2.15 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Старий Хоттабич"
1.25 "Позаочи"
3.55 Кіноляпи
4.40 Саундтреки
5.10 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 "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 "Служба порятунку"
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 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Найбільші танкові битви"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Таємнича світова війна"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.15, 2.10 Зона ночі
5.00 Абзац
6.59, 8.49 Kids Time
7.00 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
8.50 М/ф "Ронал - Варвар" (16+)
10.40 Х/ф "Угода з дияволом" (16+)
12.40 Х/ф "Вовки" (16+)
14.10 Х/ф "Інсургент" (16+)
16.40 Х/ф "Дивергент, частина 3: 

Віддана" (16+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф "Астрал" (16+)
2.05 Служба розшуку дітей

3.00, 2.00 Зона ночі
3.50 Абзац
5.40, 7.00 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.59, 8.09 Kids Time
8.10 Т/с "Мерлін"
10.00 Т/с "Друзі"
12.50 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
17.00, 19.00 Дешево і сердито
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Х/ф "Шоу починається"
23.50 Х/ф "Астрал: Розділ 2" (18+)

6.15 Х/ф "Бажаю здоров'я!"
7.40 Х/ф "Знову невловимі"
10.25 "Кримінальні справи"
12.15, 16.55 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.10 "Свідок"
15.05, 0.40 Х/ф "Нестримні" (16+)
19.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" 

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

Ростові" (16+)
2.40 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"
5.10 "Правда життя. Професії"

6.55 Х/ф "Золота баба"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Слідопит"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 17.05 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 "Свідок"
15.05, 19.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 

2" (16+)
21.20, 0.40 Т/с "Морський патруль" 

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

Ростові" (16+)
1.30 Т/с "Коджак"
2.50 "Випадковий свідок"
3.05 "Речовий доказ"
4.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00 Бушидо
8.40, 1.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
10.05 Х/ф "Синдбад і війна фурій" 

(16+)
11.50 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)
15.55 Х/ф "Росомаха: Безсмертний" 

(16+)
18.15 "Спецкор"
18.45 "ДжеДАІ"
19.20, 20.15 Т/с "Стоматолог" (16+)
21.10 Т/с "Кістки 8" (16+)
22.55 Т/с "Кістки 7" (16+)
23.50 Х/ф "Від заходу до світанку 

2: Криваві гроші Техасу" 
(18+)

2.15 "Облом.UA."

6.00 М/ф
8.00 Бушидо
9.00 "Помста природи"
9.40, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.45 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.55, 1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.30 Х/ф "Мега-акула против 

Меха-акули" (16+)
19.20, 20.15 Т/с "Стоматолог" (16+)
21.10, 23.50 Т/с "Кістки 8" (16+)
22.55 Т/с "Кістки 7" (16+)
0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 1" 

(16+)
2.25 "Облом.UA."

7.10, 8.15 "Все буде смачно!"
9.15 Х/ф "П"ять років та один день"
11.10 "Хата на тата"
15.25 "Містичні історії-4 з Павлом 

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

історія"
19.55, 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.40 "Один за всіх"

7.30 "Все буде смачно!"
8.25 "МастерШеф - 5"
13.25 "Хата на тата"
15.25 "Містичні історії-4 з Павлом 

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

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

4"
0.40 "Один за всіх"

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 18.05, 

21.00, 1.55 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40, 16.10 Д/ф "Крим. Незламний"
10.00, 0.40 Д/ф "Генічеськ"
10.50 Зимові Олімпійські ігри 2018 

г. Кращі виступи
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.15 Розсекречена історія
16.55, 4.45 Д/ф "Есе про Крим"
17.20, 5.35 Д/ф "Крим. Спротив"
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00, 2.45 Спецпроект "До Дня 

спротиву окупації Криму"
21.50, 2.35 Зимові Олімпійські ігри. 

Післямова

6.00, 16.35 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 18.05, 

21.00, 1.55 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Д/с "Останній шанс побачити"
11.00, 22.05 Зимові Олімпійські 

ігри 2018 г. Кращі виступи
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.15 Фольк-music
17.30 Д/ф "Жива природа"
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний синдром
20.25 Наші гроші
21.50, 2.35 Зимові Олімпійські ігри. 

Післямова
2.50 Війна і мир

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 СУМУЄМО
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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, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Міняю жінку"
13.00, 21.00 Т/с "За три дні до 

кохання" (12+)
14.00, 15.00 Т/с "Школа" (16+)
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Мама" (12+)
20.30 "Секретні матеріали"
22.00 "Одруження наосліп"
23.35, 0.25 Х/ф "Найкращий 

екзотичний готель 
"Меріголд" (16+)

3.55 Х/ф "Невдаха з Каунт-Каунті"

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 Реальна містика. Новий 

сезон
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 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чужі рідні"
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

6.00 М/ф
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"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
13.00 Х/ф "Мачуха"
14.50, 15.45, 16.45, 3.15 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.05, 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
9.45 Х/ф "Король Дроздобород"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00 Панянка-селянка
13.00, 19.00 4 весілля
14.00 Рятівники
15.00, 15.20, 15.40 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
0.00 Х/ф "Невловимі" (16+)
1.30 Х/ф "Анничка"
3.00 Щоденники Темного
5.40 Корисні підказки

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф "Мій хлопець - 

псих" (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
20.20 Секретний фронт
22.30 "На трьох"
23.45 Х/ф "Бердмен" (16+)
1.45 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон

5.40, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія"
10.30 "Академія сміху"
11.20, 1.30 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Чорна сукня"
14.00 Х/ф "Король Дроздобород"
15.20 Х/ф "Вірні друзі"
17.15 Х/ф "Дівчина без адреси"
19.00, 3.20 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Провінційний роман"
2.25 "Позаочи"
4.50 Кіноляпи
5.20 Саундтреки
5.50 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 "Таємнича світова 

війна"
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, 2.10 Зона ночі
3.30 Абзац
5.30, 7.00 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.59, 8.19 Kids Time
8.20 Т/с "Мерлін"
10.20 Т/с "Друзі"
12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.10 Х/ф "Антиганг" (16+)
0.00 Х/ф "Астрал" (16+)
2.05 Служба розшуку дітей

6.00 Х/ф "Постріл у труні"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Акселератка"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
15.05, 19.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 

2" (16+)
21.20, 0.40 Т/с "Морський патруль" 

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

Ростові" (16+)
1.30 Т/с "Коджак"
3.00 "Випадковий свідок"
3.05 "Речовий доказ"
4.35 "Легенди бандитського Києва"

6.00 М/ф

8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.40, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Облом.UA."

15.30 Х/ф "Мега-акула проти 

Колоса" (16+)

19.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.10, 22.55 Т/с "Кістки 8" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 1" 

(16+)

1.35 "Помста природи"

6.50 "Все буде смачно!"
8.45 "МастерШеф - 5"
12.55 "Хата на тата"
15.25 "Містичні історії з Павлом 

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

історія"
20.00, 22.40 "МастерШеф. 

Кулінарний випускний"

6.00, 16.35 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 18.05, 

21.00, 1.55 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Д/с "Останній шанс побачити"
11.00, 22.05 Зимові Олімпійські 

ігри 2018 г. Кращі виступи
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.45 Д/ф "Христина. Кримське 

соло"
17.30 Д/ф "Жива природа"
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Проводи паралімпійців
20.25 Складна розмова
2.35 Війна і мир
3.10 Д/ф "Вони боролись до 

загину"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 1 БЕРЕЗНЯ

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, 10.55, 12.20 "Міняю жінку"

13.45, 21.00 Т/с "За три дні до 

кохання" (12+)

14.45, 15.45 Т/с "Школа" (16+)

17.10 Т/с "мама"

20.30, 4.35 "Секретні матеріали"

22.00 "Міняю жінку - 13"

23.00, 0.25 "Право на владу 2018"

0.45 Х/ф "Зелені гори" (16+)

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
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
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 "Чужі рідні"
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
1.50 Телемагазин
3.10 Реальна містика
4.45 Агенти справедливості (16+)

6.00 М/ф
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"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
13.00 Х/ф "Єдина"
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
9.45 Х/ф "Столику, накрийся"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
14.00 Т/с "Зачароване королівство"
19.00 М/ф "Нарешті вдома"
20.30 Х/ф "Персі Джексон: Море 

чудовиськ"
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

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Антизомбі
12.10, 13.15 Х/ф "Ворог біля воріт"
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
20.20 Інсайдер
22.35 Х/ф "12 років рабства" (16+)
1.05 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.35 Труба містера Сосиски (12+)
3.55 Скарб нації
4.05 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей

6.10, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.25 "Невідома версія"
9.35, 0.35 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Дорога на Січ"
13.05 Х/ф "Пан Володиєвський"
16.05 Х/ф "Тегеран-43"
19.00, 2.20 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Заради сімейного 

вогнища"
1.30 "Позаочи"
4.00 Кіноляпи
4.30 Саундтреки
5.00 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 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Таємнича світова 

війна"
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, 2.10 Зона ночі

3.50 Абзац

5.40 М/с "Лунтік і його друзі"

9.10 Т/с "Мерлін"

11.00 Х/ф "Цунамі. Удар з глибини"

14.45, 23.50 Х/ф "На гребені хвилі" 

(16+)

17.10 Х/ф "Антиганг" (16+)

19.00 Х/ф "Захоплення підземки 

123" (16+)

21.10 Х/ф "Служителі закону" (16+)

2.05 Служба розшуку дітей

6.20 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Загадка Ендхауза"
10.55 "Кримінальні справи"
12.40, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
15.05, 19.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 

2" (16+)
21.20, 0.45 Т/с "Морський патруль" 

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

Ростові" (16+)
1.30 Т/с "Коджак"
3.00 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"
4.30 "Мисливці за привидами"

6.00 М/ф

8.00, 12.55 "Помста природи"

9.40, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

14.40 Х/ф "Дніпровський рубіж"

19.20 Т/с "Гвардія 2"

21.10, 22.55 Т/с "Кістки 8" (16+)

0.40 Т/с "Вуличне правосуддя 1" 

(16+)

1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.20 "Облом.UA."

7.00 "МастерШеф - 5"
15.25 "Містичні історії з Павлом 

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

екстрасенси"
20.00, 22.40, 23.00 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"
0.00 "Один за всіх"

6.00, 11.05, 15.15 Розсекречена 
історія

6.30 Т/с "Мисливці на нацистів"
9.40 Д/с "Останній шанс побачити"
12.00, 16.15 Д/ф "Сплюндрована 

пам"ять"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Д/ф "Нічого, окрім брехні: 

боротьба з фейками"
14.30 Радіо. День
17.30 Д/ф "Жива природа"
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.05, 21.00, 1.55 Новини
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф "Єдине коло"
19.35 Д/с "Спільноти тварин"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50, 2.35 Зимові Олімпійські ігри. 

Післямова
22.05 Зимові Олімпійські ігри 2018 

г. Кращі виступи
2.50 Проводи паралімпійців
5.00 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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



10 №7 (916), 23 лютого 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 26 ЛЮТОГО - 4 БЕРЕЗНЯ

СУБОТА, 3 БЕРЕЗНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 2 БЕРЕЗНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.45 "Життя без обману"

11.15 "Інспектор. Міста"

12.55, 23.15 "Світське життя"

13.55 "Голос країни 8"

16.25, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.15 "Вечірній Київ"

2.00 Х/ф "Зелені гори" (16+)

5.15 "Розсміши коміка"

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"
11.00, 12.20 "Міняю жінку"
13.00 Т/с "За три дні до кохання" 

(12+)
14.00, 15.00 Т/с "Школа" (16+)
16.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Мама" (12+)
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Ігри приколів 2018"
23.20, 0.20, 5.00 "Розсміши коміка"
1.15 Х/ф "Найкращий екзотичний 

готель "Меріголд" (16+)

7.00, 15.00, 19.00, 2.25 Сьогодні

7.15, 4.40 Зоряний шлях

9.50, 15.20 Т/с "Чужі рідні"

17.45, 19.40 Т/с "Долю не обдуриш" 

(12+)

22.00 Т/с "Нахаба"

1.55 Телемагазин

3.05 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 Реальна містика. Новий 

сезон
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, 0.00 Т/с "Білі троянди надії" 

(16+)
23.20 По слідах
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
4.00 Реальна містика

5.30 М/ф
6.50 "Чекай мене"
8.15 "Подорожі в часі"
8.45 Х/ф "Раз на раз не 

приходиться"
10.15 Х/ф "На вас чекає 

громадянка Никанорова"
12.00 Х/ф "Афоня"
14.00 Х/ф "Гараж"
16.00 Концерт "Злата Огнєвіч. Моя 

історія"
18.00, 20.30 Т/с "Тільки не 

відпускай мене" (16+)
20.00, 2.10, 5.20 "Подробиці"
22.30 Т/с "Подаруй мені неділю" 

(16+)
2.45 Х/ф "Важко бути Богом"

6.00 М/ф
6.10, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Запитайте в осені"
12.50 Х/ф "День весілля 

доведеться уточнити"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 3.30 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Місто з ранку до 

опівночі"
1.50 Х/ф "Вавилон ХХ"
5.05 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Дельго"
11.20 Х/ф "Столику, накрийся"
12.30, 2.30 Панянка-селянка
14.30 Казки У
16.00 Танька і Володька
17.00 Х/ф "Персі Джексон: Море 

чудовиськ"
19.00 Х/ф "Бабій одружується"
21.00 Одного разу під Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
0.00 Теорія зради
1.00 17+
1.30 БарДак
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Нарешті вдома"
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 "Люди - Ікс" (16+)
23.00 Х/ф "Бабій одружується"
1.00 17+
1.30 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.10, 4.50 Скарб нації
5.20, 4.55 Еврика!
5.30 Факти
5.50 Більше ніж правда
7.40 Я зняв!
9.35 Дизель-шоу (12+)
10.50 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох"
16.20 Х/ф "Ворог біля воріт"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Спадок Борна" (16+)
22.45 Х/ф "Форрест Гамп"
1.25 Х/ф "Бердмен" (16+)
3.15 Провокатор (16+)

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.00, 20.20 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф "12 років рабства" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 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 (12+)
23.50 Комік на мільйон. Найкраще
0.50 Факти
1.15 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.40 Труба містера Сосиски (12+)

5.55, 8.30, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 2.15 "Своя роль"
9.40 "Академія сміху"
10.05 "Невідома версія"
10.45 Х/ф "Мар'я-майстриня"
12.10 Х/ф "Дівчина з гітарою"
14.00 Х/ф "Брати по крові"
15.30 Х/ф "Білі вовки"
17.20 Т/с "Неодинокие"
21.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
22.50 Х/ф "Чорний принц"
0.40 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
3.05 Кіноляпи
3.50 Саундтреки

5.40, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.30 "Невідома версія"
10.15 "Академія сміху"
10.50 "Моя правда"
12.25 Х/ф "Король Дроздобород"
13.45 Х/ф "Брати по крові"
15.25 Х/ф "Дівчина без адреси"
17.10 Х/ф "Вантаж без маркування"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Дівчина з гітарою"
0.50 Х/ф "якби я був начальником"
3.50 Кіноляпи
4.35 Саундтреки
5.15 Телебачення

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 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 3.50 "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 "Замах на Річарда 

Ніксона"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Чоловік, який мені 

подобається"

7.10 "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 "Таємнича світова 

війна"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25, 4.15 "Африка: небезпечна 

реальність"
20.30 "Місто добра"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.05 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
5.29, 6.49 Kids Time
5.30 М/с "Лунтік і його друзі"
6.50 Ревізор. Крамниці
8.50 Таємний агент
10.00 Таємний агент. Пост-шоу
11.50 Х/ф "Копальні царя 

Соломона"
15.20 Х/ф "З Парижа з любов'ю" 

(16+)
17.10 Х/ф "13 район" (16+)
19.00 Х/ф "13 район. Ультиматум" 

(16+)
21.00 Х/ф "13-й район: Цегляні 

особняки" (16+)
22.50 Х/ф "Захоплення підземки 

123" (16+)

3.00, 2.10 Зона ночі
3.35 Абзац
5.30, 7.00 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.59, 8.19 Kids Time
8.20 Т/с "Мерлін"
10.20 Т/с "Друзі"
12.30 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
17.10, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Х/ф "Погана компанія" (16+)
0.10 Х/ф "Шоу починається"
2.05 Служба розшуку дітей

6.25 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 2.40 "Речовий доказ"
15.05 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
17.10 "Круті 90-ті"
19.00, 2.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
21.10 Х/ф "Фантомас 

розбушувався"
23.05 Х/ф "Небезпечний квартал" 

(16+)
1.00 Т/с "Великі почуття" (16+)
2.30 "Випадковий свідок"
4.40 "Легенди бандитського Києва"
5.30 "Правда життя. Професії"

6.35 Х/ф "Повернення немає"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Єдина дорога"
10.50 "Кримінальні справи"
12.35, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.10 "Свідок"
15.05, 20.10 Т/с "CSI: кіберпростір - 

2" (16+)
19.30 "Свідок. Агенти"
22.00, 23.45 Т/с "Одного разу в 

Ростові" (16+)
0.10 Т/с "Морський патруль" (16+)
1.05 Т/с "Коджак"
2.40 "Випадковий свідок"
2.50 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя. Професії"

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

(16+)
16.25 Х/ф "Росомаха: Безсмертний" 

(16+)
18.50 Х/ф "Чемпион" (16+)
20.45 Т/с "Гвардія 2"
22.35 Х/ф "Щоденники месника" 

(16+)
0.35 Х/ф "Ігри на виживання"
2.05 "Облом.UA."
2.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
5.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

222": титульний бій - Cris 
Cyborg vs. Yana Kunitskaya. 
Трансляція з Лас-Вегаса, 
США

6.00 М/ф

8.00, 12.55 "Відеобімба"

9.40, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

14.50 Х/ф "Бандити"

19.20 Т/с "Перевізник 2" (16+)

23.00 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC"

1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.20 "Облом.UA."

5.55 "Хата на тата"
8.00 "Караоке на Майдані"
9.00 "Все буде смачно!"
10.05, 22.30 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
11.10 Х/ф "Два полюси любові"
15.25 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний"
19.00 "Світами за скарбами"
21.30 "Вечір з Наталею Гаріповою"

6.15 Х/ф "Подвійне життя"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00, 0.50 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
19.55, 22.40 Х/ф "Два полюси 

любові"

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини
9.35 М/с "Гон"
10.20 Хто в домі хазяїн?
11.05 Д/с "Щоденники комах"
12.00 Х/ф "Книга буття. Створення 

світу"
14.00 Д/с "Спільноти тварин"
15.45 Д/с "Весняний фестиваль"
16.40 Х/ф "Дивна подорож Мері 

Брайант"
20.00 "Гордість світу"
21.30 Зимові Олімпійські ігри 2018 

г. Кращі виступи
1.45 Д/ф "Смаки Культур"
2.40 Національний відбір учасника 

від України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2018". IІ тур

6.00, 16.35 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 18.05, 

21.00, 1.55 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Д/с "Останній шанс побачити"
11.00, 22.05 Зимові Олімпійські 

ігри 2018 г. Кращі виступи
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.30 Радіо. День
15.15 Світло
17.30 Д/ф "Жива природа"
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.30 Д/с "Спільноти тварин"
20.25 Перша шпальта
21.50, 2.35 Зимові Олімпійські ігри. 

Післямова
2.50 Національний відбір учасника 

від України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2018". І тур

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь" (1)
10.05 "Громада на мільйон"
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.10 "Світ навиворіт - 4: 
В'єтнам"

17.10 "Ліга сміху 2018"
19.30, 5.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
23.10 "Ігри приколів 2018"
0.10 Х/ф "Нащадки" (16+)
2.15 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні

7.45 Зоряний шлях

9.00 Т/с "Долю не обдуриш" (12+)

12.50 Т/с "Білі троянди надії" (16+)

16.30, 21.00 Т/с "Пташка співуча" 

(12+)

19.00, 0.30 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

22.40 Х/ф "Подаруй мені трохи 

тепла" (16+)

1.30 90-я церемонія нагородження 

премії "Оскар"

5.50 М/ф
6.25 Х/ф "Афоня"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.00 Х/ф "Бінго Бонго"
14.10 Т/с "Тільки не відпускай 

мене" (16+)
18.10 Т/с "Сільський романс" (16+)
20.00, 1.40 "Подробиці"
20.30 Т/с "Сільський романс"
22.00 Т/с "Подаруй мені неділю" 

(16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Принци повітря"
11.20 Х/ф "Пані Метелиця"
12.30, 2.30 Панянка-селянка
14.30 Казки У
16.00 Танька і Володька
17.00 Х/ф "Люди - Ікс" (16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 ЛавЛавCar 2
0.00 Теорія зради
1.00 17+
1.30 БарДак
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.05 Факти

5.35 Інсайдер

7.25 Т/с "Код Костянтина" (16+)

9.20 Т/с "Відділ 44" (16+)

12.10 "На трьох"

12.45 Факти. День

13.00 "На трьох" (16+)

13.25 Х/ф "Форрест Гамп"

16.05 Х/ф "Спадок Борна" (16+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Безславні виродки" 

(16+)

23.45 Х/ф "Мерзенна вісімка" (18+)

2.35 Провокатор (16+)

5.40, 8.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 2.10 "Своя роль"
9.30 "Невідома версія"
10.15 Х/ф "Казка про втрачений 

час"
11.40 Х/ф "якби я був начальником"
13.00 Х/ф "Привид замку 

Моррісвіль"
14.50 Х/ф "Буркотун" (12+)
16.50 Х/ф "Психопатка" (16+)
19.05 Х/ф "Всі мають померти" 

(16+)
21.35 Х/ф "В зоні особливої уваги"
23.25 Х/ф "хід у Відповідь"
0.55 Х/ф "Море нашої надії"
3.00 Кіноляпи

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 "Рецепт успіху М.

Поплавського"
15.45 "Служба порятунку"
16.20, 1.30 Х/ф "Казино "Рояль"
18.45 Х/ф "Червона скрипка"
21.00, 0.40, 3.40 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.10 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Потаємне життя слів"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.30 "Мультляндія"

3.05, 2.55 Зона ночі
6.00 Стендап-Шоу
6.59, 9.39 Kids Time
7.00 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
9.40 М/ф "Ронал - Варвар" (16+)
11.10 Х/ф "З Парижа з любов'ю" 

(16+)
13.10 Х/ф "13 район" (16+)
15.00 Х/ф "13 район. Ультиматум" 

(16+)
17.00 Х/ф "13-й район: Цегляні 

особняки" (16+)
18.45 Х/ф "На драйві" (16+)
21.00 Х/ф "Овердрайв" (12+)
23.00 Х/ф "Твердолобий" (16+)
0.50 Х/ф "Астрал: Розділ 2" (18+)

6.30 Х/ф "Будинок на дюнах"
7.45 Т/с "СБУ. Спецоперація"
11.30 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
13.05 Х/ф "Я оголошую вам війну" 

(16+)
14.50 Х/ф "Дике кохання"
17.05 Х/ф "Фантомас 

розбушувався"
19.00 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
22.00 Х/ф "Зникнення" (16+)
23.50 Х/ф "Небезпечний квартал" 

(16+)
1.40 "Таємниці кримінального світу"

6.00, 23.20 "Змішані єдиноборства. 
UFC 222": титульний бій - 
Cris Cyborg vs. Yana 
Kunitskaya. Трансляція з 
Лас-Вегаса, США

9.00 Д/п "Герої українського 
спорту: регбі"

9.30 "Помста природи"
10.05 "Загублений світ"
13.10 Т/с "Перевізник 2" (16+)
15.00 Х/ф "В ім'я Бен-Гура" (16+)
16.50 22 тур ЧУ з футболу 

"Динамо"- "Зоря"
19.15 22 тур ЧУ з футболу 

"Карпати"- "Шахтар"
21.20 "ПРОФУТБОЛ"
1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.40 "Облом.UA."

6.55 "Хата на тата"
9.00 "Все буде смачно!"
10.00 "Караоке на Майдані"
11.25 "Світами за скарбами"
13.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
15.00 "Наречена для тата"
16.55, 23.15, 23.25 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини
9.30 Х/ф "Яків"
11.20 Д/с "Щоденники комах"
12.10 Перший на селі
12.45 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
14.30 Фольк-music
15.55 Д/с "Дива Китаю"
16.30 Х/ф "Червоний колір 

Бразилії"
20.00 "Гордість світу"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с "Весняний фестиваль"
23.10 Д/с "Дика планета"
0.15 Д/с "Музична одісея Арірант. 

Шоу"
1.45 Документальний цикл Смаки 

Культур
2.40 Національний відбір учасника 

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

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

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

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

Запчастини до трактора Т-25, б/в: колінвал, 
паливний насос, стартер, генератор, борто-
ва, корзина зчеплення, переднє колесо, фор-
сунки, 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 запчасти-
ни до них. Тел.: 0 63 5689368, 0 97 6901927. 

Мотоцикл у будь-якому стані та зап-
частини до нього. Тел.: 0 66 3883391.

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що 
потребують фарбування, кредитних, 
нерозмитнених. Швидкий розрахунок, 
оформлення 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
Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, без 

балкона, газколонка, житловий стан, 450000 
грн. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світ-
лана.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Гуртожиток, Дачна вул., 2 кімнати, 26 кв.м, 

балкон, душ, с/в, на 3 родини, приватизова-
ний, біля будинку є погріб, місце для гаража, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 9516221.

Екскаваторна вул., 2/2, 45,2/28,9/9,9, жит-
ловий стан, кімнати суміжні, газова колонка, 
балкон засклений, вільна, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 7000343, 0 63 7715171.

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

Соборна вул., 3 поверх, лічильник на 
газ, вбудована кухня, 896000 грн (еквіва-
лентно 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, індиві-

дуальне 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.

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, 
погріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ван-
на в будинку, потребує ремонту, газ, свердло-
вина, 6 соток, 672000 грн (еквівалентно 24000 
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

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

5 березня 2018 року о 10.00 
працівниками ПП «Міра» від-
будеться винесення меж зе-
мельної ділянки в натуру за 
адресою: м. Бориспіль, пров. 
Профспілковий, 32. Просимо 
власників суміжних ділянок 

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підва-

лом, 140000 грн (еквівалентно 5000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

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

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

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

13000 грн, торг. Тел.: 0 63 5969432.

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль

ПРАЦЮЮЧИЙ БІЗНЕС, МАГАЗИН, ПЕ-ПРАЦЮЮЧИЙ БІЗНЕС, МАГАЗИН, ПЕ-
КАРСЬКИЙ ЦЕХ, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: КАРСЬКИЙ ЦЕХ, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 
0 98 5004772.0 98 5004772.

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

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, по-

руч 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, дер-
жакт, приватизована, господар. Тел.: 0 95 
8292052.

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

Франка вул., 10 соток, р-н центру, привати-
зована. Тел.: 0 96 2215052.

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 
ділянка поруч теж продається, можли-
вий варіант купівлі відразу двох ділянок, 
420000 грн/одна ділянка (еквівалентно 
15000 у.о.). Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

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

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

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

Проців с., Софіївка р-н, вул.Б.Хмель-
ницького, 19,96 соток, мальовниче місце, 
навколо сосновий ліс, під забудову, дер-
жакт, асфальтований під’їзд, газ, світло 
поруч, 75000 грн/сотка, можливо торг, 
терміново! Тел.: 0 67 4930207.

Оголошення та реклама

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» має намір 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для стаціонарних джерел 
проммайданчика №2 (металобаза), що розміщується за адресою: 07400, м. Бровари, Київська обл., 
Броварський р-н, вул. Б. Хмельницького, 1.

Викиди проммайданчика складають 144,379 т/рік забруднюючих речовин, в т.ч.: речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок — 3,5894 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) — 0,352211 т/рік, оксид вуглецю — 0,29102 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на за-
лізо) — 0,0818 т/рік, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану — 0,0041 т/рік, хром 
та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) — 0,0009 т/рік, фториди, що легко розчиняються 
(наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор — 0,00433 т/рік, фтористий водень — 0,00114 
т/рік, фториди погано розчинні — 0,00243 т/рік, ксилол — 0,0212 т/рік, кремнію діоксид аморфний (Ае-
росил-175) — 0,0000066 т/рік, метан — 0,006745 т/рік, уайт-спірит — 0,2583 т/рік, сольвент — 0,0212 
т/рік, діоксид вуглецю — 139,7392 т/рік та оксид діазоту — 0,005184 т/рік.

Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту (роз’їзди по території відкритих стоянок і т.п.) 
складають 12,685 т/рік.

Розміри санітарно-захисної зони підприємства витримуються. ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» зобов’язу-
ється дотримуватися вимог природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів. Для 
ознайомлення з документами звертатися за адресою: 01015, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Лейп-
цизька, буд. 15А, тел.: 0675058422.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства можна звертатися протягом 30 календар-
них днів з дати опублікування інформації про намір до Київської ОДА за адресою: 01196, м. Київ-196, 
площа Лесі Українки, 1, тел.: 286-84-11, факс: 286-85-54, е-mail: zvern@koda.gov.ua.
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Куплю
Бориспіль

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

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

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

будинок у м. Бориспіль, у господаря, до-
помога в оформленні документів. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імпе-
рія».

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

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

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

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

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

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

Терміновий викуп квартир, будинків, зе-
мельних ділянок. Можливо проблемні, 
неприватизовані, з боргами. Допоможемо 
вам вигідно продати, купити, здати в орен-
ду вашу нерухомість або землю. Наші спе-
ціалісти вже 10 років на ринку. Тел.: 0 97 
7400044, 0 50 6201019. АН «Сектор Груп».

Здам
Бориспіль

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

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

Міняю
Бориспіль

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

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

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

В готельно-ресторанний комплекс «Ста-
ра Вежа» потрібні помічник повара, офіці-
анти, з/п висока, більш детальна інформа-
ція при співбесіді. Тел.: 0 66 4583550, Анна, 
0 63 2023972, 0 68 1288517, Володимир Ми-
колайович.

В їдальню на території аеропорту потрі-
бен кухар, з/п договірна, робота позмінна. 
Тел.: 0 67 9867169.

В магазин запчастин потрібен працівник 
зі знанням запчастин. Тел.: 0 67 7886792.

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

Вакансія у салон краси перукаря, майстра 
манікюру, д/р від 1 року, напрацьована клієн-
тура, висока з/п. Тел.: 0 99 2924315.

Запрошуємо на роботу пекаря, тістоміса, 
кондитера, нічні зміни, оплата від 350 грн/змі-
на. Тел.: 0 67 2340932. 

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

Оголошення та реклама

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

2-к.кв., Чубинське с., 85 кв.м, євроремонт, 
нові меблі, техніка, сигналізація, ціна договір-
на, господар. Тел.: 0 98 5555306. 

3-к.кв, без меблів, бойлер, 4500 грн без ко-
мунальних. Тел.: 0 96 0121246.

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

врем’янку на тривалий термін, зручності на 
вулиці, гаряча вода, свердловина. Тел.: 0 99 
1357806, 0 73 1590155.

Магазин спорттоварів 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПРОДАВЦЯ-
КОНСУЛЬТАНТА

 з/п договірна

Тел.: (099) 352-83-62
Компанія «Nino» пропонує роботу енергій-

ним молодим людям: кур’єр, торговий пред-
ставник, менеджер з продажу, з/п 320 грн+% 
в день. Тел.: 0 63 7898239, 0 98 9872375.

Магазин спорттоварів запрошує на по-
стійну роботу продавця-консультанта, з/п 
договірна. Тел.: 0 99 3528362. 

На автомийку (м. Бориспіль) потрібні 
мийники, з/п 10000-12000 грн. Тел.: 0 68 
5059939. 

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 ав-
томобілів. Тел.: 0 68 6875604.

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

ТЕРМІНОВО
на роботу потрібні 

АДМІНІСТРАТОР 
БУХГАЛТЕР 
ПОВАР 
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
ЗАВГОСП
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕН 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
приміщення в оренду, 125 кв.м. Тел.: 0 67 

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

ності, 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, сі-
мейна пара без дітей. Тел.: 0 97 7400044, 0 
50 6201019. 
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

На роботу на виробництво меблів потрі-
бен менеджер-консультант, бажано д/р. 
Тел.: 0 67 2614039, 0 97 9197923.

На роботу потрібні різноробочі, елек-
трозварювальники, з/п 250—400 грн; до-
рожні працівники, з/п договірна, м. Київ, 
надаємо житло. Тел.: 0 97 6088825, Вадим 
Олексійович. 

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-
КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИ-КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИ-
КИ, УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОН-КИ, УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОН-
ЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 
ГРН. ТЕЛ.: 0 97 2298827.ГРН. ТЕЛ.: 0 97 2298827.

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

Підприємству у м. Бориспіль на постійну 
роботу потрібні слюсар; помічник слюсаря; 
зварювальник; оператор перолізної печі; різ-
норобочі; помічник товарознавця. Тел.: 0 96 
3435767, Наталія.

Підприємтсву з виробництва меблів на по-
стійну роботу потрібні маляри з МАФ, скла-
дальники 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 
будівельних 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 текстиль-
них виробів з власним авто, робота по м. 
Київ та області, з/п висока+амортизаці-
я+пальне. Тел.: 0 95 8745515, 0 98 0798875.

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

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

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

ПП «Жива вода» запрошує на постійну ро-
боту наповнювача води з перспективою пере-
ходу на роботу майстра. Тел.: 0 50 3348190, 0 
50 3348191.

Ресторан но-готельний комплекс запрошує 
на роботу швейцара-охоронця (у готель), г/р 
2/2; прибиральницю-посудомийницю у кафе. 
Тел.: 0 99 3874695. 

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)! Тер-
міново потрібні прибиральники та опе-
ратори підлогомийних машин, г/р 2/2, 3/3, 
день/ніч, 12-годинний робочий день. Під-
робіток: можливий розрахунок на наступ-
ний день. Тел.: 0 68 0017299, 0 93 4919662. 

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

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

ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБ-ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБ-
НІ: КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ. ТЕЛ.: 0 НІ: КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ. ТЕЛ.: 0 
(4595) 64433, 0 93 9464433, 0 67 4018179.(4595) 64433, 0 93 9464433, 0 67 4018179.

ТОВ «Агро-Рось» — виробник курчат 
бройлерів запрошує на роботу вантажни-
ків, з/п 7000 грн; комірників, з/п 9000 грн; 
водіїв, з/п від 8000 грн, с. Щасливе Бори-
спільський р-н. Тел.: 0 67 4069621, Мар’яна. 

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. Бориспіль, вул. Броварська, 46
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 20.02.2018  року

1. ТОВ «Автобанн», бухгалтер, з/п 
14000 грн. 

2. ТОВ «Автобанн», головний інже-
нер-будівельник по автомобільних доро-
гах, з/п 14000 грн. 

3. ТОВ «Автобанн», інженер-кошторис-
ник, з/п 10000 грн. 

4. ТОВ «Автобанн», майстер дільниці, 
з/п 10000 грн. 

5. ТОВ «Автобанн», дорожній робітник, 
з/п 8000 грн. 

6. ТОВ «Київський хлібопродукт», бух-
галтер, з/п 10000 грн. 

7. ТОВ «Київський хлібопродукт», бух-
галтер-обліковець, з/п 10000 грн. 

8. ТОВ «Київський хлібопродукт», вагар, 
з/п 8000 грн. 

9. ТОВ «Київський хлібопродукт», тех-

нік-лаборант млинного та зернового ви-

робництва, з/п 8000 грн. 

10. ТОВ «Київський хлібопродукт», апа-

ратник млинного виробництва, з/п 9000 грн. 

11. ТОВ «Київський хлібопродукт», апа-

ратник фасувального обладнання (млин-

ного виробництва), з/п 8000 грн. 

12. ТОВ «Київський хлібопродукт», слю-

сар-електрик з обслуговування млинного 

обладнання, з/п 8500 грн. 

13. ТОВ «Київський хлібопродукт», охо-

ронник, з/п 3723,00 грн. 

Тел.: (04595)6-06-66
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

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

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

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

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

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

НА АВТОМИЙКУ ПОТРІБНІ 
(м. Бориспіль)

МИЙНИКИ
З/п 10000-12000 грн. 

Тел.: 068-505-99-39
Ресторанно-готельний комплекс 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

Тел.: 099-387-46-95

ШВЕЙЦАРАОХОРОНЦЯ 
(у готель), г/р 2/2

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
ПОСУДОМИЙНИЦЮ у кафе
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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 «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 
Миколаївна; пекаря-кондитера, помічника 
кухаря. Тел.: 0 50 3328703, Ольга Вікторівна. 

У магазин «Світ чаю», ТЦ «Park Town», 
потрібен продавець-консультант, г/р тиж-
день/тиждень, з 09.00 до 21.00, з/п достой-
на. Тел.: 0 67 8117140.

У продуктовий магазин потрібен прода-
вець, зручний г/р, бажання працювати, 
поряднісь, з/п 6000 грн. Тел.: 0 66 5452055.

Тротуарна плитка напівсухого вібропре-
сування, від виробника («Старе місто», 
«кірпичик»). Доставка. Укладка. Акція 
з 11.08.2017 р. по 11.09.2017 р. Тел.: 0 67 
9619812. 

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван+крісла, гарний стан, ціна договір-

на. Тел.: 0 97 7408820.

ОБЛАДНАННЯ

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

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95 ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Холодильник «Атлант», б/в, однокамер-
ний, 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, картоплю, капусту, с. Во-

роньків. Тел.: 0 93 7400555.
Продам картоплю, недорого, можлива до-

ставка. Тел.: 0 97 9646912.

РІЗНЕ

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

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

Швейцарська мережа АЗК запрошує на 
роботу. Стань частиною успішної коман-
ди! Потрібні касир, оператор АЗК, кухар 
на АЗК. Компанія гарантує: конкурент-
ну оплату праці, офіційне працевлашту-
вання,гнучкий графік роботи,соціальні 
гарантії, професійне навчання. Тел.: 0 44 
4903364, 0 50 3119626.

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура металева для будівельних ро-

біт: 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 сто-
лярна 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. 

Металеві гаражні ворота, 2,00х3,00, ціна до-
говірна. Тел.: 0 68 5674948.

Рушниця ІЖ-12, 12 калібру, гарний стан 
(Дозвіл №1399). Тел.: 0 50 3348191.

Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 1,5х1 м, гну-
те скло; 1,5х1 м — пряме скло, вивіска «мі-
ні-маркет», 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.

Ремонт квартир, офісів: плитка, бетонні ро-

боти, малярні роботи. Тел.: 0 98 0798875.

Ремонт ПК та ноутбуків: встановлення 

Windows, заміна комплектуючих, віднов-

лення інформації, підключення до мережі 

Інтернет та багато іншого. Виклик май-

стра — 50 грн. Бориспіль та район. Тел.: 0 

93 1523991, Viber, 0 99 5056725. 

Сантехніка, опалення від 400 грн, водопо-

стачання від 300 грн, водовідведення від 250 

грн. Тел.: 0 93 8704637, Олександр. 

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 

3393634.

СКУПОВУЮ КОРОВИ, 24-28 ГРН/КГ, В СКУПОВУЮ КОРОВИ, 24-28 ГРН/КГ, В 

ТОМУ ЧИСЛІ ДОРІЗИ, ЛЕЖАЧІ; БИКИ 33-ТОМУ ЧИСЛІ ДОРІЗИ, ЛЕЖАЧІ; БИКИ 33-

36 ГРН/КГ, М. КИЇВ. ТЕЛ.: 0 98 6310393, ВО-36 ГРН/КГ, М. КИЇВ. ТЕЛ.: 0 98 6310393, ВО-

ЛОДИМИР.ЛОДИМИР.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ

Бориспіль

Бригада будівельників виконує абсолютно 

усі види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; 

бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, 

покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 

68 1269208.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Втрачений військовий квиток, виданий на 

ім’я Солодуха В’ячеслава Валерійовича Бо-

риспільським військкоматом, вважати не-

дійсним.

Втрачений державний акт на право власно-

сті на земельну ділянку, серія ЯА №864131, 

виданий на ім’я Миненко Ніни Семенівни Бо-

риспільським райвідділом земельних ресурсів 

24.11.2006 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
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 Кросворд

Ребус

Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. Буває хмаркою вона, 
Сніжинкою буває.
Бува, як скло, тверда.
Та більш рідкою протікає.

2. До пори вишу,
До пори мовчу.
Як вогонь зачую — 
І сичу, й лютую.

3. Вкинеш у воду — не втоне,
Вкинеш у землю — не згниє.
Виймеш із печі — червоніє, 
Візьмеш у руки — припече.

4. Коли вогнище палає,
Він гасить допомагає.
Із піщинок наш дружок.
Здогадались? Це…

5. Дерев'яні хлопці
Лежать у коробці.
Коли з ними граються, 
То вогнем займаються.

6. Без нього дихання немає, 
Усе живе з ним оживає.
Сам не горить, 
А горінню сприяє.

,,

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
ІСТОРІЯ СІРНИКІВ

1

2

3

5

6

4

,,,,

Спочатку вогонь розводили за 
допомогою гілля. Пізніше люди на-
вчилися використовувати природ-
ні мінерали для висікання іскри. 

Згодом винайшли огниво і креса-
ло. І тільки китайці вже в 570 ро-
ці нашої ери стали намащувати па-
лички для тертя сіркою.

Відкриття 
«люциферчиків»

• Досліджуючи напрацювання 
алхіміків, щоб добути золото, ко-
лишній військовий із Гамбурга Хен-
нінг Бранд у 1669 році винайшов бі-
лий фосфор. Цей порошок світився 
у темноті, тому чоловік і дав йому 
назву, яка з грецької перекладала-
ся «світлоносний».

• Наприкінці 18 ст. французький 
хімік Клод Бертолле дослідним 
шляхом отримав речовину, назва-
ну згодом бертолетової сіллю. Піс-
ля цього у Європі у 1805 році з'яви-
лися сірники-«маканки» — тонкі 

палички з головками, змащеними 
бертолетової сіллю, які запалюва-
лися після вмочування їх у розчин 
концентрованої сірчаної кислоти.

• Англійський фармацевт Джон 
Уокер придумав свій винахід ви-
падково. В 1826 році він змішу-
вав хімікати за допомогою палиці. 
На кінці ціпка  утворилась засох-
ла крапля. Щоб позбутися її, фар-
мацевт чиркнув палицею по під-
лозі. Спалахнув вогонь! Уокер по-
чав експериментувати. У 1827 ро-
ці  Уокер продав адвокату Ніксону 
перші сірники.

• Семюел Джонс, який  був при-
сутній при такій демонстрації, ві-
дразу зрозумів ринкову вартість 
винаходу. Він назвав сірники «лю-
циферчиками» і почав продавати 
їх тоннами. Однак від тих сірни-
ків дуже смерділо і при загоранні 
навколо розлітались хмари іскор. 

 Щойно перша іскра осві-
тила первісній людині до-
рогу, сповнену раніше неві-
домістю, перед нею постав 
інший світ. Без головного во-
рога усього живого — стра-
ху: людина перестала бояти-
ся хижаків, холоду та голоду. 
Недарма вогонь став найша-
нованішим божеством, адже 
без нього людина знову по-
чувалася беззахисною.

До того ж, білий фосфор був дуже 
отруйний.

Надбання людства
• В 1847 році хімік Шретер  отри-

мав червоний фосфор, який не був 
отруйним. І вже в наступному ро-
ці в склад  сірників входили сірка, 
бертолетова сіль, перекис марган-
цю і клей. А випуск «люциферчи-
ків» поступово припинився.

• В 1910 році американська компа-
нія Diamond Match першою отрима-
ла патент на безпечні для здоров’я 
сірники.  Компанія 28 січня 1911 ро-
ку відмовилась від будь-яких прав на 

свій винахід. Тому зараз сірники на-
лежать фактично всім.

• Згодом з’явились і перші сірни-
кові коробки. Спочатку вони були 
дерев’яні, а потім бляшані. Вже то-
ді на коробки клеїли етикетки, які 
не стільки давали інформації, як 
прикрашали сірники. Це призве-
ло до появи цілої гілки колекціо-
нування – філуменії.

Спочатку абсолютно всі сірники 
виготовлялися вручну. У 1888 році 
була винайдена автоматична ма-
шина, яка працювала без зупинки. 
З 19 століття вона зазнала деяких 
змін, але донині лежить в основі 
виробництва сірників.

Лабіринт

(Сірники)
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 СЕЛО І ЛЮДИ

 РЕКЛАМА

Ярослава КАВЕЦЬКА, 
фото автора

Ніхто точно не знає, скільки ро-
ків культовій дерев’яній споруді, 
що в селі Іванків на Бориспільщи-
ні. Старожили припускають, що їй 
більше 300 років. «Архівних даних 
немає, оскільки раніше Іванків від-
носився до Полтавської губернії 
і вся інформація зберігалася на 
Полтавщині. Потім відбулися ре-
волюція, війна... Де усі документи 
зараз, невідомо, — говорить на-
стоятель Спасо-Преображенсько-
го храму Володимир Іванов, який 
служить тут з 1981 року. — 80% 
ікон були придбані вже при мені. 
Ті, що зображені на стелі, були ра-
ніше. Ми їх миємо лампадною олі-
єю і таким способом зберігаємо. 

Коли я був здоровий, все практич-
но робив сам, звичайно, крім тих 
робіт, для виконання яких необ-
хідно було наймати спеціалістів. 
За час мого служіння було заміне-
но дах, куполи, вікна, двері, пере-
брано підлогу, багато роботи зро-
блено за ці роки. У радянські ча-

си з Західної України часто при-
їжджали люди і просили роботи, 
щоб заробити, тож допомагали. У 
селі є декілька людей, які мені до-
помагали. Ікону Варвари подару-
вав нардеп Сергій Міщенко, є по-
даровані ікони Ашотом Мкртича-
ном та Вааганом Саргсяном». 

Іванківська церква була в числі 
тих, де служили службу і в радян-
ський період. 85-річна жителька се-
ла Марія розповіла, що в дитинстві 
вона зі своєю сестрою Євгенією ла-
зила на дзвіницю, а її дід був поміч-
ником батюшки: «Я пам’ятаю, що під 
час війни в дзвіниці стояли німець-
кі кулемети, а в церкві зберігало-
ся зерно».

Селяни наголошують, що Іванків-
ська церква завжди була знаковою 
у житті села і її мешканців, вона пе-
режила усі перипетії історії й висто-
яла. На думку Володимира Іванова, 
колір будівлі не має значення. Була 
синя, а тепер — червона. За слова-
ми настоятеля, перед тим, як пере-
фарбувати храм, він радився з од-
носельцями. Частина коштів на змі-
ну кольору — пожертвування лю-
дей, ще частина — гроші церкви. 

ЧОМУ ЦЕРКВА ПОЧЕРВОНІЛА
  Іванківську церкву пе-

рефарбували в червоний 
колір. Така ініціатива при-
вернула увагу вірян до куль-
тової будівлі.

Володимир ІВАНОВ, настоятель 
Спасо-Преобра женського храму,
що в селі Іванків

• Фасад сільського храму змінив колір. На фоні зимової сірості таке кольорове рішення виглядає 
привабливим.

ІРИНА, педагог: 

— Міськими маршрутками їжджу не-
часто, а в Київ добираюся «попутками». 
Вигляд маршрутних автобусів не подо-
бається: вони старі, добиті, в салонах 
брудно. Було б добре, щоб їх переві-

зники привели у належний стан, пола-
годили або закупили нові.

ОЛЕНА, в декреті:

— Стан бориспільських маршуток не 
витримує критики. Ціна на перевезен-
ня підніматиметься, а якість обслуго-
вування залишиться на низькому рів-
ні? Від водіїв хочеться доброзичливо-

го ставлення. Компанія-перевізник має 
нести відповідальність за технічний стан 

транспортного засобу, його чистоту.

МИКОЛА, пенсіонер: 

— Незручно, що у місті немає прямо-
го рейсу від «Нової лінії» до залізничного 
вокзалу. Розумію, що вартість проїзду за-
лежить від ціни на пальне та запчастини.
Однак на заправках ціни на бензин пада-

ють, а квитки до Києва подорожчали. Вва-
жаю, що подорожчання маршруток має 

впливати на якість надання послуг.

НАТАЛІЯ, заступник директора 
Бориспільської ДЮСШ: 

— Хотілося б їздити у комфортних ав-
тобусах, як у Європі. Доречним став би і 
Wi-Fi. До того ж, за кордоном багато дер-
жавних автобусів, тому і ціни адекватні. 

Має бути прискіплива перевірка техстану 
маршруток і стану здоров’я водіїв. Керму-

вальник під час руху не має обілечувати та 
розмовляти по телефону. 

Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«ХОТІЛОСЯ Б ЇЗДИТИ 
У КОМФОРТНИХ 
АВТОБУСАХ, ЯК У ЄВРОПІ»
«Вісті» цікавилися у містян, чи задовольняє їх якість 
маршрутних перевезень та чи готові вони платити 
більше за проїзд по Борисполю.
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 ЖИТТЯ — ГРА

77 ЗАХОДІВ, ТЕАТР «RAUS» 
І ЗЕЛЕНЬ У КАР’ЄРІ

Ольга КАЦАН

• Команда — творча. «За всі ро-
ки існування БК плинності кадрів 
не відчували. Хто підходить до ро-
боти з серцем і душею, лишається. 
У нас нині 34 штатні та 17 творчих 
працівників. Більшість: і співпра-
цюють, і товаришують, і досвідом 
обмінюються. Мені не доводиться 
«вмикати» адміністратора. З твор-
чими людьми тільки так. Коли пе-
ретворювали фойє на кролячу но-
ру для вистави «Аліса в країні див», 
глянувши на годинник, остовпіли: 
вже о пів на другу. Глупа ніч! Ор-
ганізували перекус і продовжи-
ли працювати до 4-ї», — ділиться 
співрозмовниця.

Використовуючи досвід із теа-
тру моди, костюмування, каже, взя-
ла на себе. «Відтепер буде власна 

майстерня арт-дизайну. Приємно, 
що в місті підтримують наші ініці-
ативи, і співпрацювати з началь-
ником управління культури, моло-
ді та спорту Наталією Погребною 
легко», — розповідає пані Наталія 
і підкреслює, що за 11 місяців ми-
нулого року БК провів 77 заходів, 
які побачило понад 20 тисяч гля-
дачів. «На виставу «Аліса в країні 
див» купили понад тисячу квитків 
плюс майже 700 глядачів перегля-
нули її благодійно», — розповідає 
Наталія Сиворакша.

• Другий театр. «Коли я стала ди-
ректором КМК «Академ», колекти-
ви, які входили до нього, тіснилися 
на другому поверсі кінотеатру «Єв-
ропа». Пам’ятаю, приїхавши з коле-
гами в приміщення БК, «випробо-
вували» сцену. Акустика сподоба-
лася, атмосфера вразила. У 2011-у 
розпочався ремонт. Залу відкрили 
у 2013-у. Згодом з’явився театр-сту-
дія «RAUS», очолила її молода пер-
спективна режисерка Вікторія Ма-
нолє. Склад студійців виокремився 
із акторської трупи міського муні-
ципального театру. Вважаю, це чу-
дово: яке ще невелике місто мо-
же похизуватися двома театрами? 
І «RAUS» розвивається, в «Березо-
лі» з’явилася нова кров. Намагаємо-
ся залучати більше молодих, співп-
рацюємо зі студентами КНУ театру, 
кіно і телебачення ім. Карпенка-Ка-
рого, який закінчила із червоним 
дипломом і моя донька Валерія», 
— розповідає Наталія Сиворакша. 

Цікаво, коли театрали розмір-
ковували про назву театру-студії, 
усі вирішили використати літеру 
Р, бо вона «енергетична». Знайшли 
слово «раус», яке підійшло за ети-
мологією: «Від мене — до тебе», — 
тобто запрошення і віддача, а лек-
сичне значення слова — театраль-
ний балкончик, на який виходили 
оголошувати про виставу.

• Готові братись за сучасне. Спів-
розмовниця зазначає, що вона з ко-
легами довели вміння ставити «ка-
зочки», тому з минулого року зроби-
ли удар і на «дорослий» репертуар: 
«Вечори на хуторі поблизу Дикань-
ки», «Лісова пісня». А після того, як 
блискуче відіграли «Алісу в краї-
ні див», актори заявили, що хочуть 
працювати над сучасними молодіж-
ними запитами, ставити те, що на пі-
ку театрального мистецтва. «Нам би 
краще фінансування, щоб творчий 
процес тримався, не згасав, був ен-
тузіазм. Більшість акторів з Києва, їм, 
часом, доїхати на репетицію нема за 
що. Як вирішити це питання? Є ідеї, і 
я переконана, що депутати нас під-
тримають. Міські театри повинні бути 
в однакових конкурентних умовах! 
Ми можемо підготувати репертуар, 
їздити з ним по конкурсах, фестива-
лях різних рівнів, а як розкрутимося, 
будемо заробляти на себе самі», — 
розмірковує пані Наталія.

• Потрібні приміщення для ко-
лективів. У БК визнають, що і до-
сі дехто із містян заявляє, що БК на 
«висілках» знаходиться, що є не-
правдою. «Від центру Борисполя до 
БК 10 хв. пішки, а маршруткою — од-
на зупинка, — каже керівник. —  БК 
має свого глядача, на концерти, ви-
стави зала заповнена. Є заходи, ко-
ли і 100 глядачів ніяк не збереться, 
як-от професійні свята: день фарма-
цевта, наприклад. Є й такі, коли 300 
місць мало, як-от «Міс Бориспіль». З 
нетерпінням чекаємо на концерт-
ну залу в центрі. Хочеться, щоб при 
проектуванні такої спитали й нашої 
думки, адже є певні моменти: окрім 
гримерок, потрібні кімнати для ре-
петицій. На жаль, у БК з цим важку-
вато. Будівля зовні здається велетен-
ською, а по суті ж маємо лише чоти-
ри кімнати для занять у колективах. 
Їх у нас багато, тож по місту хто де 
розкидані: «Міленіум» от у Центрі ту-
ризму репетирує».

• У кар’єрі — зелень. Велика 
мрія працівників БК — оснащен-
ня кар’єру, що поряд. Своїми ідея-
ми вони поділилися з міським го-
ловою Анатолієм Федорчуком. На 
їхню думку, там має бути ландшаф-
тний парк з гротами, деревами, 
алеями, велодоріжками, а у цен-
трі — «літаюча» тарілка-сцена. «Хо-
четься багато зелені, щоб не з цен-

тральним парком суперничати, а 
й з усього Борисполя та Києва гос-
тей приваблювати. Ще ідея: втіли-
ти стиль «8 чудес світу». Можливо, 
знайдеться місце італійській кав’яр-
ні чи Ейфелевій вежі в міні-варіан-
ті. Піраміди, східні солодощі, роз-
ваги для дітей… Молодіжний пар-
ламент представив міським де-
путатам своє бачення оснащення 
території. Вірю, що наша думка ма-
тиме вагу, коли вирішуватимуть пи-
тання благоустрою. Здалеку диви-
шся на кар’єр — маленький. На-
справді там велетенська територія, 
тож «розгулятися» ідеям буде де», 
— каже співрозмовниця.  

• Бориспіль унікальний. У БК 
переконані, що в Борисполі від-
чувається потрібність культурної 
роботи, бо, помітно, як зростає рі-
вень заходів і втілюються нові про-
екти. «Три року тому відкрили ци-
ркову студію для малечі. Керівник 
Анна Тітомирова починала працю-
вати з 5 вихованцями, сьогодні їх 
35. Скоро почуємо про ансамбль 
барабанщиць. Ідею з дівчатами- 
ударницями Світлани Новодвор-
ської розвиватимемо, бо маємо 
сили перетворити це на щось фе-
єричніше, як у Білій Церкві, де ба-
рабанщиці такі марші видають! 
Організовуємо кабінет для занять. 
Цим займається Андрій Логачов, 
який очолить ансамбль. Виріши-
ли, що ядро дівчат — із ЗОШ № 3. 
Оголошуємо кастинг на набір до 
ансамблю школярок 8-10 класів», 
— ділиться пані Наталія.

Ще, кажуть, йдеться про розви-
ток сучасного танцю, бо у БК по-
ки дві студії, які займаються цим 
напрямом. Обидві очолюють уче-
ниці Світлани Новодворської — 
ця «спадкоємність» у сфері куль-
тури — звична річ: молодь бере 
багаж старшого покоління і додає 
до нього своє бачення, запити. Тож 
культурне життя у Борисполі роз-
виватиметься і далі з новою силою.

 «У календарі несвяткових днів не буває!» — переко-
нані у міському Будинку культури. «Вісті» зазирнули до 
БК, щоб дізнатися про особливості «клубного життя» та 
весняні новинки, які мають втілити працівники культу-
ри. Про це та інше у нашій розмові з директором Куль-
турно-мистецького комплексу «АКАДЕМ» Бориспільської 
міської ради Наталією Сиворакшею.

Наталія СИВОРАКША,
директор Культурно-мистецького 
комплексу «АКАДЕМ» 
Бориспільської міської ради 

• Вони працюють у сфері культури Борисполя. Один із видів їхньої діяльності —  організація міських заходів.
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 БЛАГОДІЙНИЙ РУХ

 КАДРОВІ РОТАЦІЇ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Директор бібліотеки Жанна Кру-
чиніна подякувала за словник ро-
тарійцям та Борисові Шапіро, який 
прийшов на зустріч з кількома но-
вими перекладами класики для чи-
тачів: «Це надзвичайно, що один 
зі 150 комплектів словника пред-
ставлений у нашій бібліотеці і ко-
жен відвідувач зможе працювати з 
ним у читальному залі». 

Вдруге в бібліотеці
16 лютого в міській бібліотеці 

відбулась друга зустріч з представ-
никами Ротарі клубу Київ-Сіті. Спіл-
куватися з учителями-мовниками 
та шкільними бібліотекарями при-
їхала кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник 
Інституту української мови Націо-
нальної АНУ Оксана Тищенко. Фа-
хівець розповіла про роботу над 
виданням українських словників, 
про важливість збереження таких 
видань та активного їх використан-
ня в повсякденному житті. 

Ротарієць Володимир Онищен-
ко розповів  цікаві історії про по-
шуки рідкісних видань у найба-
гатших бібліотеках світу та пере-
дав читачам бориспільської біблі-
отеки ще одне репринтне видання 
— «Словник української мови» за 
ред. акад. Єфремова та Андрія Ні-
ковського, упорядником якого був 
Борис Грінченко. Це перевидання 
здійснене також за сприяння Рота-
рі клубу, який активно відновлює 
словникову спадщину України. Ці-
каво, що перший примірник пере-
даний до Гарварду, а другий — до 
нашої бібліотеки.

Заступник міського голови Люд-
мила Пасенко, яка була на обох зу-
стрічах, відзначила допомогу Рота-

рі клубу також в іншій галузі — ми-
нулого тижня активісти передали 
10 ящиків харчування для немов-
лят для служби у справах дітей: «Це 
гарна допомога. Центр підтримки 
дітей та сім’ї роздає це харчуван-
ня соціально незахищеним роди-
нам, багатодітним сім’ям учасників 
АТО, а також воно йде для немов-
лят у лікарні».

Ротарі в Україні
Ротарійський рух на території 

України існував ще до Другої сві-
тової війни. Так, були засновані та 
активно працювали в 30-і роки Ро-
тарі клуби в Ужгороді, Чернівцях 
та Львові. Але, з початком війни 
їхня діяльність була припинена. 
Відродження руху Ротарі в Украї-
ні розпочалося в 1992 році з Киє-
ва, і сьогодні в Україні діє півсотні 
клубів у понад 20 містах. Україн-
ські клуби відносяться за Ротарій-
ською «географією» до Дистрик-
ту, що об’єднує українські та біло-
руські Ротарі клуби.

Сергій Завадський, обраний Гу-
бернатор Дистрикту Україна та 
Білорусь, член Ротарі з 2000 ро-
ку, розповідає: «Ротарі— частина 
життя, яку я ціную, вона дозволяє  
допомагати іншим, творити добрі 
справи, спілкуватися зі старими 
друзями та заводити нових,  збіль-
шувати позитивний вплив на світ 

та людей навколо. Наш рух об’єд-
нує людей середнього достатку 
різних професій. Щоб створити 
Ротарі клуб у своєму місті, необ-
хідно знайти 20 однодумців. Для 
створення філії існуючого клубу 
(яку ми називаємо Сателітним Ро-
тарі клубом) достатньо восьми 
членів. Проекти можуть бути як 
місцевими, так і з допомогою ін-
ших клубів та залученням закор-
донних клубів і потужної Фунда-
ції Ротарі. Це може бути допомога 

лікарні, дитячим закладам, обмін 
досвідом, виховання лідерських 
якостей молоді — кожен клуб сам 
обирає. Наприклад, Бориспіль-
ський Ротарі клуб міг би, крім ін-
шого, багато робити для вивчен-
ня спадщини Павла Чубинсько-
го. Ротарі в Борисполі не вперше 
— наприклад, канадські ротарій-
ці мали безпосереднє відношен-
ня до допомоги пожежній частині 
Борисполя, що була передана ми-
нулої осені».

У БОРИСПОЛІ 
БУДЕ РОТАРІ КЛУБ

 7 лютого Ротарі клуб 
Київ-Сіті вручив Бориспіль-
ській центральній бібліоте-
ці три томи (у шести книгах) 
унікального Російсько-укра-
їнського словника під ре-
дакцією академіків Агатан-
гела Кримського та Сергія 
Єфремова (1924—1932 рр. 
видання), що був нещодав-
но репринтно перевиданий 
клубом. Мета зустрічі — 
пошук учасників для ство-
рення Ротарі клубу в Бори-
сполі, яких має об'єднати 
охочих займатись благодій-
ними справами задля гро-
мади міста. 

Служіння понад 
власне я

• Історія Ротарі починається 
у 1905 році в Чикаго, коли зі-
бралися інженер Лоер, прода-
вець вугілля Шилле, кравець 
Шорі та адвокат Гарріс. Ідея 
останнього полягала в праг-
ненні розвивати дух дружби і 
солідарності у світі бізнесу ве-
ликих міст, але також виникає 
ідея служіння громаді і здійс-
нення гуманітарних акцій. Пер-
шими проектами, реалізова-
ними Ротарі, стали купівля ко-
ня для місцевого священика 
та встановлення громадської 
вбиральні біля мерії Чикаго.

• У 1912 році було заснова-
но Міжнародну Асоціацію Ро-
тарі Клубів. З того часу рух Ро-
тарі розвивався і зміцнювався 
в усьому світі. У 1989 році рух 
отримав своє теперішнє гас-
ло – «Служіння понад власне 
я» (англ. «Service above self )». 
Членами спільноти були істо-
ричні особистості — політичні 
лідери Джон Кеннеді та Уїнстон 
Черчиль, письменник Томас 
Манн, мандрівник Тур Хейер-
дал, лауреат Нобелівської 
премії миру філософ Альберт 
Швейцер, король Швеції Карл 
ХVI Густав, композитори Франц 
Легар та Жан Сибеліус, співак 
Лучано Паваротті, боксер Ма-
нуель Пакьяо.

• Сьогодні Ротарі — це гло-
бальна мережа громадських 
активістів, членами якої є по-
над 1,2 млн лідерів бізнесу та 
суспільного життя. Більше як 
у 200 країнах світу налічується 
понад 35 тисяч місцевих Рота-
рі клубів. Кожен з них служить 
громаді, а всі разом роблять 
кроки для подолання бідності, 
хвороб (поліомієліту, ВІЛ/СНІД, 
малярії), голоду, неписьменно-
сті, забруднення середовища, 
сприяння миру та дружбі.

ІСТОРІЯ

А.Кримський (1871—1942) — 
український історик, письменник 
і перекладач неймовірної еруди-
ції та продуктивності, один з ор-
ганізаторів Академії наук Украї-
ни (1918), жертва сталінського те-
рору. Ім'я Кримського міститься в 
затвердженому XVI сесією Гене-
ральної Асамблеї ЮНЕСКО пере-
ліку видатних діячів світу.

Перші три томи Російсько-укра-
їнського словника в 4-х томах (ві-
домого також під назвою «Акаде-
мічний словник») під редакцією 
Ганцова, Голоскевича, Грінченка, 
а головними редакторами якого 
були академіки Кримський та Єф-
ремов, було видано у 1924—1933 
р.р., четвертий том було знище-
но на стадії підготовки до друку. У  

бібліографічних колах ходять ле-
генди, що існує збережений сиг-
нальний примірник, але знайти 
його не вдалося, хоча шукають 
по бібліотеках  світу.

 Ротарієць Леся Богуславська: 
«Цей словник — це історія Укра-
їни, яка була репресована, а лю-
ди, які працювали над ним — 
фізично знищені. Ми даруємо 
ці книги, щоб люди мали до них 
доступ і могли з ними працюва-
ти». Словник було перевидано 
мізерним накладом у 150 при-
мірників. Зате величезний обсяг 
роботи зі сканування й верстки 
книг уже зроблено. Тобто в май-
бутньому, зібравши кошти, буде 
технічно просто випустити до-
датковий тираж.

Агатангел Кримський та словники

Оксана Тищенко 
рекомендує

r2u.org.ua — Академічний та 
інші словники, доступні навіть зі 
смартфону.
movahistory.org.ua — Хронологія 
мовних подій в Україні: для тих, 
хто хоче знати, які події впливали 
на формування нашої мови.

ВАЖЛИВО

ВАЖЛИВО

• 7 лютого на зустрічі у бібліотеці.

Павлина ОСТРОЗОРА 

20 лютого відбулися вибори 
голови молодіжного парламен-
ту Борисполя. Кандидатуру на 
посаду подала лише одна лю-
дина — Юлія Шуткевич, худож-
ник-постановник КМК «Академ». 
Усі присутні на виборах члени 
МП одноголосно були «за». Пра-
во голосу мали члени МП, а бу-
ти присутніми на виборах мог-
ли всі охочі.

На запитання, чому виріши-
ла спробувати себе в ролі го-
лови, Юлія відповіла, що дав-
но співпрацює з МП і їй подо-
бається молодіжний напря-
мок і перспективи молодіжного 
самоврядування.

 «Моя передвиборча програма 
об’ємна, — коментує плани но-
вий голова МП. — Хочу, щоб МП 
співпрацював з військово-патрі-
отичними організаціями міста, 
брав участь у Міжнародних мо-

лодіжних програмах, грантах. 
Щоб ми не просто проводили 
масові заходи, а й організовува-
ли круглі столи, конференції, се-
мінари для молоді на ті теми, які  
на часі. Маємо на меті співпра-
цювати з Центром туризму, щоб 
можна було, наприклад, орга-
нізувати виїзний табір у Карпа-
тах і обговорити робочі питан-
ня. Робитимемо удар на пропа-
ганду здорового способу жит-
тя. Було б цікаво започаткувати 

чемпіонати з нетрадиційних ви-
дів спорту. Ще розвиватимемо 
волонтерську діяльність. Важли-
во, що в нас є гарна команда. Че-
рез кілька тижнів плануємо про-
вести збори, визначитися з на-
прямками діяльності. Можливо, 
відмовимося від поділу на комі-
сії й почнемо працювати за на-
прямами. Запрошуємо ініціатив-
ну молодь до нашої команди», — 
резюмувала Юлія.

• Заступником голови МП обра-
ли Дмитра Віцюка, секретарем — 
Зінаїду Марковець.

ЮЛІЯ ШУТКЕВИЧ — НОВИЙ ГОЛОВА МП
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 ЖІНОЧИЙ БОКС  МІСЬКЕ СВЯТО

 КЛАСИКА

 ФІНАЛ

«ПЕРЕМОГЛА АНАСТАСІЯ ОСАДЧА. 
ЧЕРВОНИЙ КУТ. БОРИСПІЛЬ»

 «Не міг подумати, що 
боксом у моїй секції за-
йматимуться дівчата!» — 
зізнається тренер КП «Ки-
ївська обласна ДЮСШ» 
Олександр Дмитрієнко, ко-
ментуючи «бронзу» його 
вихованки Анастасії Осад-
чої. Про успіх бориспіль-
ки на чемпіонаті України з 
боксу серед жінок «Вісті» 
повідомляли в минуло-
му номері. Нині ж дівчина 
готується до міжнарод-
них змагань, адже увійшла 
до збірної України. Про те, 
чому і за чий кошт боксує 
молода й тендітна, говори-
ли «Вісті».

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

Чемпіонат України — перше сер-
йозне змагання для Анастасії Осад-
чої. За «бронзу» школярки радіють 
і в спортивних колах Борисполя, і в 
її рідній ЗОШ № 3.   

«Є дівчата, яким хочеться тан-
цювати. У мене характер не «ро-
жевий». Живу з татом, братом і ба-
бусею. Маю «пацанячий» характер 
з дитинства, — розповідає Анаста-
сія. — На футбол хочу записатися. 
Бажання трохи стримує тато, каже, 
що тоді взагалі вдома бувати пере-
стану. Люблю їздити з ним на ри-
балку. Дівчатам такі заняття не до 
вподоби, однак з друзями в мене 
все добре, ми нормально спілку-
ємося і знаходимо спільну мову».

Серед захоплень Анастасії є й су-
то дівчачі: коли встигає зловити на-
тхнення, пише вірші, любить малю-
вати, робить манікюр і читає книги. 
Каже, як не дивно, у ЗОШ № 3 біль-
шість дівчат бойові, і це вважається 
родзинкою. 

Школярка розповідає: захопи-
лася спортом, ще коли навчала-
ся у 7-му класі. До цього з семи 
років займалася хокеєм на траві. 
«Тренер з боксу набирав до секції 
хлопців. Вирішила: чому б мені не 
спробувати? На перше заняття ви-
рушила з подругою, бо сама боя-
лася. Згодом подруга пішла з бок-
су, після чого я тренувалася одна 
серед хлопців. Мірятися силою з 
представниками сильної статі не 
боялася. Вони не сильно б’ють під 

час тренувань, хоча, стаючи в спа-
ринги, казала, щоб били з усієї си-
ли. Але як хлопцю вдарити дівчи-
ну? Тож я перемагаю».

Анастасія бачить себе винятко-
во в професійному спорті. Зазна-
чає, якщо не вступить на спортив-
ний факультет, тренування не кине.

«Коли Настя прийшла на заняття, 
я запропонував їй подумати і, може, 
іншу секцію обрати, — розповідає 
тренер дівчини Олександр Михай-
лович. — Настя завзято працюва-
ла на навчальній підготовці. Думав: 
а далі як? Ми працюємо в парах, 
її треба ставити з дівчиною, адже 
хлопець може не розрахувати силу, 
вдарити сильніше… Настя — дис-
циплінована, занять не пропускає 
і хлопцям перепадає від неї неаби-
як. Взагалі ставлюся неоднозначно 

до того, що в бокс ідуть дівчата. А з 
іншого боку — краще приходити на 
тренування, аніж палити чи витра-
чати час на «зависанні» в ґаджетах. 
Загалом бокс — мистецтво. Тут по-
махати кулаками не вийде. Боксер 
має прораховувати дії, як у шахах, 
мати тактичне мислення». 

Олександр Дмитрієнко розпо-
вів, що на чемпіонаті у Рівному бу-
ло понад 300 учасників. Це свід-
чить про те, що молодь цікавить-
ся спортом, а бокс не занепадає, 
він входить до програми олімпій-
ських ігор. 

Змагання такого рівня для Анас-
тасії було дебютом: розгубилася під 
час першого раунду. Хвилювання 
не завадило їй зібрати сили і обійти 
суперницю з Рівного у двох наступ-
них. Олександр Дмитрієнко прига-

дує: «Бій був запеклий! Настя стояла 
в парі з рівнянкою, яка старша від 
неї на 2 роки. Кажуть, своїм і стіни 
допомагають, але не з нами. Під час 
змагань відбувалася онлайн-тран-
сляція боїв. Уявіть — оголошують: 
«Перемогла Анастасія Осадча. Чер-
воний кут. Бориспіль!» — про наше 
місто почули всі. Одразу зателефо-
нували колеги, які спостерігали за 
боєм з екрану вдома, привітали На-
стю з перемогою. Відчув, як охопи-
ла гордість і за свою вихованку, і за 
Бориспіль». 

У півфіналі Анастасія поступила-
ся досвідченій боксерці, яка ста-
ла трикратною чемпіонкою Украї-
ни і мала досвід участі в чемпіонаті 
Європи. «Якби жереб випав по-ін-
шому, і Настя зустрілася б з нею у 
фіналі, могли в завоювати для Бо-
рисполя «срібло», — коментує 
О. Дмитрієнко. 

Анастасія говорить, що займати-
ся спортом — не проблема. Занят-
тя в секції безкоштовні, а участь у 
чемпіонаті профінансувало керів-
ництво КОДЮСШ (директор закла-
ду В’ячеслав Сидоренко) з власно-
го бюджету.  

Як запевняє тренер дівчини, ди-
лема в іншому: заклад може фінан-
сувати змагання різних рівнів, але 
навчально-тренувальні збори до 
списку витрат не входять. Перші 
два номери, що увійшли до збір-
ної України, фінансуються за раху-
нок оргкомітету, треті (під цим но-
мером у збірній України Настя) — 
із власної кишені.  

На питання, чому в Україні спорт 
не є масовим, Олександр Михайло-
вич відповідає: «Майже в кожній ор-
ганізації раніше були спортивні ін-
структори, відбувалися заходи. За-
раз скоротили ДЮСШ. Багато за-
кладів переходять на комерційну 
форму власності, а не в усіх є змо-
га платити за заняття. Зарплати у 
тренерів невеликі, і багато фахівців 
спорту «перейшли на інший фронт». 
Однак за рахунок ентузіастів профе-
сійний спорт на Київщині тримаєть-
ся на достойному рівні. До секцій же 
приходить багато охочих. З різних 
причин вони поступово «відсіюють-
ся». Залишаються одиниці, обрані, 
для яких спорт — життя». 

Міжнародний рівень
Анастасія Осадча думає, що во-

на одна з таких, для яких спорт — 
це життя. 5 березня у місті Надвір-
не Івано-Франківської області во-
на вперше вийде на міжнародний 
ринг. Нині серйозно тренується. 
Каже, що «бронза» стимулює. Хоче 
викластися на змаганнях на повну. 

• «Спортзал для мене — замість психолога. Якщо нерви беруть, йду на 
тренування, і вся злість сходить. Про застосування боксу в житті не думала. 
Проявляти силу, коли мене хтось зачепить, не збираюся. Коли виведуть, 
не вдарю. Розвернуся і піду. А от коли заходжу в ринг, ситуація інша — 
битимусь до кінця».

СПОРТИВНІ 
ЗАХОДИ НА 
МАСНИЦЮ В 
БОРИСПОЛІ 

Віталій КУБОВ

На народні гуляння вийшло 
близько півтисячі мешканців 
та гостей міста. У централь-
ному парку дорослі й малі 
управлялися в дартсі, «керлін-
гу по-бориспільськи», гирьо-
вому спорті, киданні ваги на 
дальність.

До послуг учасників Масни-
ці було також спортивно-роз-
важальне дійство — кидки хо-
кейної шайби на влучність у 
міні-ворота. 

Переможці змагань визначали-
ся у різних вікових категоріях. За 
високі показники у цих змаганнях 
всі учасники отримували заохо-
чувальні подарунки від організа-
торів святкового дійства — Бо-
риспільського центру спорту та 
фізичного здоров’я населення. 
Подарунки надали спонсори — 
ПрАТ «Lantmannen Aksa», підпри-
ємство, відоме своєю якісною хар-
човою продукцією.

Свято Масниці вдалося на славу.

Є. Кулик та О. Курилко 

Бориспільські футзалісти 
2001—2002 р. н. стали бронзови-
ми призерами чемпіонату Київ-
ської області.

17 лютого вихованці братів Олек-
сандра та Володимира Курилків 
у складі збірної команди «Центр 
спорту-Фаворит» 2001-2002 р. н. 

взяли участь у фінальній частині 
чемпіонату Київської області з фут-
залу, що відбувся у м. Біла Церква. 
З бориспільцями змагались три ко-
манди господарів змагань. У півфі-
налі наші футболісти зазнали пораз-
ки, проте у грі за третє місце у серії 
пенальті змогли перемогти та ви-
бороти бронзу чемпіонату. Кращим 
воротарем змагань визнано нашого 
голкіпера Миколу Лопачука! 

ШАХОВИЙ 
МАРАФОН 
БОРИСПОЛЯ 
РОЗПОЧАВСЯ

У клубі «Поєдинок» старту-
вав міський особистий чем-
піонат з класичних шахів се-
ред чоловіків. У ньому беруть 
участь досвідчені гравці міста, 
серед яких три дівчини.

 Свою удачу за шахівницею ви-
рішили випробувати 32 шахісти 
у віці від 15 до 82 років з рівнем 
спортивної майстерності не ниж-
че 2-го дорослого розряду. Ви-
клик чоловікам кинули також і 
три дівчини: Дарина Іваненко, Ві-
кторія Дика та Яна Бірюкова. 

Традиційно захід проходить у 
шаховому клубі «Поєдинок» Бо-
риспільського центру спорту та 
ФЗН по суботах та неділях. Поча-
ток двобоїв у суботу о 10:30, у не-
ділю — о 14:00. 

Після двох перших турів по 2 
очки мають брати Приймаки — 
Сергій та Григорій, а також Ан-
дрій Марченко, Ігор Гончаров та 
Андрій Даниленко. 

Досвідчені любителі шахівниці 
мають пройти ще 8 турів, тож го-
ловна боротьба змагань ще попе-
реду. За планом, останній раунд 
відбудеться 18 березня.

ФУТБОЛЬНІ КОЗАКИ З МЕДАЛЯМИ 
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Здоров'я

ЯБЛУКО: 100% КОРИСТІ
 Найдоступніший фрукт є низькокалорійним і  ко-

рисним для дорослих і малих. У період Великого 
посту та весняного авітамінозу варто згадати про 
всі плюси для нашого організму від вживан-
ня звичного плоду садів, щоб свідомо збільши-
ти його у раціоні в сирому, печеному вигляді та 
включити яблука у фреші,  компоти та узвари.

Фрукт Аполлона. Батьківщиною 
найпоширенішого у світі фрукта вче-
ні вважають територію сучасного Ка-
захстану. Зі степових оаз разом з тор-
говцями насіння яблук поширилось 
уздовж усього Шовкового шляху. Чис-
ленні сорти яблунь стали основою 
кожного саду на всіх континентах.

Практично у кожній мові світу є 
прислів’я про цей фрукт, яке звучить 
приблизно так: «Хто яблуко в день 
з’їдає, у того лікар не буває». Влучний 
вираз передає цінність регулярного 
вживання яблук. Через те, що їх ве-
личезна кількість сортів, яблука мож-
на їсти у свіжому вигляді цілорічно.

Історія. Яблуко здавна вва-
жалося символом розуму та гар-
ної вроди. Адам і Єва були вигна-
ні з раю, бо з’їли яблуко пізнання.  
Древні греки присвячували ці пло-
ди богу краси і кохання Аполлону. 
Саме через золоте яблуко з напи-
сом «найвродливішій», яке було під-
кинуте Афіні, Артеміді та Афроди-
ті, почалася Троянська війна. Нью-
тон після того, як йому на голову 
впало яблуко, зробив важливе від-
криття. Сучасні відкривачі теж ви-
користовують яблуко, як символ пі-
знання, наприклад, Стів Джобс і йо-
го «яблучні» гаджети.

ПЕЧЕНЕ — ДЛЯ СТРУНКОСТІ
Печені червоні та жовті яблука можна вживати всім. Вони гарно засво-

юються організмом, відновлюють склад крові й лімфи, сприяють засво-
єнню бактерій у кишечнику. Запечені яблука корисні людям, які страж-
дають від закрепів, дисбактеріозу та проблем травлення. Ці ласощі по-
легшують кашель і біль у горлі. 

Запечені яблука — це десерт для тих, хто піклується про фігуру. Вони 
містять мінімум калорій і сприяють виведенню з організму холестерину,  
поліпшують колір обличчя.

СУШКА — ЗАМІСТЬ ЦУКЕРОК
Сушені яблука рекомендуються дітям і дорослим у період весняного 

авітамінозу, а також вагітним та матерям-годувальницям. Також у неве-
ликій кількості їх уводять  у щоденний раціон людей,  хворих на тром-
бофлебіт,  гіпертонію,  хронічний кашель, захворювання серцево-судин-
ної та ендокринної систем, кишечника тощо. Однак сушку не рекомен-
дують вживати людям, які страждають від ожиріння й цукрового діабету. 
Причина — високий (до 12%) вміст у них різних видів цукру: фруктози, 
глюкози та сахарози. Для дітей сушені яблука можуть замінити цукерки.

• Ретельно пережовуючи яблуко, ви чистите порожнину рота, відбілюючи зуби та зміцнюючи ясна, 
наголошують стоматологи. Також яблука добре «чистять» кишечник від токсинів та застійних процесів.

• Вживання яблук запобігає 
атеросклерозу. Речовини, які 
містяться в яблуках, знижу-
ють рівень холестерину в кро-
ві. Яблучний сік зміцнює серце-
во-судинну систему й корисний 
людям, які займаються розумо-
вою працею. 

• Ризик виникнення хворо-
би Альцгеймера знижується в 
десятки разів, якщо з’їдати по 1 
яблуку на день.

• Вчені довели, що в людей, 
які регулярно споживають 
яблука, легені функціонують 
краще, ніж у тих, хто яблука не 
їсть. І ризик захворіти на астму 
у них нижчий. 

• Флавоноїди й поліфеноли, 
які містяться в яблуках, мають 
протипухлинний ефект. Вжи-
вання яблук покращує травлен-
ня й мікрофлору кишечника.

• Яблука багаті на фруктозу, 
сприяють стабілізації  цукру в 
крові. При гастритах, колітах ра-
дять споживати свіжі кисло-со-
лодкі яблука: кашку із яблук тре-
ба з’їдати вранці замість снідан-
ку й більше нічого не їсти й не 
пити протягом 4-5 годин (інакше 
в шлунку утворюватимуться га-
зи, які тільки посилять хворобу).

• Яблука незамінні в раціо-
ні ослаблених і хворих: вони 
ефективно очищають організм 
від шлаків і токсинів та згубно 
впливають на більшість збуд-
ників захворювань. Для профі-
лактики застуди уживати по 2-3 
яблука на день. 

• Яблучний сік знижує ризик ви-
никнення раку підшлункової за-
лози, запобігає розвитку діабету, 
очищає судини від холестерино-
вих бляшок. Останнє є чудовою 
профілактикою серцево-судин-
них захворювань: атеросклерозу, 
інсульту, інфаркту, гіпертонії тощо.

ЩОБ МАТИ ГАРНУ ПАМ'ЯТЬ

НАЙКОРИСНІШІ — ЗЕЛЕНІ
Яблуко містить білки — 0,3%, жири — 0,2%, вуглеводи — 13,8%. Енер-

гетична цінність — 52 ккал на 100 г.
Дієтологи найбільш безпечними і корисними вважають яблука із зе-

леною пігментацією. Вони рідше за інші викликають проблеми зі шлун-
ком та алергічні реакції. Їх дають дітям, а також діабетикам та хворим з 
серцево-судинними патологіями. Вчені дослідили, що в зелених сор-
тах яблук більше аскорбінової кислоти і після їх вживання рівень глю-
кози в крові підвищується повільніше. У них більше яблучної кислоти, 
яка сприяє травленню.

Червоні яблука містять менше кислоти, тобто важчі для шлунка, у них 
більше цукрів. Їх вживання підвищує ризик виникнення карієсу у дітей. 
Жовті яблука містять менше заліза, також зцілюють печінку і сприяють 
виведенню жовчі.

ДЛЯ КРАСИ 
 • Найпростішою із яблучних процедур є масаж шматочками 

свіжого фрукта обличчя. Це очищає пори, також шкіра зволо-
жується, зникають набряки і мішки під очима. Для сухої шкіри 
беруть солодкі яблука, для жирної — кислі.

 •  Щоб очистити шкіру, для вмивання використовують яблучний 
оцет. Пропорція: 1 ч. л. оцту на півлітра дистильованої води. 
Такий м’який розчин підходить для всіх типів шкіри.

 •  Для рук і нігтів корисні ванночки на основі суміші  оливкової 
олії з яблучним оцтом в однакових пропорціях.

 •  Сумішшю води і яблучного оцту після миття споліскують во-
лосся, воно набуває блиску і не січеться. Пропорція: 1 л води 
+ 1 ст. л. оцту.

СЛІД ПАМ’ЯТАТИ

 • Для тривалого транспортування фрукти вкривають дифені-
лом (забороненим у країнах ЄС та США засобом, визнаним 
канцерогеном). Тому магазинні яблука рекомендують не 
тільки мити, але і очищати від шкірки.

 • Застереження! Яблука не можна вживати в разі загострень 
гастриту, виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої 
кишки, ентериту. При сечокам’яній хворобі та коліті  перед 
вживанням з яблука зробити пюре.

 ко-

о 

здавна вва-а-
 розуму та гар-

Яблука багаті на  залізо – 100 
г яблук містить 2,2 мг заліза, а крім того, 

рутин, вітамін C і фолієву кислоту, завдяки чому 
залізо краще засвоюється. Більше  заліза в плодах 

кислих сортів. Візуально визначити таке яблуко можна за 
терпким смаком і швидким потемнінням на місці розрізу. 

М’якоть фрукта стає коричневою через  окислення 
заліза. Такі яблука – корисні для людей з 

недокрів’ям і ламкими кровоносними 
судинами.
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ОВНИ. Непростий 
тиждень, можливі не 
завжди приємні сюрп-

ризи. Гарно володійте собою, бо 
вашою надмірною емоційністю 
можуть скористатися.

ТЕЛЬЦІ. Без особли-
вих сумнівів реалізуйте 
свої плани й ідеї. Ситуа-

ція може сприяти прийняттю сер-
йозних і відповідальних рішень.

БЛИЗНЯТА. Цього 
тижня все у ваших ру-
ках. Ваші зусилля й ці-

каві ідеї оцінять належним чи-
ном. Можна чекати додатково-
го прибутку.

РАКИ. Доведеться на-
долужувати багато чого з 
того, що ви колись відкла-

ли на потім. Сприятливий час і для 
рутинної роботи, і для творчості.

ЛЕВИ. Доведеться 
присвятити чимало сил і 
часу організаційним пи-

танням, а ще постарайтеся ніку-
ди не спізнюватися. У вихідні все 
стане на свої місця.

ДІВИ. Цього тижня 
постарайтесь менше 
критикувати колег і ді-

лових партнерів і спокійніше ста-
витися до недоліків близьких лю-
дей та коханих.

ТЕРЕЗИ. Варто осо-
бливу увагу звернути на 
ваш кар'єрний ріст, бо 

саме зараз вимальовуються до-
сить вагомі майбутні досягнення. 

СКОРПІОНИ. Вдасть-
ся підвищити свій авто-
ритет і добитися гідної 

оцінки своєї праці. Не відволі-
кайтеся, робіть свою справу, на-
віть якщо весь світ проти вас.

СТРІЛЬЦІ. Імовірні 
зустрічі, важливі для вас 
у професійному плані. 

Не всі вони приємні, але мусите 
пройти і через це. Вихідні при-
святіть близьким людям.

КОЗОРОГИ. Ваша ува-
га повинна бути скон-
центрована на повсяк-

денних справах і дрібних життє-
вих проблемах. 

ВОДОЛІЇ. Можливо, 
ви постанете на порозі 
серйозних змін у житті. 

Імовірні корисні й цікаві знайом-
ства, але пропозиції високоопла-
чуваної роботи сумнівні.

РИБИ. Ви будете пе-
ребувати в центрі подій. 
Зосередитися на робо-

чих справах періодично заважа-
тиме дратівливість та дріб'язко-
вість. У вихідні побережіть себе.

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 26 ЛЮТОГО — 4 БЕРЕЗНЯ


