
www.i-visti.com№8 (917), 2 березня 2018 р. газета твого міста

стор. 4

стор. 20

стор. 19

ЯКА ВОДА У 
МІСЬКИХ БЮВЕТАХ

«МАЄМО ЗБЕРЕГТИ 
ІНФЕКЦІЙНУ 
СЛУЖБУ — ЦЕ 
НАША БЕЗПЕКА!»

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ 
«КОЛОСА» І НОВУ 
ПОСАДУ

РОЗМОВА ІЗ 
НАТАЛІЄЮ  ПІНЧУК

МАРИНА 
ГОРОХОВА

ПРОТЕСТУВАЛИ «ЩАСЛИВІ МЕТРИ»

стор. 2

ГАРЯЧА СЕСІЯ
www.i-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....................ccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



2 №8 (917), 2 березня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» Тиждень

 НАША РАДА

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

У залі був аншлаг: багато наро-
ду, протестувальники проти будів-
ництва по вул. Привокзальній, 8. З 
трибуни виступаючі довго ділили-
ся наболілим.

До обідньої перерви обранцям 
вдалося розглянути кілька питань 
порядку денного. Після перерви 
депутати ще довго радилися за 
зачиненими дверима, тож робо-
та розпочалася після 16-ї і трива-
ла до 19.00.

Скандал із 
ЖК «Щасливі метри» 

Представники ОСББ «Щасли-
ві метри», які прийшли протесту-
вати проти розбудови житлового 
комплексу з однойменною назвою 
підприємством ТОВ «Трест Бори-
спільсільбуд», були налаштовані 
категорично, компромісів не до-
пускали. Обгороджена територія 
двору ЖК «Щасливі метри» мала 
бути прибудинковою для будівлі 
із п’яти секцій будинку. І хоча сек-
цій усього три — на «їхню» тери-
торію ніхто посягати не може. Ко-
ли головуючий Ярослав Годунок 
озвучував інформацію, яка пояс-
нює позицію забудовника, та за-
значив, що земельної ділянки ні 
в оренді, ні у власності ОСББ «Ща-
сливі метри» немає, у відповідь 
лунало: «Ганьба!» Голова правлін-
ня ОСББ наголошував, що будів-
ництва люди не хочуть.

Забудовник — Олександр Сич, 
директор ТОВ «Трест Бориспіль-
сільбуд» — пояснював, що свого 
часу йому було нав’язано низку 
відселень, щоб потім добудува-
ти ще дві секції: довелося відсе-
ляти людей з приватного будин-
ку, який згорів. Забудовник ви-
конав вимогу, отримавши землю, 
поряд з якою викупив ділянку, де 
відселили ромів. Олександр Сич 
обіцяв побудувати у мікрорайо-
ні медамбулаторію і наголосив, 
що готовий до компромісу, од-
нак його не почули. 

Питання території біля будин-
ку на Привокзальній, 8 у порядок 
денний сесії не вносилося. У за-
лі було озвучено пропозицію від 
депутата того округу Миколи Гро-
ни зібратися зацікавленим сторо-
нам і виробити позицію, яка б за-
довольнила всіх. Але окремі його 
колеги вирішили інакше. Питання 
внесли до порядку денного і, піс-
ля озвучення варіантів, вирішити, 
що спірна територія стане зеленою 
зоною. От тільки незрозуміло, як 
бути із приватними ділянками, що 
належать забудовнику. Схоже, во-
ни стали частиною тієї зеленої зо-
ни. Тож крапку у цьому питанні ста-
вити зарано. 

Кінг Конг: квартири 
під роздачу

Представники інвесторів дов-
гобуду вкотре винесли на розсуд 
депутатів інформацію про пробле-
ми із недобросовісним забудовни-
ком. Цього разу в одному звернен-
ні було об’єднано усі невиконані 
забудовником зобов’язання як пе-
ред інвесторами, так і перед меш-
канцями двоповерхового будин-
ку, який забудовник відмовляється 
розселяти. У зверненні говориться, 
що забудовник, усупереч догово-
рам, вимагає від інвесторів допла-
ти за давно оплачені квадратні ме-
три, а у випадку відмови погрожує 
продати квартири повторно.

Приводом для того, щоб озвучи-
ти питання довгобуду на сесії, ста-

ло те, що 19 лютого на засідання 
виконавчого комітету виносилося 
питання про визначення квартир 
службовими за головним управлін-
ням Національної гвардії України і 
про видачу ордерів нацгвардійцям 
у спірному будинку. Виконком не 
прийняв рішення. Нині з’ясовуєть-
ся, чи могли потрапити «під розда-
чу» квартири інвесторів. 

За вимагання додаткових коштів 
з інвесторів подано заяву до право-
охоронних органів щодо шахрай-
ських дій забудовника «Бориспіль-
міськбуд», відкрита кримінальна 
справа, триває слідство. Депутати 
прийняли рішення підтримати ін-
весторів зверненням до правоохо-
ронних органів ще й від сесії міської 
ради і запевнили людей, що доки 
всі зобов’язання перед інвесторами 
не будуть виконані, жодні рішення 
про виділення квартир комусь ін-
шому прийматися не будуть.

Гопанчука попросили
Питання про виділення землі 

під гаражі учасникам АТО на вул. 
Шевченка переносилося на дови-
вчення багато разів. Причина у то-
му, що по зонінгу там землі про-
мисловості. Змінити призначення 

землі може новий зонінг, і тоді ді-
лянки можна буде безпроблемно 
оформити. Але люди чекати сто-
милися. З’явилися чутки, начебто 
на тому місці хочуть зводити бага-
топоверхівку. Тож вимоги до депу-
татів були радикальними: питан-
ня не переносити. Хоча заступник 
Бориспільського міського голови 
Дмитро Гопанчук запевняв, що ні-
якої багатоповерхівки не плану-
ється, а заради того, щоб зміни-
ти призначення землі, довелося 
відкласти на місяць розгляд пла-
ну зонування. 

На роботу Дмитра Гопанчука у 
представників Асоціації учасників 
АТО та ГФ «Сектор безпеки» було 
багато нарікань. Вони вимагали, 
щоб Гопанчук написав заяву про 
відставку. Але озвучені претензії та 
порушення, у яких було звинуваче-
но посадовця, потребують доказів. 
Зійшлися на тому, що Дмитро Го-
панчук залишить сесійну залу і не 
братиме участь у роботі засідання. 

Питання про гаражі для учасни-
ків АТО у перший день сесійного 
засідання розглянути не встигли. 

Бюджет не завалили
Голосування з першого питання 

порядку денного — затверджен-
ня звіту про виконання бюджету 
— депутати завалили, бо хотіли от-
римати детальні розшифровки зві-
ту. Але, усвідомивши, що без схва-
лення звіту про бюджет рухатися 
далі неможливо, дружно проголо-
сували за перше питання і підтри-
мали його. 

Бюджет розглядали у другій по-
ловині дня після тривалої наради 
депутатів за зачиненими дверима. 
Пропозиції, винесені на сесію, були 
переглянуті і відредаговані. Пере-
розподіл коштів не обійшовся без 
словесних перепалок, у підсумку 
— підтримано.

Серед проектів, на які заре-
зервовано бюджетні кошти, дис-
петчеризація ліфтів — 1,5 млн грн, 
сквер у Соцмістечку на місці кар’є-
ра — 3,5 млн грн, пам’ятник учас-
никам АТО біля могили Невідомо-

го Солдата — 199 тис. грн, близько 
3 млн грн — на об’їзну дорогу, на 
Летську Божницю виділили 3 млн 
грн. На ремонт доріг передбачено 
майже 56 млн грн, не враховуючи 
тих, що робитимуться за депутат-
ські кошти. 

Червоно-чорний стяг
Депутати одностайно підтрима-

ли пропозицію депутата-свободівця 
Ігоря Петренка, щоб червоно-чор-
ний прапор щодня майорів на флаг-
штоку біля міської ради, а також по-
ряд із прапорами України під час 
офіційних святкових заходів. 

З академічним ліцеєм
Сесія прийняла рішення, що но-

ва школа, яка будується по вул. Ро-
боча—Банківська, буде Бориспіль-
ським академічним ліцеєм. Ярос-
лав Годунок запропонував назва-
ти заклад Борисо-Глібським. Але 
його запевнили, що присвоїти ім’я 
слід пізніше. Попереднім рішенням 
новому ліцею присвоєно поштову 
адресу — Робоча, 30.

 

«Рошену» відмовили
Депутати не підтримали звер-

нення підприємства «Бісквітний 
комплекс «Рошен» щодо переда-
чі 4,5 га землі, які підприємство 
орендує у ВУКГ, із суборенди у 
пряму оренду. Обранці не дали 
дозволу на проведення експерт-
ної грошової оцінки, що є обов’яз-
ковим для викупу землі. Зазнача-
лося, що підприємство має змо-
гу безперешкодно будуватися і на 
нині існуючих умовах. До питання 
викупу землі депутати повернуть-
ся після того, як будуть виконані 
усі домовленості з міською вла-
дою, а підприємство почне пра-
цювати і продемонструє свій єв-
ропейський статус. 

Усі питання порядку денно-
го депутати розглянути не всти-
гли. Сесійне засідання буде про-
довжене 10 березня о 10.00.

ПРОТИ ГОПАНЧУКА, БУНТ «ЩАСЛИВИХ 
МЕТРІВ», А «РОШЕН» ЗАЧЕКАЄ

 38 сесія Бориспільської 
міської ради, яка проходи-
ла 27 лютого, була першою 
для секретаря міськра-
ди Ярослава Годунка, яку 
він проводив самостійно. 
Міський голова перебував 
у відрядженні. Сесія вияви-
лася напруженою. 

• Протестувальники задали бурхливий тон сесії. • Демократія: міські обранці паралельно обговорюють питання і з трибуни, і в залі. 
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 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Бориспільський

с. Любомирівка 05.03.2018 10:00 Сільська рада

смт Згурівка 05.03.2018 11:30

Згурівська 
районна державна 

адміністрація, 
3-й поверх

Яготинський м. Яготин 05.03.2018 14:00
Районний будинок 

культури 
вул. Незалежності, 87

Броварський
с. Требухів 06.03.2018 09:00 Сільська рада

с. Княжичі 06.03.2018 11:00 Будинок культури

м. Бориспіль

м. Бориспіль 12.03.2018 10:00
Міський Будинок 

культури 
(вул С. Оврашка, 1)

м. Бориспіль 12.03.2018 12:00

Бориспільський 
міськрайонний центр 

зайнятості 
(вул. Глибоцька, 4)

м. Бориспіль 12.03.2018 14:00
КПТМ «Бориспіль-

тепломережа» (вул. 
Київський Шлях, 41-а)

Переяслав-
Хмельницький 

с. Шевченкове 19.03.2018 10:30 Сільська рада

с. Виповзки 19.03.2018 11:30 Сільська рада

с. Мала Каратуль 19.03.2018 12:30 Сільська рада

Бориспільський

с. Мирне 02.04.2018 09:30 Сільська рада

с. Рогозів 02.04.2018 12:00 Сільська рада

с. Глибоке 02.04.2018 13:30 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інформує, 

що 05.03.2018, 06.03.2018, 12.03.2018, 19.03.2018 та 02.04.2018 прово-
дитиме прийоми громадян з особистих питань у м. Бориспіль, м. Яготин, 
смт Згурівка та селах Згурівського, Броварського, Переяслав-Хмель-
ницького, Бориспільського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

 ЧИСТИЛИ СНІГ  ПРАВОПОРЯДОК

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Останні зимові дні принесли 
завірюху та ожеледь, проте бо-
риспільські комунальні служби 
справилися із наслідками по-
годних умов. 

У вівторок, 27 лютого, снігопад 
змусив комунальників попрацю-
вати: опадів було небагато, проте 
ніч у комунслужб була безсонною. 
До ранку середи сніговий покрив 
було подолано, колапсу через від-
сутність пасажирського транспор-
ту не було.

Однак містяни знайшли і мінуси. 
Так, у Facebook ширилися публіка-
ції щодо відсутності прибирання 
території біля приватного секто-

ру, багатьох не влаштовувало те, 
що тротуари ніхто не розчистив. 
Однак у Правилах благоустрою те-
риторії міста Борисполя, які були 
затверджені рішенням міської ра-
ди 29 березня 2016 року, написа-
но: «Власники та користувачі зе-
мельних ділянок зобов’язані при-
бирати сміття, сніг, опале листя та 
інші відходи, а в разі необхідно-
сті проводити обробку тротуарів 
протиожеледними матеріалами — 
10 м від паркану або до бровки 
проїжджої частини». Отже, містя-
ни, які проживають у приватно-
му секторі, мають своїми силами 
прибирати територію біля двору. А 
контролювати виконання цих пра-
вил — у компетенції відділу з пи-
тань благоустрою. 

ЗАМЕТІЛЬ 
НАПЕРЕДОДНІ ВЕСНИ 

Сергій КРУЧИНІН

... гроші
Працювати на ентузіазмі і гро-

мадських засадах при байдужості 
оточуючих важко. 

Прості економічні розрахунки го-
ворять, що Бориспіль міг би дозво-
лити символічно преміювати нічний 
патруль ГФ «Сектор безпеки». Пора-
хуймо разом: нехай кожен член екі-
пажу отримає за ніч 500 грн (у екі-
пажі чотири чоловіки), за рік вихо-
дить 730 тис. грн. Така ціна спокою і 
безпеки. Думку з приводу цього пи-
тання висловив голова ГФ Рустам 
Хамракулов, депутат міської ради. 

«Місто допомагає нам — це 
форма, пальне для патрульної 
машини, але хлопці не отримують 
грошей. Ми починали з функцій 
дружинника, але вже це перерос-
ли і часто виконуємо функції полі-
ції. Затримуємо злочинців, достав-
ляємо їх до райвідділку, хлопці 
ризикують на чергуваннях. Мож-

на сказати, що «Сектор Безпеки» 
працює на 50% потенціалу. Хоті-
лося б викладатися на всі 100% 
для того, щоб Бориспіль був без-
печним. Тож потрібно хоч неве-
лике фінансування. Виграний ка-
надський грант свідчить, що ми 
на правильному шляху».

... липові посвідчення 
учасників АТО

Зараз по Борисполю розклеє-
ні оголошення про «альтернативу 
армії та АТО». Один з членів Асо-
ціації АТО Бориспільщини зате-
лефонував та поцікавився, яка ж 
альтернатива пропонується. 

Учасник АТО: «Для нас статус 
учасника бойових дій — це честь, 
яку ми заслужили власним по-
том та кров'ю. Нині ми боремося 
з нерозумінням на мирній тери-
торії з боку пересічних громадян, 
які «нас туди не посилали». Але як 
ми можемо досягнути порозумін-

ня, якщо держава нівелює поняття 
«учасник бойових дій». Зателефо-
нувавши за номером з об’яви, з’я-
сували, що це пропозиція роботи 
у державній охороні. Нас цікавило, 
чи можна на цій роботі отримати 
статус УБД. Виявилося, що це про-
сто — дівчина на тому боці слухав-
ки пояснила, що для цього достат-
ньо поїхати у місячне відрядження 
і посидіти десь у Донецькій облас-
ті, але там, де не стріляють». 

Аудіозапис розмови можна по-
слухати на сторінці Асоціації у 
Фейсбук.

... стихійну торгівлю
«Стихійна торгівля процвітає, 

бо немає покарання. Нам тре-
ба відділ, який би конфісковував 
продукцію. Все можна відправля-
ти на фронт — і їжу, і труси, і по-
рошки, все там стане в пригоді. 
Це стоять бариги, які ні копійки 
не платять державі, а займають-
ся власним бізнесом. Зі стихійною 
торгівлею має боротися міський 
відділ з благоустрою, але він не 
працює. Вони мають викликати 
наряд поліції, складати протоко-
ли і забирати продукцію, що про-
дається незаконно. Це проблема 
місцевої влади, яка нічого не хоче 
змінювати. Якби конфіскувати то-
вар кілька разів, то за тиждень ні-
якої стихійної торгівлі в Бориспо-
лі не було б».

«СЕКТОР БЕЗПЕКИ» ПРО...

«СТИХІЙНИЙ БАЗАР ПСУЄ ВИГЛЯД МІСТА»

 Більшість членів ГФ «Сектора Безпеки» входять до 
Асоціації АТО Бориспільщини. Повернувшись з передової, 
хлопці гостро реагують на несправедливість на місцях. 
Тому їх цікавить усе, що відбувається в місті. «Вісті» пого-
ворили з головою громадського формування — депута-
том міськраді Рустамом Хамракуловим про важливі теми.

Любов Дмитрівна, вчитель:

— Бабусі отримують мізерні пенсії, тому продають вирощене на власному 
городі, аби вижити. Те, що їх зганяють з тих місць, вважаю несправедливим. 
Зелень з їхніх рук купувала і буду це робити. Вважаю, що продавців м’ясних 
продуктів потрібно виганяти звідти, адже якість продукції сумнівна. Знаю, що 

їм пропонували місце на базарі. Але місцевим, щоб скупитися, не зручно за-
ходити туди, особливо увечері.

Сергій, водій:

— Стихійний базар псує вигляд міста. Однак шкода пенсіонерів, залишених 
державою напризволяще, які стараються заробити копійку, аби вижити. Як-
би їх влаштовувало торгувати на спеціалізованому ринку, то вони б торгува-
ли краще там, ніж із землі. Для пенсіонерів має бути менша ціна ринкового 
збору. Штраф за стихійну торгівлю — це не нормально, потрібні нормальні 

умови життя для людей.

Ярослав Годунок, секретар Бориспільської міської ради: 

— Борюсь проти того зла. Коли люди не платять податки і не прибирають сміт-
тя після себе — це не є нормальним. Люди на «Центральному» платять місто-
ве, а поруч, вздовж Київського Шляху, сидять, в основному, спекулянти: купу-
ють товари на «Троєщині» і тут перепродують. Коли хтось каже, що вони ледь 
виживають — це брехня. Якщо є можливість купити товар і бажання торгува-
ти у крутому місці — то я пропоную біля міської ради. Для бабусь на ринку не 

передбачено ніякої оренди, просто приходь і торгуй після 16-ї години. Поліція 
повинна працювати зі стихійниками, але вона не справляється. Поки патруль-

ні не почнуть складати протоколи і притягувати до відповідальності, діла не буде.

В’ячеслав Деркач, депутат Бориспільської міської ради:

— Там продають одяг, взуття, носять з автомобілів ящики з продуктами. Це 
вже перетворюється на базар у центрі міста на тротуарній зоні, на якій пови-
нен бути вільний доступ до зупинок та до крамниць. Є облаштований ринок, 
де місця для збуту товару, і люди можуть там торгувати. Депутати неоднора-
зово звертались до поліції, яка вела серед людей роз’яснювальну роботу. Я 

на стихійці нічого не купую і не радив би іншим. За покупками краще ходити в 
магазини, де є чек і дотримані санітарні норми. 

«Вісті» цікавилися думкою містян щодо торгівлі з тротуару у центрі Борисполя.
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 У ЦЕНТРІ УВАГИ 

 НОВА НОРМА

ПРО ВОДУ З БЮВЕТІВ І 
ФІЛЬТРИ В КВАРТИРАХ

Ірина ГОЛУБ, 
фото Максима БАЗДИРЄВА.

 У Борисполі є 17 точок, де мож-
на набрати питну воду. Із них — 10 
бюветів, на яких проводиться доо-
чистка води за технологією Інститу-
ту колоїдної хімії і хімії води ім. Ду-
манського. Автор технології — ака-
демік АН України, професор Владис-
лав Гончарук. Так, на урочистостях з 
нагоди відкриття бювету біля Свя-
то-Миколаївського храму академік 
Владислав Гончарук наголосив, що 
такої чистої і якісної води, як у Бори-
сполі, немає не лише в Україні, але і 
в Європі. Конкурувати з бориспіль-
ською може вода із глибинних арте-
зіанських свердловин, що є у Києві.

• Бювети. Найбільш популярний 
у місті бювет — біля казначейства 
(вул. Київський Шлях, 63). Він обла-
штований на окремій свердлови-
ні. Більшість інших міських бюветів 
— устатковані за принципом доо-
чистки водопровідної води із місь-
кого водогону. «Усі бювети дають 
високоякісну питну воду. Різни-
ця між ними в тому, що у бюветах 
на водопровідній воді, яка попе-
редньо очищена, обслуговування 
можна проводити раз на два тиж-

ні. А у бюветі біля казначейства ре-
генерацію доводиться робити дві-
чі на тиждень. Там вода не прохо-
дить попередньої очистки, і роз-
бір великий, тож навантаження на 
фільтри збільшується», — розпові-
дає «Вістям» директор КП «Бори-
спільводоканал» Олександр Гануш. 

Також бювети у місті знаходять-
ся на вул. Данила Амеліна, 13, вул. 
Шевченка, 4, вул. Нова ІІ, вул. Київ-
ський Шлях, 2/2, вул. Привокзаль-
на, 3б та вул. Гагаріна, 1, Лютнева, 
16-18. Найновішими є бювети на 
Книшовому меморіальному комп-
лексі (біля Свято-Миколаївського 
храму) та на вул. Френкеля (біля го-
телю аеропорту) — бювет збудова-
ний на окремій свердловині.

Іншу систему доочистки має ще 
один бювет — на вул. Момота, 50 
біля підприємства «Лігена».

• Точки забору. Крім бюветів є 
ще шість точок розбору. Популяр-
ні точки, де вода без додаткової 
очистки є якісною, бо не встигає 
забруднитися у старих водопро-
водах. Одна з таких точок по вул. 

Привокзальній, 50, у районі старо-
го хлібозаводу, де обладнано ко-
лонку під накриттям. Друга — за 
100 м від водозабірного вузла №1 
на вул. Гоголя. А ще є свердлови-
ни у районі вул. Головатого (біля 
РАЦСУ), у дворі по вул. Сергія Ка-
мінського, 11, у Соцмістечку та на 
вул. Великопромінська.

• Як зберігати. Воду із бювета 
вдома краще зберігати у скляній та-
рі із темного скла без доступу уль-
трафіолету. Якщо вода у пластико-
вій тарі, то під дією ультрафіолету в 
ній утворюються органічні сполуки, 
які не знищуються кип’ятінням. Піс-
ля двох заповнень водою тару слід 
промивати слабким розчином ли-
монної чи оцтової кислоти для по-
дальшого використання.

• Поліпшити якість. Інститут ко-
лоїдної хімії і хімії води постійно 
контролює якість води у бюветах, 
де встановлене його обладнан-
ня. Крайня перевірка проходила 
кілька тижнів тому. Інформуючи 
про результати, директор КП «Бо-

риспільводоканал» повідомив, що 
якість питної води у Борисполі від-
повідає нормі, але…

«Наука не стоїть на місці. Розроб-
ники надали місту пропозиції що-
до вдосконалення системи очистки.

Насамперед, це замінити кар-
триджі для додаткової очистки 
води. Раніше картридж коштував 
28—40 грн. Нині їх виробляють 
усього 2—3 підприємства і ціна ді-
йшла до 180—200 грн за штуку. Їх 
доводиться замінювати раз на два 
тижні, — розповідає Олександр Га-
нуш. — Нові картриджі пропону-
ють із кварцу, вартість їх більша, а 
служитимуть вони до 2—2,5 років. 
І вартість обслуговування нижча, 
бо такі фільтри промиваються зво-
ротним струменем води. Для цього 
необхідно провести вдосконален-
ня у системі бюветів». 

Друге вдосконалення, за слова-
ми Гануша, — замінити китайські 
ультрафіолетові бактерицидні лам-
пи на лампи виробництва Швеції. 
Бо китайські через півроку втра-
чають потік ультрафіолетового ви-
промінювання (воно знезаражує 

воду). Третя рекомендація — замі-
нити вантузи — пристрої, які ви-
даляють із води вуглекислоту, бо 
на глибині понад 100 м у воді є до-
мішки вуглекислого газу. «Інститут 
колоїдної хімії і хімії води, у рамках 
наукових розробок, має поставки 
обладнання зі Швеції і пропонує 
місту установити таке у Борисполі. 
Щоб провести реконструкцію бю-
ветів щодо нових рекомендацій, 
необхідно 186 тис. грн з міського 
бюджету», — говорить Гануш.

• Фільтри у квартирах. Є різні 
варіанти пристроїв для очистки во-
ди у квартирах. Олександр Гануш 
наголошує, що виробники часто 
не вказують, що стаціонарні філь-
три слід регенерувати кожні дві 
доби: фільтруючий елемент про-
мити, очистити і висушити. Нечи-
щений фільтр — це умови для роз-
множення мікроорганізмів.

Також Олександр Миколайович 
застерігає, що одному стаціонар-
ному фільтру у квартирі під силу 
засмітити воду у всій багатоповер-
хівці. Якщо у квартирі встановлено 
стаціонарний фільтр, і житло пев-
ний час не експлуатувалося, то во-
да у фільтрі не рухається, у ній роз-
множуються небезпечні мікроор-
ганізми, які можуть потрапити у за-
гальну мережу будинку.

«Не можна ставити фільтр для 
очистки води і не чистити його — 
це небезпечно. Спеціалісти водо-
каналу обслуговують мережі тільки 
до фундаменту багатоквартирного 
будинку. У межах будинку за мере-
жі відповідають власники. Водока-
нал не має права промивати вну-
трібудинкові мережі», — підкрес-
лює Олександр Гануш.

 Питна вода у Борисполі 
за якістю і користю є най-
кращою у Європі. Так ствер-
джують спеціалісти. «Вісті» 
шукали докази якості й ку-
штували воду.

Олександр ГАНУШ, 
директор 
КП «Бориспільводоканал»

«У чайнику має 
бути накип»

«Вісті»: Чим відрізняєть-
ся вода, очищена за допомо-
гою зворотного осмосу, від 
дистильованої?

Олександр Гануш: «Ні-
чим. І ту, і ту можна заливати 
в акумулятори та у праску. Во-
да не утворює осаду, бо вона 
позбавлена усього, що їй да-
но природою, те, без чого ор-
ганізм людини не може функ-
ціонувати. Коли проводить-
ся очищення води у бюветах, 
отримуємо не ідеальну воду, 
а фізіологічно безпечну і ко-
рисну для здоров’я. Якісна 
вода повинна містити калій, 
кальцій, натрій, магній. Якщо 
цих солей немає у воді, вона 
вимиває із організму корисні 
речовини. Тож у чайнику по-
винен бути накип — це озна-
ка, що вона жива, має солі.»

ВАРТО ЗНАТИ

•  Проблема, від якої потерпають міські бювети —  вандалізм. Невідомі регулярно виплескують адрена-
лін на них: виривають кнопки, викручують лампи, зривають елементи подачі води. Поліція не затримала жод-
ного порушника за останні півроку, а з відеокамерами поблизу бюветів теж не склалося.

Тетяна ВАСИЛЕНКО

Після внесення змін від 21 
грудня 2017 року до Зако-
ну України «Про забезпечен-
ня комерційного обліку при-
родного газу» щодо поряд-
ку встановлення лічильників 
споживачам блакитного па-
лива встановлення індивіду-
ального газового лічильника 
є обов’язковим. 

Про це говорили на понеділко-
вій нараді міського голови 26 лю-
того. Згідно зі змінами, відтепер за-
гальнобудинковий лічильник газу 
може бути встановлений лише за 
згодою співвласників багатоквар-
тирного будинку. А особи, що меш-
кають у приватному секторі, мо-
жуть самостійно забезпечити свої 
оселі індивідуальним лічильником. 
Для осіб, які встановлять вимірю-
вальні прилади впродовж 2018 ро-

ку, відповідна компенсація за ньо-
го здійснюватиметься в подальші 
12 місяців. 

Наголошувалося, що на засідан-
ня сесій міської ради депутати ма-
ють розглянути питання щодо ви-
ділення коштів на купівлю спеці-
ального приладу для перевірки ін-
дивідуальних лічильників газу без 
їх демонтажу. Такий прилад місь-
кому бюджету обійдеться майже у 
150 тис. грн. 

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ОБОВ’ЯЗКОВІ

Бювет по вул. Френкеля
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 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБ’ЄКТА

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Окремий спорткомплекс, що 
побудували на кошти міського 
бюджету, став ноу-хау для Бо-
рисполя. Приміщення передба-
чено для потреб закладу та для 
проведення турнірів і змагань 
місцевого значення. Сьогодні у 
спорткомплексі учні НВК відві-
дують уроки фізкультури, тут та-
кож займаються вихованці Ди-
тячої юнацької спортивної шко-
ли (ДЮСШ). 

Повітря в нормі
Накриття комплексу — поліуре-

танова плівка, яка має запах, як і 
звичайна побутова клейонка. То-
му відразу після її монтажу в при-
міщенні відчувався своєрідний не-
приємний запах. З цієї причини ще 
до початку занять у спорткомплек-
сі Микола Корнійчук, перший за-
ступник міського голови, звернув-
ся до Бориспільського міжрайон-
ного відділу лабораторних дослі-
джень задля проведення замірів 
якості повітря у приміщенні, відділ 
взяв на дослідження ще й частину 
меблів з ДСП. 

Згідно із ДСанПІН «Державні 
санітарні правила і норми влаш-
тування, утримання загальноос-
вітніх закладів та організації на-
вчально-виховного процесу», 
допустима норма концентра-
ції формальдегіду (токсична ре-
човина, яка є небезпечною для 
людського організму) у пові-
трі приміщення шкіл не повин-
на перевищувати 0,01 мг/куб. м. 
На момент здачі комплексу в екс-
плуатацію висновки вимірювань 
перевищили допустимі норми у 
десятки разів, особливо у роздя-
гальні та приміщенні для інвента-
рю, де знаходилися нові меблі із 
ДСП. Такі висновки насторожили 
громадськість.

Наприкінці жовтня 2017 року 
адміністрація НВК надіслала лист 
до Бориспільського міжрайон-
ного відділу лабораторних до-
сліджень щодо проведення пов-
торного вимірювання повітря у 
спорткомплексі. Про результати 
досліджень розповів Андрій Ве-
ремій, завідувач відділу: «Такі по-
казники відповідають усім сані-
тарним нормам влаштування та 
утримання загальноосвітніх на-
вчальних закладів. Тому прово-
дити тут уроки для дітей абсо-
лютно безпечно».

За висновками Державної са-
нітарно-епідеміологічної екс-
пертизи МОЗ України, тканина із 
ПВХ-покриттям та покриття для 
підлоги бельгійського виробни-
цтва відповідають усім вимогам 
санітарного законодавства Укра-
їни. На ці матеріали в адміністра-
ції НВК та у міській раді є усі не-
обхідні документи та сертифіка-
ти відповідності, як і на меблі із 
ДСП. «Наявність різких запахів на 
початку експлуатації комплексу 
свідчила про те, що його необхід-
но було добре провітрити»,— ко-
ментує Микола Корнійчук. 

Проблеми із підлогою 
Згідно із сертифікатом відпо-

відності, пористе покриття підло-
ги, як у спорткомплексі НВК, при-
значене для гральних майданчи-
ків, бігових доріжок чи тенісних 
кортів на відкритій місцевості. За 
таких умов щоденне вологе при-
бирання підлоги не передбачено, 
як того вимагають державні сані-
тарні норми прибирання спорт-
залів. Під час введення комплек-
су в експлуатацію стояло питан-
ня про миття підлоги у спортзалі. 
Адже вона виготовлена зі спеці-
ального поліуретанового матері-
алу, який можна вимити за допо-
могою спеціальної миючої маши-

ни. Її придбання було під питан-
ням. Згодом необхідних 86 тис. 
грн у міському бюджеті знайш-
лися, така машина у навчально-
му закладі зараз є. 

«Перші уроки фізкультури ча-
сто проводяться у неприбраному 
спортзалі через те, що не встига-
ємо зранку це зробити — приби-
рання займає чимало часу. А ко-
ли і приберемо, підлога буде мо-
крою, що унеможливлює занят-
тя», — розповідають техпрацівниці 
закладу і нарікають, що ДЮСШ не 
прибирає приміщення після сво-
їх занять. Більша проблема — це 

машина, що миє підлогу: вона не 
справляється із прибиранням по-
ристого покриття, бо його крихкі 
частини забивають трубу для 
збору пилу. 

Колективне 
звернення батьків

Наприкінці січня цього ро-
ку батьки учнів НВК «Ліцей «Ди-
зайн-освіта» ім. П. Чубинського 
написали колективне звернення 
до директора закладу Лариси Вла-
сенко із проханням звернутися до 
депутатського корпусу Бориспіль-
ської міської ради щодо усунення 
недоліків у функціонуванні спорт-
комплексу.

«По-перше, покриття підло-
ги спортзалу є жорстким та трав-
монебезпечним. По-друге, норми 
прибирання не виконуються, бо 
вологе прибирання займає бага-
то часу, через це зміщуються уро-
ки. Щоб уникнути цього, підлогу 
не миють належним чином. Небез-
пеку для дітей становлять труби, 
по яких гаряча вода подається до 
комплексу. Вони змонтовані поруч 
із доріжкою для занять учнів, і як-
що виникне порив труби, наслідки 
можуть бути кричущими,» — роз-
повідає «Вістям» голова наглядо-
вої ради НВК Олег Ольшевський. 

Також, нарікає пан Олег, у комп-
лексі відсутня примусова вентиля-
ція спортзалу. «У приміщенні не-
має витяжки. Це неприпустимо,» 
— переконує Олег Павлович та го-
ворить, що Рада НВК звернулася 
до управління капітального будів-
ництва Бориспільської міської ра-
ди із проханням надати своє ба-
чення щодо технології вологого 
прибирання спортивного залу, на 
що отримала відповідь: «Щодо екс-
плуатації та технології прибирання 
покриття підлоги спорткомплек-
су пропонуємо звернутися до бу-
дівельної компанії та виробника 
покриття». Таку відписку пан Олег 
відмовився коментувати, щоб ніко-
го не образити.

Держпроднагляд 
вказує на порушення

За роз’ясненням ситуації «Ві-
сті» звернулися до органу, який 
мав би перевіряти подібні звер-
нення — до Держпродспожив-
служби, простими словами — до 
санстанції. Лариса Улько, началь-
ник відділу Держпроднагляду за 
дотриманням державного зако-
нодавства Бориспільського ра-
йону управління Держпродспо-
живслужби, говорить, що вона не 
володіє інформацією про сертифі-
кати якості чи висновки держав-
ної санітарно-епідеміологічної 
експертизи будівельних матеріа-
лів спорткомплексу. 

«Все, що призначено для відкри-
того середовища, не можна вико-
ристовувати в приміщеннях. Якщо 
сфера застосування покриття під-
логи — це відкрите середовище, 
то є порушення, таке покриття не-
се небезпеку для здоров’я. За ви-
соких температур повітря така під-
лога буде виділяти токсичні речо-
вини. В умовах занять спортом на-
ші легені дихають на повну, уявіть, 
що діти вдихатимуть!» — говорить 
Лариса Іванівна. 

На жаль, каже, згідно із законо-
давством, Держпродспоживслуж-
ба не має права перевіряти будь-
які сфери діяльності. Перевірки 
можливі лише за офіційним звер-
ненням громадян чи установ. «Ко-
лектив батьків чи педагогів може 
звернутися у їхню службу, тоді «ре-
візор» перевірить дотримання са-
нітарних норм у спортивному за-
лі», — наголошує співрозмовниця.

СПОРТКОМПЛЕКС: БЕЗ ЗАПАХУ, 
ВЕНТИЛЯЦІЇ І НОРМ ПРИБИРАННЯ

 Із 12 грудня минуло-
го року міський НВК «Лі-
цей «Дизайн-освіта» про-
водить уроки фізкультури 
у новому спортзалі, який 
у вересні 2017-го здано в 
експлуатацію. У новобудо-
ві виявили недоліки щодо 
стану повітря. «Вісті» ці-
кавилися, чи усе добре в 
спорткомплексі. 

• Незважаючи на морози, температура у приміщенні комфортна. Душові кабіни, якими оснащений 
спортзал, популярністю не користуються, бо, кажуть старшокласники, прийняти душ в умовах коротких 
шкільних перерв часу не вистачає.

• Олег Ольшевський, голова 
наглядової ради НВК «Ліцей 
«Дизайн-освіта» вболіває за 
безпеку.

• Замість капітальних стін та даху — спецплівка, а звичну дерев’яну підлогу замінило пористе по-
криття, яке викликає проблеми з прибираннням. 
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Іван КОТОВ

У театрі «Березіль» на творчо-
му вечорі поетеси Ольги Кацан 
був аншлаг. Більше ста глядачів 
завітали на гостину до автор-
ки, яка представила збірку «У 
вітті заплуталось сонце». Перш 
ніж побачити світ, сьомій «лас-
тівці» довелося пройти шлях у 
два роки. Попередні ж «самви-
дави» були готові, максимум, за 
два місяці. 

На сцені театру «літають» кни-
ги і пурхають голуби. Під музич-
ні акорди з’являється винувати-
ця дійства з паперовим птахом у 
руках і випускає його в політ, що 
символізує вільність думок. 

Варто зазначити: попри те, що 
вечір, як зізналася Ольга, був по-
будований на імпровізації, він 
вразив оригінальністю. Молода 
поетеса продумала цілу програ-
му, в якій знайшлося місце для 
інсценізацій віршів театром сло-
ва, що діє при центральній бі-
бліотеці, музичним паузам (гурт 
«TaVi»), діалогам з глядачами і  
літературному аукціону. До ре-
чі, переможцем одного з етапів 
стала журналіст «Вістей» Ірина 
Костенко. Її побажання авторці 
глядацька зала визнала найкра-
щим, за цей експромт пані Іри-
на отримала в подарунок хенд-
мейд «Ляльку Натхнення». У ета-
пі «Хто більше?» всіх обійшла 
найкраща подруга Ольги Іри-
на Криворучко, зачитавши на-
пам’ять найбільше рядків з по-
езії подруги. До того ж, вона до-
лучилася до організації вечора, 

та й слово про автора на зворо-
ті збірки належить їй. 

Серед глядачів —  гості зі столи-
ці. Відомий мовознавець, автор по-
над 30 новаторський підручників 
з вивчення української мови, за-
служений діяч науки України Іван 
Ющук — упорядник Олиної збір-
ки. Він зазначив, що поезія Ольги 
«цікава й пройнята оптимістични-
ми рисами, читається легко, що є 
важливим для сучасного поета». 

Поет-ронделіст Микола Бо-
ровко підкреслив: «Ольга Кацан 
несе в літературу те, що назива-
ють на межі різновиду мистецтв. 
Вона режисер, читець і перекону-
вач у правоті та справедливості 
думок. А цього в літературі сьо-
годні не вистачає». 

Відомий тележурналіст, доктор 
філософії з екстремальної психо-
логії, професор Олександр Тур’ян, 
крім високої оцінки поетичної ді-
яльності Ольги, звернув увагу на 
її ремесло — журналістику. Заслу-
жений журналіст України вперше 
глянув у бік дівчини під час фес-
тивалю «Прес-весна на Дніпрових 
схилах», де він був головою журі в 
одній з номінацій. Потім він читав 
майже все, що виходило з-під пе-
ра Ольги. Таким чином Олександр 
Володимирович став на декілька 
років провідником Ольги на шля-
ху журналістики.

А з вуст члена Національної 
спілки письменників України Во-
лодимира Литвина, який є редак-
тором збірки Ольги Кацан, пролу-
нали й вітання Ользі зі вступом до 
Національної спілки журналістів 
України, куди її прийняли на по-
чатку лютого. 

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР 
«ЗАПЛУТАНОГО СОНЦЯ»

• Глядачі не скупилися на вітання й квіти, а Ольга — на автографи.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Важливим питанням роботи ви-
конавчого комітету Бориспільської 
міської ради 26 лютого стало під-
няття ціни на дитяче харчування 
в усіх міських закладах освіти, що 
викликало бурхливе обговорення.

«Востаннє вартість дитячого 
харчування у освітніх закладах 
змінювалася ще у січні 2016 року. 
Сьогодні закупівлі через тендери 
збільшилися, адже дорожчає за-
гальний продуктовий набір, тому 
ми вимушені просити підняття ці-
ни на дитяче харчування,» — по-
яснює Тетяна Павленко, головний 
спеціаліст Бориспільського управ-
ління освіти та науки.

Прийнято рішення підняти ці-
ну на харчування у школах та 
дитсадках. 

Яка ціна? 
Уже із 1 березня розмір плати 

для батьків учнів та дошкільнят 
підвищиться на 15%. Так, однора-
зове харчування учнів 1—4 класів 
становитиме 5,58 грн, що складає 

50% від усієї вартості одноразо-
вого харчування. Решта 50% ком-
пенсуватиметься із міського бю-
джету. Безкоштовне одноразове 
харчування у закладах загальної 
середньої освіти забезпечувати-
меться для дітей-сиріт, дітей, поз-
бавлених батьківського піклуван-
ня, дітей із особливими освітніми 
потребами, які навчаються в ін-
клюзивних класах, дітей-інвалідів, 
дітей військовослужбовців, які за-
гинули під час проведення АТО, ді-
тей військовослужбовців, які бра-
ли та беруть участь в АТО, та учнів 
із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу ма-
лозабезпеченим сім’ям».

Розмір плати для батьків за хар-
чування на одну дитину в день у 
закладах дошкільної освіти буде 
таким: у ясельній групі — 13,19 
грн; у садковій групі — 20,51 грн; 
у санаторній групі — 25,50 грн. Це 
становить 60% від вартості харчу-
вання на день, 40% покривається 
за рахунок міського бюджету.

На 50% менше платитимуть 
батьки, які мають троє і більше ді-
тей. Від повної оплати за харчу-
вання звільняються діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського пі-
клування, діти-інваліди, діти вій-
ськовослужбовців, які загинули 
під час проведення АТО, діти вій-
ськовослужбовців, які брали та 
беруть участь в АТО, діти праців-
ників органів внутрішніх справ, 
які загинули під час виконання 
службових обов’язків, діти із сі-
мей, які отримують допомогу від-
повідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу ма-
лозабезпеченим сім’ям».

Вартість вища, якість 
незмінна

Припускалося, що підняття ці-
ни не вплине на якість чи кіль-
кість страв у дитячій тарілці. Це 
не через бажання кухарів на кух-
нях освітніх закладів чи окремих 
бориспільських чиновників на-
дати дітям найкраще харчування. 
Такі заходи є вимушеними через 
зростання цін в Україні в цілому. 

Залежність цін 
та норми

В Україні ціна дитячого продук-
тового набору залежить від змін у 
законах: «Про державний бюджет 
України», «Про загальну середню 
освіту», «Про охорону дитинства». 
А у дошкільних закладах ще й у За-
коні «Про дошкільну освіту». 

У бориспільських школах і са-
дочка дітей годують відповідно 
до норм дитячого харчування, які 
передбачені постановою Кабіне-
ту Міністрів від 2004 року. Також 
згідно із інструкцією з організації 
харчування додатку №2 «Розподіл 
продуктових наборів». 

У кожному освітньому закла-
ді складається своє індивідуаль-
не меню на два тижні. До речі, в 
Україні воно виконується за одна-
кових умов і є розрахованим на 
зимово-весняний та літньо-осінній 
періоди для дошкільних закладів 
та на рік для загальноосвітніх за-
кладів. Меню завжди погоджуєть-
ся із Держпродспоживслужбою, 
яка періодично контролює якість 
продуктів та приготованих страв 
для дітей.

НОВІ ЦІНИ НА ДИТЯЧЕ 
ХАРЧУВАННЯ

 Вартість дитячого хар-
чування у бориспільських 
комунальних закладах осві-
ти не змінювалася  два 
роки. У яку копійчину обій-
деться дитячий сніданок 
батькам у 2018 році та чим 
годуватимуть малечу, ді-
знавалися «Вісті».

Тетяна СОЛОВЙОВА

Березанцю Віктору Саченку 
вдалося перемогти монополіс-
та — ПАТ «Київоблгаз»: більше 
півроку тривала судова тягани-
на.  Березанський міський суд 
виніс рішення на користь спо-
живача. Тепер потрібно домог-
тися, аби газовики виконали рі-
шення суду. 

Усе почалося в лютому минуло-
го року. Працівники Баришівської 
дільниці ПАТ «Київоблгаз» відпра-
вили газовий лічильник Сачен-
ків на перевірку. Експертиза ніби-
то виявила несанкціоноване втру-
чання у роботу облікового механіз-
му. Монополіст вимагав сплатити 
штраф понад 5 тис. грн, а також 1,5 
тис. грн за експертизу лічильника 
та придбати прилад обліку при-
родного газу. Віктор Саченко вирі-
шив відстоювати свої права у Бе-
резанському міському суді. 11 січ-
ня 2018 року Березанський місь-
кий суд скасував акт–розрахунок 

необлікованого об’єму та обсяги 
природного газу і його вартість від 
18 травня 2017 року, наданий ПАТ 
«Київоблгаз», відповідно до якого 
родині Саченків довелося б спла-
тити газовій компанії 5065,10 грн, 
та зобов’язав монополіста за влас-
ний рахунок встановити лічильник 
газу в будинку позивача. 11 лютого 
рішення суду набрало чинності. Ві-
ктор Володимирович не приховує 
задоволення: йому вдалося пере-
могти монополіста, який прагнув 
нажитися на його родині. 

Але ПАТ «Київоблгаз» до цього 
часу не виконав рішення суду. Но-
вого лічильника ніхто не встано-
вив, а «куби» Саченкам нарахову-
ються відповідно до середньодо-
бового споживання за аналогічний 
період попереднього року. Свого 
часу родина утеплила будинок, 
сподіваючись заощадити на опа-
ленні, втім зекономити не вийшло.

— Нарахування вартості спожи-
того газу проводиться відповідно 
до середньодобового споживан-
ня за аналогічний період попе-

реднього року. При цьому не вра-
ховується температурний режим 
відповідних років, — каже Віктор 
Володимирович. — Наприклад, 
температурні показники протя-
гом жовтня — грудня 2017 року 
були плюсовими, а у 2016 році у 
жовтні були морози і споживання 
газу було більшим. Скажімо, при 
проведенні розрахунків у жовтні 
— грудні 2017 року враховується 
середньодобове споживання газу 
за попередній період 2016 року, 
що не дає можливості споживаче-
ві зекономити на опаленні.

Родина Саченків готова далі боро-
тися за свої права та домогтися від 
газовиків виконання рішення суду.

— Раджу всім, хто опинився у та-
кій ситуації, як ми, відстоювати пра-
ва, — каже Віктор Володимирович. 
— Звертайтеся до народного депу-
тата (наприклад, мені допоміг на-
родний депутат Павло Різаненко), 
до НКРЕКП, суду, адже всі судові ви-
трати будуть за рахунок учасника, 
який програє процес. Якщо ви пра-
ві, то закон на вашому боці.

БЕРЕЗАНЕЦЬ У СУДІ ПЕРЕМІГ 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

 ЗАКОН І ПРАВО
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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
Лаборанта
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, 5 БЕРЕЗНЯ

ВІВТОРОК, 6 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, 11.00, 12.20 "Чотири весілля 
3"

12.35, 14.00, 15.25 "Міняю жінку - 
4"

17.10 Драма "Мама"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Мелодрама "За три дні до 

кохання"
22.00 "Гроші 2018"
23.15, 0.25 "Голос країни 8"
1.40 Комедія "Невдаха з каунт-

каунті"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.20 ТСН

9.30, 10.50, 12.20 "Чотири весілля 

3"

12.30, 14.05 "Міняю жінку - 12"

15.45, 21.00, 22.00 Мелодрама "За 

три дні до кохання"

17.10 Драма "Мама"

20.30, 4.40 "Секретні матеріали"

23.00, 0.25, 1.00 Драма "Робіть 

ваші ставки!"

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 
5.00 Сьогодні

7.10, 8.15 Ранок з Україною
9.30 Т/с "Нахаба"
13.20 Т/с "Пташка співоча" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Пташка співоча" (12+)
18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чуже щастя" 1, 2 с. (16+)
23.30 Х/ф "47 Ронін" (16+)
1.40 Профілактика!!!
5.30 Реальна містика

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, 2.50 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості-2 (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чуже щастя" 3, 4 с. (16+)
23.30 Т/с "Чуже щастя" 5 с. (16+)
0.30 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
1.30 Телемагазин

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Х/ф "Гараж"
13.00 Т/с "Сільський романс"
16.10 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 3.00, 5.20 "Подробиці"
20.40 Т/с "Запитайте в осені"
0.25 Т/с "Подаруй мені неділю" 

(16+)
3.40 "Скептик 2"
4.50 "Top Shop"

6.00 Мультфільм
6.15, 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"
10.25, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
12.00 "Новини"
13.00 Х/ф "Це я"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.55, 5.15 "Подробиці"
0.25 Т/с "Подаруй мені неділю" 

(16+)
3.35 "Скептик 2"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Дельго"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 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 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Пастушка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири 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 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак

5.40, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. Дайджест
12.25, 13.15, 0.55 Х/ф "Великі 

гроші" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Х/ф "Безславні 

виродки" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
22.30 Свобода слова
2.45 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.25 Труба містера Сосиски (12+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти

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
11.10 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф "Королі вулиць" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 22.35 "На трьох"
15.00, 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" (16+)
17.30, 21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф "Мерзенна вісімка" (18+)
2.45 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.30 Х/ф "Версія полковника 
Зоріна"

7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 "Невідома версія"
9.55 Т/с "Несамотні"
13.25 Х/ф "Білі вовки"
15.20 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
17.10 Х/ф "Чорний принц"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
22.50 Х/ф "Казка про загублений 

час"
0.15 "Моя правда"
1.10 "Позаочі"

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.55 "Невідома версія"
9.30 "Академія сміху"
10.00, 0.20 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Психопатка" (16+)
13.55 Х/ф "Привид замка 

Моррисвіль"
15.45 Х/ф "В зоні особливої уваги"
17.25 Х/ф "Хід у відповідь"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
22.50 Х/ф "Старий знайомий"
1.15 "Позаочі"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

7.10, 19.25 "Африка: небезпечна 
реальність"

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 "Служба порятунку"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

7.10, 19.25 "Африка: небезпечна 
реальність"

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 "Київські історії"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі
4.40 Абзац
6.40, 7.00 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.59, 8.39 Kids Time
8.40 Х/ф "Копальні царя Соломона"
12.10 Х/ф "Служники закону" (16+)
14.50 Х/ф "На драйві" (16+)
17.00 Х/ф "Овердрайв" (12+)
19.00 Ревізор. Крамниці
20.50 Таємний агент (16+)
22.10 Таємний агент. Пост-шоу 

(16+)
0.00 Х/ф "Сомнія: Перш, ніж я 

прокинусь" (16+)
1.55 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, 8.59 Kids Time
9.00 Т/с "Мерлін"
10.50 Х/ф "Війна наречених" (16+)
12.40 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
17.00, 19.00 Дешево та сердито
21.00 Аферисти в мережах (16+)
21.50 Х/ф "Дружина напрокат" 

(16+)
0.10 Х/ф "Сомнія: Перш, ніж я 

прокинусь" (16+)

5.50 Х/ф "Яка у вас посмішка"
7.35 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
10.30 "Кримінальні справи"
12.20, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 "Свідок"
15.05, 19.30, 0.45 Т/с "CSI: 

кіберпростір - 2" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Одного разу в 

Ростові" (16+)
1.35 Т/с "Коджак"
3.05 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"
5.10 "Правда життя. Професії"

6.50 Х/ф "Грішниця в масці"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
15.05, 19.30, 0.40 Т/с "CSI: 

кіберпростір - 2" (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"
5.05 "Правда життя. Професії"

6.00 Мультфільми

8.00, 2.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

10.20 Х/ф "Бандити"

12.50 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

16.20 Х/ф "Чемпіон" (16+)

18.15 "Спецкор"

18.45 "ДжеДАІ"

19.20, 20.15 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.10, 22.50 Прем" єра! Т/с "Кістки 

8"

0.30 Х/ф "Від заходу до світанку-3: 

Дочка ката" (18+)

2.55 "Облом.UA."

6.00 Мультфільми

8.00, 2.10 "Облом.UA."

9.45, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.30 Х/ф "В ім'я Бен-Гура" (16+)

19.20, 20.15 Т/с "Стоматолог" (16+)

21.10, 22.50 Прем" єра! Т/с "Кістки 

8"

0.30 Т/с "Вуличне правосуддя 1" 

(16+)

7.40 "Все буде смачно!"
9.40 Х/ф "Стережись автомобіля"
11.30 "Хата на тата"
15.25 "Містичні історії з Павлом 

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

історія"
20.00, 22.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.40 "Один за всіх"
2.55 "Найкраще на ТБ"

7.05 "МастерШеф - 5"
12.45 "Хата на тата"
15.25 "Містичні історії-2 з Павлом 

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

історія"
19.55 "Наречена для тата"
22.45 "Давай поговоримо про секс"
0.40 "Один за всіх"

6.00, 17.00 М/с "Чорний Джек"
6.25 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ (6.27 

- 14.00)
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)
15.15 Розсекречена історія
16.35 Хто в домі хазяїн
17.25 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 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.00, 1.55 Новини
21.50, 2.35 Зимові Олімпійські ігри. 

Післямова
22.05 Зимові Олімпійські ігри 2018 

г. Кращі змагання
0.30 Д/с "Дива Китаю" 5 с.
2.50 Зимові Олімпійські ігри 2018 

г. Кращі виступи
3.45 Д/с "Розповіді про Хансік"

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, 2.50 Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Кращі виступи
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Складна розмова
15.15 Фольк-music
17.25 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, 0.30 Перший на селі
19.25 Посттравматичний синдром
20.25 Наші гроші
21.50, 2.35 Зимові Олімпійські ігри. 

Післямова
22.05 Зимові Олімпійські ігри 2018 

г. Кращі змагання

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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СЕРЕДА, 7 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, 4.50 ТСН

9.30, 11.00, 12.20 "Чотири весілля 

3"

12.30, 14.00 "Міняю жінку - 12"

15.45, 21.00 Мелодрама "За три дні 

до кохання"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

22.00 "Одруження наосліп 4"

23.35, 0.25, 1.25 Комедія "Дуплекс"

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

Сьогодні
9.30, 2.00 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості-2 (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Каблучка з рубіном" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чуже щастя" 6, 7 с. (16+)
23.30 Т/с "Чуже щастя" (16+)
0.30 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
1.30 Телемагазин

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.25, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте в 

осені"
13.00 Х/ф "Альпініст" (16+)
14.50, 15.45, 16.45, 2.55 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.40 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.15, 4.25 "Подробиці"
0.25 Т/с "Подаруй мені неділю" 

(16+)
5.05 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Пані Метелиця"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Рятівники
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 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак
3.20 Віталька

6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 17.40, 21.30 Т/с "Менталіст" 

(16+)
10.20, 13.15 Х/ф "Ясон і аргонавти"
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.30 "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Володимирська, 

15" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Королі вулиць" (16+)
1.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.00 Труба містера Сосиски (12+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти
4.45 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.45 "Невідома версія"
9.30 "Академія сміху"
9.50, 1.05 "Моя правда"
11.25 Х/ф "Усі повинні вмерти" 

(16+)
13.45 Х/ф "Буркун" (12+)
15.45 Х/ф "Дівчинка з міста"
17.15 Х/ф "Мачуха"
19.00, 2.40 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
22.50 Х/ф "Весілля з посагом"
1.55 "Позаочі"
4.10 Кіноляпи
4.40 Саундтреки

7.10, 19.25 "Африка: небезпечна 
реальність"

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 "Таємнича світова війна"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Бойові сили"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.25 Зона ночі
3.30 Абзац
5.30, 6.45 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.44, 8.19 Kids Time
8.20 Т/с "Мерлін"
10.20 Х/ф "Бар "Бридкий койот" 

(16+)
12.15 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
16.50, 19.00 Від пацанки до 

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Х/ф "Покоївка з Манхеттену"
0.10 Х/ф "Дружина напрокат" (16+)
2.20 Служба розшуку дітей

6.45 Х/ф "Королева бензоколонки - 
2"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Баламут"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
15.05, 19.30, 0.40 Т/с "CSI: 

кіберпростір - 2" (16+)
20.30 Т/с "CSI: безсмертя" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Черговий ангел - 

2" (16+)
1.30 Т/с "Коджак"
3.00 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"
4.45 "Легенди бандитського Києва"

6.00 Мультфільми

8.00, 1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.45, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 2.10 "Облом.UA."

15.20 Х/ф "Персі Джексон: Море 

чудовиськ"

19.20 Прем" єра! Т/с "Стоматолог"

21.10, 22.50 Прем" єра! Т/с "Кістки 

8"

0.30 Прем" єра! Т/с "Вуличне 

правосуддя 1"

6.40 "Все буде смачно!"
7.35 "МастерШеф - 7"
13.45 "Хата на тата"
15.30 "Містичні історії-2 з Павлом 

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

історія"
19.55 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний"
23.45 "Один за всіх"

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, 2.55 Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Кращі виступи
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
17.25 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 Д/с "Спільноти тварин"
20.25 Складна розмова
21.50, 2.35 Зимові Олімпійські ігри. 

Післямова
22.10 Зимові Олімпійські ігри 2018 

г. Кращі змагання

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

6.00 Мелодрама "Тато напрокат"

7.55 Мелодрама "Зимовий сон"

10.00 "Viva ! Найкрасивіші 2018"

11.50 "8 березня в великому місті"

13.30 "1+1 удома: 8 березня"

15.40 Мелодрама "Титанік"

19.30, 5.40 ТСН

20.10 Комедія "Службовий Роман"

23.15 "Інтонації тіни кароль"

0.20, 2.05 Мелодрама "Наїзниці та 

янголи"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок на підборах
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 2.30 

Сьогодні
9.30, 4.40 Зірковий шлях
10.30 Х/ф "Анжеліка - маркіза 

янголів"
12.45 Х/ф "Чудова Анжеліка"
14.50, 15.20 Х/ф "Анжеліка і 

король"
17.15, 19.45 Т/с "Кров янгола" (12+)
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"Лаціо" - "Динамо"
0.00 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
3.00 Реальна містика

5.35 Х/ф "Королівство кривих 
дзеркал"

7.00 "Ранок з Інтером"
9.00 "Готуємо разом"
9.50 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
11.30 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
13.10 Х/ф "Дівчата"
15.00 Х/ф "Любов і голуби"
17.10 Концерт "Поговори зі мною, 

мамо"
18.45, 20.40 Х/ф "Москва сльозам 

не вірить"
20.00, 2.15, 4.20 "Подробиці"
22.20 Концерт "Н2LO"
0.40 Х/ф "Це я"
2.55 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 М/ф "Школа монстрів: 

Електрично"
10.30 Х/ф "Рапунцель"
11.40 М/ф "Зачарований будинок"
13.10 Віталька. 8 березня
14.30 Вечірка з сюрпризом
20.00, 2.30 Панянка-селянка
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
22.30 ЛавЛавCar 2
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Х/ф "Мерлін"
11.50, 13.00 Х/ф "Ясон і аргонавти"
12.45 Факти. День
15.35 Х/ф "Одисея" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
21.30 Дизель-шоу
23.00 "На трьох"
0.00 Х/ф "Кохання не за розміром" 

(16+)
1.50 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.15 Труба містера Сосиски (12+)
4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.55 "Невідома версія"
9.30 "Академія сміху"
10.05 "Моя правда"
11.35 Т/с "Ледарі"
14.20 Х/ф "Старий знайомий"
16.00 Х/ф "Летюча миша"
18.30 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
22.10 Х/ф "Шукайте жінку"
1.05 Х/ф "Суто англійське 

вбивство"
3.55 Кіноляпи
4.35 Саундтреки
5.15 Кінотрейлери

7.10, 17.00 "Африка: небезпечна 
реальність"

8.00 Х/ф "Як одружитися та 
залишитися холостяком"

9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Приречений на 

любов"
17.55 "Святковий концерт "Для 

тебе, кохана"
20.30 "Прогулянки містом"
21.00, 23.15, 2.15 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 2.35 Х/ф "Тільки після Вас!"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Кумедне личко"
4.15 "Мультляндія"
6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00, 2.50 Зона ночі
4.10 Абзац
6.00, 6.55 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.50, 8.09 Kids Time
8.10, 0.40 Х/ф "Крута Джорджія" 

(16+)
10.20 Х/ф "Це все вона" (16+)
12.15 Х/ф "Чого хоче дівчина"
14.20 Х/ф "Чого хочуть жінки"
17.00, 19.00 Хто зверху (12+)
22.50 Х/ф "Вкрадене побачення" 

(16+)
2.45 Служба розшуку дітей

6.40 "Правда життя. Професії"
7.55 Х/ф "Ефект Ромашкіна"
9.10 Х/ф "Летюча миша"
11.55 "Бенефіс "Кроликів". 30 років 

гумору"
13.50 Концерт "Ірина Білик та гурт 

"ТІК". Кращі українські хіти"
15.35 Х/ф "Білий паровоз"
17.10 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Три плюс два"
21.15 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
22.50 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
0.50 Концерт "Біт-квартет "Секрет": 

30 років на біс"

6.00 Мультфільми

8.00, 2.00 "Облом.UA."

9.45 "Спецкор"

10.15 "ДжеДАІ"

10.55 "Він, вона і телевізор"

15.40 Х/ф "Погоня"

17.15 "Загублений світ"

18.10 "ДжеДАІ. Дайджест"

19.10 Х/ф "Перевізник" (16+)

20.55, 22.35 Прем" єра! Т/с "Кістки 

8"

0.10 Прем" єра! Т/с "Вуличне 

правосуддя 1"

1.10 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.40, 0.00 Х/ф "Найчарівніша та 
найпривабливіша"

8.15 Х/ф "Службовий роман"
11.25 "Хата на тата"
15.30 "Все буде добре!"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40, 23.00 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"

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
9.40 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
12.00 Х/ф "Естер прекрасна"
14.00 Фольк-music
15.25, 1.35 Зимові Олімпійські ігри 

2018 г. Кращі змагання
17.30 Концертна програма 

"Відкривай Україну"
18.40, 23.45 Біатлон. Кубок світу. 

VII етап. Спринт чоловіки 
10км

20.15 Д/ф "Жива природа"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.30 Концертна програма
4.30 Д/с "Розповіді про Хансік"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.45, 23.05 "Світське життя 2018"

11.00 Комедія "Службовий Роман"

14.05 "Голос країни 8"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.05 Мелодрама "Титанік"

5.30 "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 3"
11.00, 12.20 "Міняю жінку - 4"
12.50 "Міняю жінку - 12"
14.45, 15.45 Мелодрама "За три дні 

до кохання"
17.10 Драма "Мама"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Ігри приколів 2018"
23.20, 0.15, 5.00 "Розсміши коміка"
1.10 "Вечірній київ"

6.40, 15.00, 19.00, 3.00 Сьогодні

7.15, 5.15 Зірковий шлях

9.00 Т/с "Чуже щастя" 1, 5 с. (16+)

15.20 Т/с "Чуже щастя" (16+)

17.10 Т/с "Другий подих" 1, 2 с. 

(12+)

19.45 Т/с "Другий подих" (12+)

22.00 Т/с "Умови контракту" 1, 4 с. 

(16+)

1.45 Телемагазин

2.15 Т/с "Умови контракту" 5 с. 

(16+)

3.40 Реальна містика

7.00, 15.00, 19.00, 3.00 Сьогодні
7.50, 5.15 Зірковий шлях
9.45 Х/ф "Чудова Анжеліка"
11.50 Х/ф "Анжеліка і король"
14.00, 15.20 Х/ф "Неприборкана 

Анжеліка"
16.00 Х/ф "Анжеліка і султан"
18.00 Т/с "Я тебе нікому не віддам" 

1, 2 с. (16+)
19.45 Т/с "Я тебе нікому не віддам" 

(16+)
22.15 Музична платформа
0.15, 2.20 Х/ф "Анжеліка - маркіза 

янголів"
1.50 Телемагазин
3.35 Реальна містика

5.35 Мультфільм
6.25 "Чекай мене"
8.00 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
9.40 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
11.40 Х/ф "Москва сльозам не 

вірить"
14.45 Т/с "Ганна Герман" (16+)
20.00, 3.20, 5.20 "Подробиці"
20.30 Концерт "Моя душа..."
23.10 Х/ф "Заміж на 2 дня" (16+)
1.10 Х/ф "Жіноча інтуїція"
3.50 Х/ф "Не було б щастя"
4.50 "Top Shop"

5.30 Х/ф "Не було б щастя"
6.45 Мультфільм
7.10 Х/ф "Миленький ти мій"
8.40 Х/ф "Любов і голуби"
10.45 Х/ф "Жіноча інтуїція"
13.10 Концерт "Поговори зі мною, 

мамо"
14.45 Т/с "Ганна Герман" (16+)
20.00, 2.05 "Подробиці тижня"
22.00 Концерт "Імператриця та два 

Маестро"
0.10 Х/ф "Альпініст" (16+)
3.40 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
5.05 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Шайбу, шайбу!"
11.50 Віталька. 8 березня
13.00, 2.30 Панянка-селянка
15.00, 22.30, 23.30 Танька і 

Володька
17.00 М/ф "Зачарований будинок"
18.30 Х/ф "Сусіди на стрьомі" (16+)
20.30 Одного разу під Полтавою
22.00, 23.00 Країна У
0.00 Теорія зради
1.00 17+
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак
3.20 Віталька
5.40 Корисні пдказки

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Бременські музиканти"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "Люди - Ікс - 2" (16+)
23.30 Х/ф "Сусіди на стрьомі" (16+)
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак
5.40 Корисні пдказки

5.10, 4.25 Скарб нації
5.20, 4.35 Еврика!
5.25, 4.40 Факти
5.45 Більше ніж правда
7.25 Я зняв!
9.20 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох"
15.15 Х/ф "Єлена Троянська"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Троя" (16+)
23.15 Х/ф "300 спартанців" (16+)
1.30 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.50 Провокатор (16+)

5.35 Громадянська оборона

6.30 Ранок у великому місті

8.45 Х/ф "Одисея" (16+)

11.50, 13.00 Х/ф "Єлена Троянська"

12.45 Факти. День

15.35 Х/ф "Мерлін"

18.45, 21.10 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.30, 22.55 Дизель-шоу (12+)

0.05 Комік на мільйон. Найкраще

1.10 Факти

1.30 Х/ф "Кохання не за розміром" 

(16+)

3.00 Труба містера Сосиски (12+)

5.45 Х/ф "Людина нізвідки"
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 2.25 "Своя роль"
9.30 "Академія сміху"
10.15 "Моя правда"
11.05 "Невідома версія"
11.45 Т/с "Ледарі"
14.30 Х/ф "Божевільний день"
15.45 Х/ф "Шукайте жінку"
18.30 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
22.10 Х/ф "Раз на раз не випадає"
23.30 Х/ф "Добре сидимо"
1.00 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
3.05 Кіноляпи

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.50 "Невідома версія"
9.30 "Академія сміху"
10.00 "Моя правда"
11.30 Т/с "Ледарі"
14.15 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
15.50 Х/ф "Принцеса цирку"
18.30 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
22.10 Х/ф "Золоте теля"
1.20 Х/ф "Людина нізвідки"
2.45 "Своя роль"
3.25 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
5.00 Кінотрейлери

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 "Концерт композитора Ніколо 

"Весна прийшла"
19.00, 21.00, 23.15, 4.00 "Столичні 

телевізійні новини"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Життєві історії"
21.25, 4.20 Х/ф "Вікно навпроти"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Бери від життя все"
2.20 Х/ф "Розриваючи тишу"

7.00, 17.10, 4.05 "Африка: 
небезпечна реальність"

7.50 Х/ф "Танці без правил: 
австралійське танго"

9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Шевченківський вечір"
16.40 "Прогулянки містом"
18.05 "Х ювілейний фестиваль 

"Родина"
20.30 "Місто добра"
21.00, 23.15, 2.15 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 2.35 Х/ф "Історія Уенделла"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Пані у ліловому"
4.55 "Мультляндія"

3.00, 2.55 Зона ночі
4.59, 7.09 Kids Time
5.00 М/с "Лунтік та його друзі"
7.10 Ревізор. Крамниці
9.10 Таємний агент (16+)
10.30 Таємний агент. Пост-шоу 

(16+)
12.20 Хто зверху
14.10 Х/ф "Хлопці будуть в захваті" 

(16+)
16.10 Х/ф "Чого хочуть жінки"
18.50 Х/ф "Освідчення" (16+)
21.00 Х/ф "Пасажири" (16+)
23.15 Х/ф "Орбіта 9" (12+)
1.10 Х/ф "Вкрадене побачення" 

(16+)

3.00, 1.45 Зона ночі
4.10 Абзац
5.59, 6.59 Kids Time
6.00 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
7.00 Х/ф "Танці на вулицях: Мова 

тіла"
9.00 Х/ф "Вуличні танці"
11.10 Х/ф "Вуличні танці 2"
13.00 Х/ф "Вуличні танці: Всі зірки"
14.50 Х/ф "Крок вперед: Все або 

нічого"
17.10, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф "Брудні танці" (16+)
23.00 Х/ф "Стриптизерки" (18+)
1.40 Служба розшуку дітей

6.30 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.00 "Речовий доказ"
15.40 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
17.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "У зоні особливої уваги"
21.20 Х/ф "Фантомас проти 

Скотланд-Ярду"
23.20 Х/ф "Незаперечний - 3" (18+)
1.15 Т/с "Великі почуття" (16+)
2.45 "Випадковий свідок"
4.20 "Легенди бандитського Києва"
5.10 "Правда життя. Професії"

5.50, 3.45 "Правда життя. Професії"
7.00 Х/ф "Провінційний анекдот"
7.40 Х/ф "Білий паровоз"
9.10 Х/ф "Круїз, або Розлучна 

подорож"
11.00 "Кримінальні справи"
12.45, 17.10 "Легенди карного 

розшуку"
15.10 Т/с "CSI: безсмертя" (16+)
19.00, 1.35 "Свідок"
19.30 "Свідок. Агенти"
20.10 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
22.00 Т/с "Черговий ангел - 2" 

(16+)
0.00 Концерт "Вогонь Вавилона"
2.05 "Випадковий свідок"

6.00 Мультфільми

8.00 Бушидо

9.00 "Зловмисники"

11.30 Т/с "Перевізник 2" (16+)

13.15 Т/с "Команда" (16+)

16.55 Х/ф "Перевізник" (16+)

18.40 Х/ф "Операція "Удар" (16+)

20.55 Х/ф "Бунт" (16+)

22.40 Х/ф "Від заходу до світанку"

0.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

1.30 "Облом.UA."

6.00 Мультфільми

8.00, 12.55 "Відеобімба"

9.55, 18.10 "ДжеДАІ. Дайджест"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.30 Х/ф "Крадіжка в музеї" (16+)

19.10 Т/с "Перевізник 2" (16+)

22.50 "Змішані єдиноборства. UFC"

1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.10 "Облом.UA."

6.10 "Хата на тата"
7.55 "Караоке на Майдані"
9.00 "Все буде смачно!"
10.05, 22.35 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
11.30 "Холостяк - 8"
15.55 "МастерШеф. Кулінарний 

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

Іраклі"

6.55 Х/ф "Службовий роман"
10.05 Х/ф "Провідниця"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 "Холостяк - 8"

6.00, 9.25 XII Паралімпійські зимові 
ігри. Біатлон, ж, 6 км, /чол, 
7, 5 км стоячи/з 
порушеннями зору

8.00, 22.40 Паралімпіада. Біатлон, 
ж, 6 км, /чол, 7, 5 км 
сидячи

13.20 Щоденник Паралімпіади
13.35 Олімпійські ігри. 

Найяскравіші виступи
14.35, 0.10 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Одиночна змішана 
естафета

15.30 Олімпійські ігри. 
Найяскравіші трансляції

17.40, 1.30 Біатлон. Кубок світу. VII 
етап. Змішана естафета

19.20 Д/с "Останній шанс побачити"
20.25 "Гордість світу"
21.00, 1.05 Новини
21.30 Студія Паралімпійських ігор
3.00 XII Паралімпійські зимові ігри. 

Лижні перегони. Чол. 15 км, 
сидячи

4.05 Паралімпіада. Лижні перегони. 
Жінки, 12 км, сидячи

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
9.40 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
11.45 Концертна програма 

"Відкривай Україну"
12.50, 22.40 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Церемонія 
відкриття

15.05, 21.30 Студія 
Паралімпійських ігор

15.35 Проводи української 
паралімпійської збірної

17.35 Концертна програма "Нове та 
улюблене" Марія Бурмака

18.40, 1.40 Біатлон. Кубок світу. VII 
етап. Спринт жінки 7.5км

20.05 Д/ф "Жива природа"
20.25 Перша шпальта
3.00 XII Паралімпійські зимові ігри. 

Біатлон, ж, 6 км, /чол, 7, 5 
км сидячи

4.35 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Біатлон, ж, 6 км, /чол, 7, 5 
км стоячи/з порушеннями 
зору

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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НЕДІЛЯ, 11 БЕРЕЗНЯ

6.10 ТСН
7.05, 2.10 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
9.50 "Громада на мільйон"
10.50, 11.45 "Світ навиворіт - 4: 

В'єтнам"
12.45, 13.55, 15.00, 16.10 "Світ 

навиворіт - 3: Танзанія, 
Ефіопія"

17.10 "Ліга сміху 2018"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
23.10 "Інтонації тіни кароль"
0.15 "Ігри приколів 2018"
1.15 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні
7.45 Зірковий шлях
9.15 Т/с "Я тебе нікому не віддам" 

(16+)
13.00 Т/с "Кров янгола" (12+)
17.00 Т/с "Біжи, не оглядючись" 1, 

2 с. (12+)
19.00, 3.10 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Біжи, не оглядаючись" 

(12+)
23.10 Т/с "Умови контракту" 6, 8 с. 

(16+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Умови контракту" (16+)
4.00 Історія одного злочину (16+)

5.50 Мультфільм
6.00 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
8.00 "Удалий проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.00 Х/ф "Іграшка"
14.00 Х/ф "Я соромливий, але я 

лікуюся"
15.50 Концерт "Моя душа..."
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Бебі-бум" (16+)
22.40 Х/ф "Серцеїдки"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Рапунцель"
10.55 Х/ф "Бременські музиканти"
12.00, 1.00 Панянка-селянка
15.00, 22.30, 23.30 Танька і 

Володька
17.00 Х/ф "Люди - Ікс - 2" (16+)
19.30 Одного разу під Полтавою
22.00, 23.00 Країна У
0.00 Теорія зради
1.50 Х/ф "Смужка нескошених 

диких квітів"
3.20 Віталька
5.40 Корисні пдказки

5.10 Інсайдер

6.50 Т/с "Код Костянтина" (16+)

8.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

11.40 "На трьох"

12.45 Факти. День

13.00 "На трьох" (16+)

13.15 Х/ф "Троя" (16+)

16.30 Х/ф "300 спартанців" (16+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "300 спартанців. 

Відродження імперії" (16+)

22.40 Х/ф "Олександр" (16+)

1.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)

3.20 Провокатор (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 3.00 "Своя роль"
9.30 "Невідома версія"
10.20 Х/ф "Правдива історія про 

Червоні вітрила"
14.00 Х/ф "Будні карного розшуку"
15.45 Х/ф "Золоте теля"
19.00 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
22.40 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
0.10 Х/ф "Небезпечно для життя"
2.00 Х/ф "Божевільний день"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Кінотрейлери

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 "Українська душа М.

Поплавського"
15.40 "Ситуація"
16.00 "Служба порятунку"
16.35, 1.30 Х/ф "Жовтий "Роллс-

Ройс"
18.50 Х/ф "Вовк"
21.00, 0.40, 3.30 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.00 "СТН-спорт-

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

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі
5.50 Стендап-Шоу
6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
8.10 Х/ф "Це все вона" (16+)
10.00 Х/ф "Чого хоче дівчина"
12.10 Х/ф "Покоївка з Манхеттену"
14.10 Х/ф "Освідчення" (16+)
16.40 Х/ф "Пасажири" (16+)
18.50 Х/ф "Фокус" (16+)
21.00 Х/ф "Загублена" (16+)
0.00 Х/ф "Хлопці будуть в захваті" 

(16+)

6.15 Х/ф "У квадраті 45"
7.30 Т/с "СБУ. Спецоперація"
11.30 Х/ф "У зоні особливої уваги"
13.15 Х/ф "Зіта і Гіта"
17.00 Х/ф "Фантомас проти 

Скотланд-Ярду"
19.00 Х/ф "Хід у відповідь"
20.35 Х/ф "Під прицілом кохання" 

(16+)
22.45 Х/ф "Важко бути мачо"
0.40 Х/ф "Незаперечний - 3" (18+)
2.20 "Таємниці кримінального 

світу"

6.00 Мультфільми

8.00 Бушидо

9.00 "Зловмисники"

11.00 "Загублений світ"

14.00 Т/с "Перевізник 2" (16+)

15.45 Х/ф "Бунт" (16+)

17.20 Х/ф "Битва драконів" (16+)

19.20 23 тур ЧУ з футболу 

"Динамо"- "Верес"

21.25 "ПРОФУТБОЛ"

23.20 "Змішані єдиноборства. UFC"

1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

6.10 "Хата на тата"
9.00 "Все буде смачно!"
10.05 "Караоке на Майдані"
11.10 "Вечір з Наталею Гаріповою. 

Іраклі"
12.20 "Світами за скарбами"
14.55 "Наречена для тата"
16.55, 23.35, 23.50 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"
19.00 "Битва екстрасенсів 18"
21.20 "Один за всіх"

6.00, 10.15, 22.40 XII 
Паралімпійські зимові ігри. 
Гірськолижний спорт. 
Гігант. слалом, всі класи

9.00, 18.05 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Лижні 
перегони. Чол. 15 км, 
сидячи

14.25, 1.25 Біатлон. Кубок світу. VII 
етап. Мас-стар 15км. 
Чоловіки

15.20 XII Паралімпійські зимові 
ігри. Лижні перегони. 
Жінки, 12 км, сидячи

17.05, 2.10 Біатлон. Кубок світу. VII 
етап. Мас-стар 12.5км. 
Жінки

19.20 Д/с "Останній шанс побачити"
20.25 "Гордість світу"
21.00 Новини
21.30 Студія Паралімпійських ігор
1.00 Новини (повтор від 21.00)
3.00 XII Паралімпійські зимові ігри

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 АФІША

УНІКАЛЬНИЙ ЦИРК 
ДЛЯ КОЖНОЇ РОДИНИ

Життя сповнене чудес та відкриттів. 
Кожного дня ми чекаємо на сюрпризи 
та нові ідеї. Хай невеличкі, але значи-
мі та неодмінно добрі. І ми віримо, що 
вони обов’язково будуть, мають бути!

А де ж їм народжуватись, як не на мане-
жі цирку! Тут є час для пошуку, є закохані у 
свою справу люди, навчені багатим прак-
тичним досвідом професіонали, є невтом-
на енергія працювати, творити, видумува-
ти, пробувати, втілювати, показувати та до-
водити, що неможливого не існує.

Хто хоч раз побував у цирку «Кобзов», 
бачив та відчував всі ці емоції, політ фан-
тазії та втілені мрії. 

В 2018 році найбільший в Україні цирк 
вразить своїх фанатів та, ми переконані, здо-
буде нових поціновувачів свого таланту. Не-
ймовірні шоу - програми, які цирк «Кобзов» 
представив на новорічні свята в Києві (ред. у 
грудні—січні в столиці проходили шоу «Ма-
гічне королівство» та «Цирк Рекордів») — це 
лише початок нових ідей та започаткувань 
цієї унікальної компанії. 

Завдяки неймовірній динаміці зростан-
ня і потенціалу сьогодні компанія володіє 
величезним цирковим комплексом, сучас-
ним обладнанням та технікою, зробивши 
колосальний внесок у культурний розви-
ток України. Надбання 20-річного досвіду, 
нові тенденції в цирковому мистецтві та 
творча енергія засновника цирку Миколи 
Кобзова подарують Україні нові шоу, які 

серед пересувних цирків країни не здатен 
показати жоден, окрім «Кобзова».

Величезний та величний купол цирку 
«Кобзов» неможливо не помітити. Висотою 
в 20 метрів, яскраве синьо-жовте шатро 
може вмістити 2000 глядачів. Мінімальна 
площа циркового містечка має складати 
1000 кв.м, щоб вмістити сам цирк та май-
же 40 одиниць техніки, обладнання, роз-
важальних атракціонів, зону відпочинку 
та фудкорт. 

Окрім своїх унікальних масштабів, техніч-
них новинок та артистів, цирк «Кобзов»— 
єдиний в Україні цирк без тварин. Але від 
цього циркові програми не втратили ані 
видовищності, ані зацікавленості. Таланти 
артистів, режисерів, техніків створили для 
українського глядача шоу, яке буде ціка-
ве для кожного. Звичайно, головна аудито-
рія — це діти, яким так потрібні казка, мрії, 
справжні чудеса. Але, завітавши до цирку 
«Кобзов» у Вашому місті, навіть  дорослий 
скептик знайде своє — ідеї, натхнення, до-
броту і вир емоцій.

Отже, вже в березні чекайте у своєму мі-
сті свято року — гастролі цирку «Кобзов»! 
Все це варто побачити на власні очі!

Придбати квитки і отримати більш де-
тальну інформацію про шоу можна в касах 
цирку, розташованих у місті. Слідкуйте за 
новинами Цирку «Кобзов», підписавшись 
на нашу сторінку у соціальних мережах 
— ми є у Facebook, ВКонтакте, Instagram, 
Twitter і YouTube.
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

Повідомлення про намір отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря для АЗС, що розташована: Київська область, Бориспільский район, с. Проліс-
ки, вул. Броварська, будинок 4 а.

Основним напрямком діяльності ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» є роздрібна торгівля пальним. Дже-
релами утворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі є резервуари для збері-
гання пального, паливороздавальні колонки. На території майданчика АЗС відсутні об'єкти 
господарювання. Територія АЗС межує: із заходу — автодорога Київ—Бровари: з півночі — 
ТОВ «Вест менеджмент систем»; з півдня — житлова забудова с.Проліски; із сходу — ЗАТ 
«Броварський автозавод». Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 200 м від 
джерел забруднення в східному напрямку. 

АЗС ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» не є підприємством, що випускає продукцію, а спеціалізується на 
реалізації нафтопродуктів. 

В атмосферне повітря від АЗС виділяються такі забруднюючі речовини, як сірководень, 
вуглеводні, бензол, ксилол, толуол. Валовий викид по АЗС складає близько 1 тонни на рік.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря кожного майданчика АЗС не створю-
ють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони. Збір 
зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо цього питання проводиться 
протягом місяця з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації Бориспіль-
ською райдержадміністрацією за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
74. Тел.: (04595) 5-54-56, 6-06-81, ray_bori@ukr.net

Повідомлення про намір отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря для АЗС, що розташована: Київська область, м. Березань, вул. Київський 
Шлях, 1.

Основним напрямком діяльності ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» є роздрібна торгівля пальним.
Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі є резервуари для 

зберігання пального, паливороздавальні колонки. На території майданчика АЗС відсутні 
об'єкти господарювання. Територія АЗС межує: із заходу — землі Березанської міської ради, 
з півдня – землі Березанської міської ради, з півночі — житлова забудова, зі сходу — житлова 
забудова. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 100 м від джерел забруднен-
ня в східному напрямку. 

АЗС ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» не є підприємством, що випускає продукцію, а спеціалізується на 
реалізації нафтопродуктів. 

В атмосферне повітря від АЗС виділяються такі забруднюючі речовини, як сірководень, 
вуглеводні, бензол, ксилол, толуол. Валовий викид по АЗС складає близько 0,9 тонни на рік.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря кожного майданчика АЗС не створю-
ють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони. Збір 
зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо цього питання проводиться 
протягом місяця з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації Виконавчим 
комітетом Березанської міської ради, за адресою: Київська обл., м. Березань, вул. Небесної 
Сотні, 1, тел.: (04576) 6-49-62, 6-47-07, berezan_mr@ukr.net

Повідомлення про намір отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря для АЗС, що розташована: Київська область, Бориспільський район, с/рада 
Іванківська, АЗС, 1км автошляху Бориспіль—Золотоноша.

Основним напрямком діяльності ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» є роздрібна торгівля пальним.
Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі є резервуари для 

зберігання пального, паливороздавальні колонки. На території майданчика АЗС відсутні 
об'єкти господарювання. Територія АЗС межує: з заходу — землі Бориспільської РДА; з пів-
ночі — землі Бориспільської РДА; з півдня — землі Бориспільської РДА; із сходу — землі Бо-
риспільської РДА. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 100 м від джерел 
забруднення в східному напрямку. 

АЗС ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» не є підприємством, що випускає продукцію, а спеціалізується на 
реалізації нафтопродуктів. 

В атмосферне повітря від АЗС виділяються такі забруднюючі речовини, як сірководень, вуг-
леводні, бензол, ксилол, толуол, пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, оксид азоту, діоксид вуг-
лецю, метан. Валовий викид по АЗС складає близько 1 тонни на рік.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря кожного майданчика АЗС не створю-
ють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони. Збір 
зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо цього питання проводиться 
протягом місяця з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації Бориспіль-
ською райдержадміністрацією за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
74, тел.: (04595) 5-54-56, 6-06-81. ray_bori@ukr.net

Повідомлення про намір отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря для АЗС, що розташована: Київська область, м. Бориспіль, вулиця Михайла 
Калмикова, будинок 26.

Основним напрямком діяльності ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» є роздрібна торгівля пальним. Дже-
релами утворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі є резервуари для зберіган-
ня пального, паливороздавальні колонки. На території майданчика АЗС відсутні об'єкти го-
сподарювання. Територія АЗС межує: з заходу — землі Бориспільської РДА; з півночі — землі 
Бориспільської РДА; з півдня — землі Бориспільської РДА; із сходу — землі Бориспільської 
РДА. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 2000 м від джерел забруднення. 
АЗС ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» не є підприємством, що випускає продукцію, а спеціалізується на 
реалізації нафтопродуктів. В атмосферне повітря від АЗС виділяються такі забруднюючі ре-
човини, як сірководень, вуглеводні, бензол, ксилол, толуол. Валовий викид по АЗС складає 
близько 1тонни на рік.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря кожного майданчика АЗС не створю-
ють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони. Збір 
зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо цього питання проводиться 
протягом місяця з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації Виконавчим 
комітетом Бориспільської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київ-
ський Шлях, 72, тел.: (04595) 6-07-41, 6-02-35, borispil@i.ua.
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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 бортами, 
робочий. Тел.: 0 68 5674948.

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

Куплю
Бориспіль

Будівельна фірма купить газон, екскаватор та 
іншу спецтехніку для будівельних робіт. Тел.: 0 
96 9918144.

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 2/9, 36/18/8, житловий стан, 

580500 грн (еквівалентно 21500 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Головатого 76 вул., 10/11, 50/21/11, після буді-
вельників, 560000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). 
Тел.: 0 63 4434722, 0 96 4427277, Людмила. АН 
«Імперія».

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

Камінського вул., 4/5, 36/18/8, ремонт, 
540000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

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

2-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

Старокиївська 99 вул., 3/9, 52/30/9, дизайнер-
ський ремонт, залишаються вбудовані меблі 
та техніка, 1155000 грн (еквівалентно 42000 
у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 
7695649. 

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», 

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 засклені, м/п 
вікна, с/в окремо, 980000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

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

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

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

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

 

На виконання Розпорядження Бориспільської РДА від 20 червня 2017 р. №392 
було ініційовано розроблення Детального плану території загальною площею 

7,00 га в межах Гнідинської сільської ради Бориспільского району Київської об-
ласті (за межами населеного пункту). Земельна ділянка знаходиться в приватній 
власності. Замовником є Бориспільська РДА, розробником — ТОВ «НДПІ КИЇВ 
ПРОЕКТ» ГАП Нестеренко В.В. Пропозиції до містобудівної документації про-
симо подавати з 13.02.2018 р. по 05.03.2018 р. на адресу Гнідинської сільської 

ради, розгляд графічних матеріалів проекту та громадські слухання запланова-
но на 06.03.2018 р. У приміщенні Гнідинської сільської ради за адресою: 08340, 

Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гнідин, вул. Нова, буд. 1.
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4-к. КВАРТИРИ

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

опалення, євроремонт. Тел.: 0 66 6776538.

БУДИНКИ

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

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

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

Головатого вул., 60 кв.м, 4 кімнати, опалення 
газове + дров’яне (є піч та груба), світло, газ, 
вода в будинку, є надвірні споруди, 5 соток, ву-
лиця асфальтована, поруч зупинка, магазини, 
945000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

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

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна 
в будинку, потребує ремонту, газ, свердловина, 
6 соток, 594000 грн (еквівалентно 22000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

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

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

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

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

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

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

Проців с., Б.Хмельницького, 203 кв.м, під чор-
нову, 17,58 соток, документи готові, 1966250 
грн (еквівалентно 71500 у.о.), торг, без комісії. 
Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649.
Переяслав-Хмельницький

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

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

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.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 

68 3278353.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних
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Вересая вул., 10 соток, під будівництво, 20х50, 
комунікації поруч, 324000 грн (еквівалентно 
12000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Голосіївська вул., 10 соток, під будівництво, 
20х50, комунікації поруч, 216000 грн (екві-
валентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

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

Коцюбинського вул., 10 соток, під будівниц-
тво, 20х50, комунікації поруч, 270000 грн (екві-
валентно 10000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Лісова вул., 10 соток, під будівництво, 20х50, 

комунікації поруч, 540000 грн (еквівалентно 
20000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722 
Людмила. АН «Імперія».

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

Н.-Левицького вул., 10 соток, під будівниц-
тво, 20х50, комунікації поруч, 216000 грн (екві-
валентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Поштова вул., 10 соток, під будівництво, 
20х50, комунікації поруч, 351000 грн (еквіва-
лентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Розумовського вул., 10 соток, під будівниц-
тво, 20х50, комунікації поруч, 351000 грн (екві-
валентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Спортивна вул., 10 соток, під будівництво, 
20х50, комунікації поруч, 270000 грн (еквіва-
лентно 10000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Франка вул., 10 соток, р-н центру, приватизо-
вана. Тел.: 0 96 2215052.
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ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, ба-
жано з комунікаціями або зі старим будинком, у 
господаря, розгляну пропозиції, посередникам 
не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

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

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

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

Терміновий викуп квартир, будинків, 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. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

Оголошення та реклама

Харківська вул., 10 соток, ціна договірна. Тел.: 
0 66 0822304.

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 
ділянка поруч теж продається, можливий 
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.

Вороньків с., Крупська вул., 36 соток, під бу-
дівництво, без комісії, 467500 грн (еквівалент-
но 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 
7695649.

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

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

Рогозів с., 0,10 га, для індивідуального садів-
ництва, держакт. Тел.: 0 66 7052042.

Рогозів с., 0,16 га, для будівництва і обслуго-
вування житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд, держакт, асфальт, газ та світло 
по вулиці. Тел.: 0 66 7052042.

Сеньківка с., 15 соток, під будівництво, 
держакт, комунікації поруч. Тел.: 0 67 
7967565.

Старе с., 0,12 га, для садівництва, держакт. 
Тел.: 0 66 7052042. 

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

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

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 зручності, 

поруч зупинка. Тел.: 0 97 0930058.
Київ

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

Найму
Бориспіль

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

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

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

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

Міняю
Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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 їдальню на території аеропорту потрібен 
кухар, з/п договірна, робота позмінна. Тел.: 
0 67 9867169.

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

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

3-к.кв, без меблів, бойлер, 4500 грн без кому-
нальних. 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.
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Оголошення та реклама

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

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

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

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за-
прошує на постійну роботу осіб з інвалідністю 
(прибирання території, робота на повітрі). Тел.: 
(044) 2817986.

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

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні приби-
ральниці службових приміщень, двірник, кухарі, 
кухонні працівники, робітник по обслуговуванню 
службових приміщень. Тел.: (4595) 62348, 0 67 
4570661, 0 93 8601014.

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

Компанії потрібні кур’єри, логісти, різно-
робочі, з/п щоденно, 280 грн+%. Тел.: 0 98 
9872375, 0 63 7898239.

На автомийку (м. Бориспіль) потрібні мий-
ники, 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 авто-
мобілів. Тел.: 0 68 6875604.

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

На 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.

Підприємству у м. Бориспіль на постійну робо-
ту потрібні слюсар; помічник слюсаря; зварю-
вальник; оператор перолізної печі; різноробо-
чі; помічник товарознавця. Тел.: 0 96 3435767, 
Наталія.

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

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

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

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

ПП «Жива вода» запрошує на постійну робо-
ту наповнювача води з перспективою перехо-
ду на роботу майстра. Тел.: 0 50 3348190, 0 50 
3348191.

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ ОХОРОННИКА, ПРОПОНУЄМО РОБОТУ ОХОРОННИКА, 
НІЧНІ ЗМІНИ , ОПЛАТА ВІД 180 ГРН/НІЧ, НІЧНІ ЗМІНИ , ОПЛАТА ВІД 180 ГРН/НІЧ, 
СПІВБЕСІДА. БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, М. СПІВБЕСІДА. БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, М. 
БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 98 6096392, ЮРІЙ. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 98 6096392, ЮРІЙ. 

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. 

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 м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

Водія категорії «С» «D»
Менеджера з логістики
Менеджера ВЕД
Помічника друкаря  
(флексодрук, навчаємо)
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

Інформація про вакантні посади станом на 27.02.2018 року
Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ

ТОВ «ЕНКОММ», кошторисник, з/п 
10000 грн. 

ПрАТ «Бориспільський автозавод», во-
дій категорій В, С, з/п 5000 грн. 

КПТМ «Бориспільтепломережа», еконо-
міст з планування, з/п 7500 грн. 

ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», робітник з бла-
гоустрою, з/п 5995,33 грн. 

ПАТ «А-Банк», кредитний інспектор, з/п 
5000 грн. 

ПП «Мегасол»», менеджер з туризму, 
з/п 3750 грн. 

ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», контро-

лер-приймальник, з/п 7500 грн. 

ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», прибираль-

ник виробничих приміщень, з/п 6800 грн. 

ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», мийник 

посуду, з/п 6800 грн. 

ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», кухонний 

робітник, з/п 6800 грн. 

Тел.: (04595) 6-06-66

НА АВТОМИЙКУ ПОТРІБНІ 
(м. Бориспіль)

МИЙНИКИ
З/п 10000-12000 грн. 

Тел.: 068-505-99-39
ТОВ ВКФ ЛІГЕНА 

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
(м. Бориспіль)

ТЕХНІКАДОГЛЯДАЧА
ПОКОЇВКУ
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
МИЙНИКА ПОСУДУ
ШВЕЙЦАРІВ
ВОДІЯ кат. D 
на мікроавтобус 
Тел.: 050-352-15-92, Світлана Іванівн
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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

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. 

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

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

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван+крісла, гарний стан, ціна договірна. 

Тел.: 0 97 7408820.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Газовий котел «Wisman», скло рефлене 5 шт., 

150х83. Тел.: 0 95 5541354, Юрій. 

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

Кролі породи гіганська шиншила. Самці репр-
родуктивного віку і поросні самки.Ціна договір-
на Тел.: 0 50 1590197, 0 98 7652593.

Кролі та індокачки, недорого. Тел.: 0 98 
8382389.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Козине молоко. Тел.: 0 67 3185790. 
Кормові буряки, картоплю, капусту, с. Воронь-

ків. Тел.: 0 93 7400555.
Продам картоплю, недорого, можлива достав-

ка. Тел.: 0 97 9646912.

РІЗНЕ

Бориспіль

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

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

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

ТОВ «ВКФ «ЛІГЕНА» запрошує на роботу 
прибиральницю. Тел.: 0 50 3328707, Надія Ми-
колаївна; 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.

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

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Помічниця по дому якісно прибере кварти-
ру, будинок, догляне за рослинами та домаш-
німи улюбленцями, є рекомендації. Тел.: 0 95 
8092042.

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

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Обрізка фруктових дерев. Тел.: 0 66 7377095, 
0 96 2537005.

Сантехніка, опалення від 400 грн, водопоста-
чання від 300 грн, водовідведення від 250 грн. 
Тел.: 0 93 8704637, Олександр. 

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності земельної ділянки по вул. Півден-
ній, 32, №34932083, кадастровий номер 
3210500000:13:031:0031, видане на ім’я Шко-
ли Віктора Івановича реєстраційною службою 
Бориспільського міськрайонного управління 
юстиції Київської обл. 16.03.2015 р., вважати 
недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на 

нерухоме майно — житловий будинок №2 по 

вул. Лугова, с. Вишеньки Бориспільського р-ну 

Київської обл., №919, видане на ім’я Дикої Люд-

мили Олександрівни Вишеньківською сільською 

радою 30.11.2007 р., зареєстроване в книзі 4 на 

сторінці 317, Р№ 1304 11.12.2007 р., вважати 

недійним. 

Втрачене Свідоцтво про право на спадщину за 

законом на 1/4 (одну четверту) частину житло-

вого будинку №14 по вул. Лісній, м. Бориспіль, 

реєстраційний №1-125, видане на ім’я Олексю-

ка Данила Дмитровича Державним нотаріусом 

Бориспільської міської державної нотаріальної 

контори Київської обл. Сіпко Л.М. 10 лютого 

2010 року, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності 

на земельну ділянку, серія ЯА №864143, кадас-

тровий номер 3220881700:03:002:0049, виданий 

на ім’я Лисюк Тетяни Іванівни Бориспільською 

РДА 07.02.2007 року, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності 

на земельну ділянку, серія ЯЕ №105671, кадас-

тровий номер 3220881700:03:002:0171, виданий 

на ім’я Сікорської Надії Федорівни Бориспіль-

ською РДА 15.08.2007 року, 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

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

ГРАНІТ    БЕТОН
ОГОРОЖІ (гранітні, металеві, ковані)
ТАБЛИЧКИ (металокераміка, керамограніт)
СТОЛИ, ЛАВКИ виробництво • доставка • монтаж

(063) 711-99-77www.pamyat-ritual.com
м. Бориспіль, вул. Польова, 121

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ
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 Кросворд Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. Птах поважно походжає,
У хвості квітник ховає.
Як розпустить він хвоста, 
Наче ружа зацвіта.  

2. Хоч бачить він погано,
Але копа старанно.
Під землею вирив хід 
Підсліпкуватий чорний…

3. До пухнастого хвоста 
Личить шубка їй руда. 
Як рушає полювати, 
Не виходить зайчик з хати

4. Тут і там вона літає, 
І на хвіст плітки збирає. 
Що довідається, — 
Все вмить по лісу рознесе.

5. Пухнастий клубочок
Виліз на дубочок,
Жолуді зриває
І в дупло ховає.

6. Клишоногий, волохатий, 
Влітку спритний та завзятий, 
Ну а взимку, лежебока, 
У барлозі гріє боки.  

7. Хвіст куценький, довгі вуха,
Має в шафі два кожухи. 
Влітку одягає сірий, 
Ну а взимку — теплий білий.

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
«АСКАНІЯ-НОВА»

1

7

2

3

4

5

6

Про створення біосферного за-
повідника «Асканія-Нова» у 1898 
році офіційно заявив біолог Фрі-
дріх Фальц - Фейн. Розташований 
він біля смт Асканія-Нова Чаплин-
ського району Херсонської облас-
ті. Колись мав назву «Чаплі». Зараз 
носить ім’я свого засновника. 

1 квітня 1919 «Асканія Нова» бу-
ла оголошена народним заповід-
ним парком, а 8 лютого 1921 — 
Державним степовим заповідни-
ком. Нині до складу заповідника 
входять ділянка заповідного сте-
пу, акліматизаційний зоопарк і 
дендропарк. 

У 1983 р. заповідник Аскані-
я-Нова реорганізовано у біос-
ферний заповідник. У 1984 р. за-
повідник включено до Міжнарод-
ної мережі біосферних резерва-
тів ЮНЕСКО.

Природні ресурси
• Територія заповідника близько 

33 тис. га. Цілиною є вся територія 
Великого Чапельського поду пло-
щею 2,4 тис. га, що з півночі при-
микає до селища Асканія-Нова. Ці-
єї землі мільйони років не торкав-
ся плуг. На ній пасуться копитні тва-
рини асканійського зоологічного 
парку. Понад 69 видів заповідни-

ка занесено до Червоної книги. Се-
ред рівного степу ще здалеку видно 
зелений оазис — ботанічний парк 
заповідника територією в 170 гек-
тарів. Тут ростуть клен, кряжиста 
кримська сосна, дуби пірамідальні 
й колоноподібні, виходець з Північ-
ної Америки — ялівець віргінський, 
розкидистий велетень — в’яз, гор-
дість північних лісів — ялина. Парк 
було закладено наприкінці минуло-

го століття відомим українським са-
дівником і паркобудівником В. Вла-
диславським-Падалкою. Упродовж 
десятиріч працею вчених багатьох 
поколінь у ньому зібрано дерева та 
кущі із різних країн світу.

• Пернатих в Асканії понад шістде-
сят видів. Білі та чорні лебеді, фла-
мінго, єгипетські, сірі, гірські, білі гу-
си, крижні, мандаринки живуть віль-
но на ставках. Працівники заповідни-
ка наглядають за їхнім гніздуванням, 
виведенням пташенят, підгодовують 
птахів. У вольєрах утримуються рід-
кісні види: страуси африканські, ему 
та нанду, фазани, куріпки, орли, він-
ценосні журавлі, папуги. Гордість за-
повідника — чорні австралійські ле-
беді. Добре прижилися тут і активно 
гніздяться білі полярні, єгипетські та 

сірі гуси. Тут можна побачити най-
більшого птаха нашої планети — аф-
риканського страуса. Його зріст — 
майже два метри, а вага одного яйця 
— понад 2 кілограми. Два інших ви-
ди — австралійські ему та південно-
американські нанду — значно мен-
ших розмірів. Вони добре розмно-
жуються у заповіднику.

• У степу пасуться сумирні лами, го-
лубі антилопи гну, шотландські поні, 
коні Пржевальського, туркменські 
кулани, антилопи канни, американ-
ські бізони, чорні кафрські буйволи, 
зебри. Є у заповіднику і плямистий 
олень, благородні олені, лані, муфло-
ни, косулі. Гордість учених заповідни-
ка — асканійський степовий олень, 
виведений шляхом схрещування різ-
них видів благородних оленів.

  3 березня – Всесвітній 
день дикої природи.

Лабіринт
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 ХОКЕЙ НА ТРАВІ

 ЗМАГАННЯ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

• Починала з бадмінтону. Лю-
бов до спорту Марина відчула в 
дитинстві. Виросла в Санкт-Петер-
бурзі. Займалася бадмінтоном, бу-
ла чемпіонкою міста. Розповідає: 
подобалося грати в колективі, від-
чувати дух команди. «Якось мами-
на сестра дізналася, що набира-
ють дівчат у команду з хокею на 
траві. Мені тоді було 14. У бадмін-
тоні я вже чемпіонка Ленінграду, 
перспективна, тут, у хокеї, тільки 
починаю — важко було. Ми мали 
хорошого тренера, яка влаштову-
вала різні заходи, виїзди на при-
роду. Отож затягнуло, — розпові-
дає Марина Олексіївна. — Єдина 
проблема, в якому амплуа грати. 
Весь час грала в нападі. Аж поки 
не поїхала на змагання в м. Самар-
канд. У воротаря травма, потрібно 
було стати на ворота. Спробувала. 
Почало виходити. А якщо справа 
вдається, отримуєш від неї задо-
волення. Так я потрапила в збірну 
СРСР, стала бронзовим призером 
чемпіонату Європи», — згадує па-
ні Марина. Каже, коли після роз-
паду Союзу постало питання, їха-
ти в Росію чи лишатися в Україні, 
залишилася тут. 

У 1986-му її як перспективного 
молодого гравця запросили в бо-

риспільську команду «Колос». Це 
на той час була знаменита «зірко-
ва» команда, 12-кратний чемпіон 
України з хокею. Грала в ній 10 ро-
ків, була воротарем і збірної СРСР, 
і збірної України. А далі вісім ро-
ків працювала в Італії: поїхала як 
гравець, а попрацювала трене-
ром. Коли повернулася в Україну 
у 2008-му, пішла до ДЮСШ, куди в 
той час кликали тренерів. 

• Гарна пропозиція. «Віктор Ще-
гель як президент клубу «Колос» 
запропонував мені зайняти поса-
ду головного тренера з хокею на 
траві жіночої команди «Колос», на 
що я погодилася. У мої повнова-
ження входить загальне керування 
командою під час ігор, додаткова 
підготовка гравців, навчально-тре-
нувальний процес, контроль за 
навчанням у вищих навчальних 
закладах гравців команди, — ко-
ментує Марина Горохова. — Голов-

не серед планів, які ставлю, — ста-
ти чемпіонами України. Сподіваю-
ся, що команда виросте і хочу, щоб 
ми повернули  титул першості, бо 
давно не здобували перемоги. Є 
й план очолити національну збір-
ну України».

• Головний конкурент — Суми. 
«Колос» відійшов на другий план у 
хокейному спорті за Незалежності 
України через те, що тривалий час 
у Борисполі не було професійно-
го осередку і «підживлення» грав-
ців. У часи Союзу з усіх міст збира-
ли кращих, тому «Колос» і залишав-
ся чемпіоном. Сьогодні в складі бо-
риспільської команди — переважно 
містяни. Це добре, виростимо сво-
їх чемпіонів», — ділиться Марина 
Олексіївна.

Нині головний конкурент на все-
українському рівні для бориспіль-
ського «Колоса» — місто Суми. «Річ 
у тім, що їхня команда — муніци-

пальна. Тобто кожного року Суми 
виділяють майже 5 млн грн на роз-
виток хокею. У них 12 тренерів. У 
кожній школі вчитель фізкультури 
отримує надбавку за те, що при-
водить дитину на хокей. Сумча-
ни більше виїжджають на змаган-
ня різних рівнів, а чим більше діти 
змагаються, тим швидше набува-
ють досвіду», — зазначає Марина 
Горохова.

Сьогодні дитячий хокей у Бори-
сполі розвинутий, діти хочуть займа-
тися, і дорослі тягнуться, навіть ті, які 
в юності хотіли грати в «Колосі», а не 
потрапляли в команду, долучають-
ся. «Важливо, що батьки зацікавлені, 
щоб діти не в ґаджетах сиділи, а ру-
халися, розвивалися фізично, хоча в 
спорті ми не навантажуємо їх так, як 
свого часу навантажували нас. Хоча 
команда в тонусі, тренуємося, від-
почивають діти лише з липня до се-
редини серпня.  Щорічно є оздоро-
вча поїздка на море, і два стабіль-

ні виїзди в Європу. З фінансуванням 
міських чемпіонатів допомагає мі-
сто. А от кошти за виїзд, скажімо до 
Польщі чи Білорусі, де були нещо-
давно, сплачують батьки. Проблема, 
що в нас немає транспорту. Потрі-
бен спонсор, готовий взяти коман-
ду під своє крило», — коментує Ма-
рина Олексіївна. 

• Професійний спорт — на ен-
тузіазмі. «Зарплата у тренера не-
висока. Враховується стаж робо-
ти, категорія. Є надбавки за зван-
ня, вислугу років. Загалом профе-
сійний спорт нині тримається на 
ентузіазмі», — каже тренер. 

За словами пані Марини, в Укра-
їні два гарних поля для хокею на 
траві: одне в Борисполі, друге — у 
Вінниці. Як можна досягти високих 
результатів з такою базою в Украї-
ні? У Голландії, наприклад, у кож-
ному селі є таке поле. Ясна річ, що 
голландці — чемпіони світу. У Ні-
меччині така ж ситуація. Однак є 
віра, що в Україні піднімуть профе-
сійний спорт до належного рівня. 

 «У кінці квітня цього року в Бо-
рисполі відбудеться заключний 
тур чемпіонату України з хокею 
(учасники від 14 до 35 років). Бу-
демо приймати гостей. Готуємося, 
займаємося фізпідготовкою», — 
анонсує Марина Олексіївна. 

• Характер важливий. «Голов-
не у грі —  характер: приходити на 
тренування і віддаватися спорту. 
Яка людина в житті — така в грі, — 
переконана Марина Олексіївна. — 
Якщо щось не схотіла, щось не «до-
тисла» — сиджу на лавці заміни. Як-
що в житті я ставлю ціль, то одна з 
кращих. Якщо дитина ставить ма-
леньку мету: на турнірі забити гол 
— це ознака того, що вона піде да-
лі. Коли закінчується гра, команда 
плаче від програшу, значить пере-
живає, хоче здобути першість». 

Так твердо формує характер 
гравців і власний тепер головний 
тренер «Колосу». Тож неодмінно 
щаститиме у здобутті великих пере-
мог і тренеру, і її юним підопічним. 

МАРИНА ГОРОХОВА: «ПОВЕРНУТИ 
«КОЛОСУ» ТИТУЛ ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНИ»

 Рішенням правління 
спортивного клубу «Ко-
лос», що в Борисполі, на 
посаду головного трене-
ра жіночої команди з хо-
кею на траві призначено 
Марину Горохову. Вико-
нання повноважень вона 
розпочне з 1 березня. «Ві-
сті» розпитали Марину 
Олексіївну про її спортив-
ну кар’єру і плани на новій 
посаді. 

КУБОК З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ
25 лютого 2018 року в затиш-

ному залі Іванківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбувся ІV турнір з 
волейболу серед чоловічих ко-
манд — Кубок почесного грома-
дянина Бориспільського району 
Г.Т. Білима.

Ці змагання було започатковано 
на честь людини, яка протягом ба-
гатьох десятиліть піклувалась про 
розвиток фізкультури і спорту на 
Бориспільщини. Григорій Тимофі-
йович і зараз, у свої 76 років, про-
довжує тренувати юних спортсме-
нів-волейболістів, а також сам бе-
ре участь у змаганнях.

Цього разу участь в іграх за Ку-
бок взяли п'ять команд, які за коло-
вою системою визначили волода-
ря призу. Ним стала команда с. Ве-

лика Олександрівка. Волейболісти 
перемогли усіх своїх суперників і 
в нагороду отримали з рук Григо-
рія Тимофійовича головний приз.

Друге місце дісталось господа-
рям майданчика — команді с. Іван-
ків, третє — у команди с. Чубин-
ське. Четверте та п’яте місця у ко-
манд с. Гора та с. Ревне. 

Організаторами змагань були 
Бориспільська районна комплек-
сна дитячо-юнацька спортивна 
школа, Бориспільський районний 
центр фізичного здоров’я населен-
ня «Спорт для всіх» і сектор моло-
ді та спорту управління гуманітар-
ного розвитку Бориспільської РДА.

Сектор молоді та 
спорту управління гуманітар-

ного розвитку Бориспільської РДА

• Тренер з хокею на траві зі своїми підопічними.
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Наталія ДОЛИНА, фото автора

— Наталіє Яківно, яка зараз си-
туація з інфекційними захворю-
ваннями в Бориспільському ра-
йоні та м. Бориспіль?

— У нашому відділенні щоріч-
но лікується 1500—2000 хворих. 
Це і діти, і дорослі. Серед захво-
рювань вірусний гепатит, дизен-
терія, сальмонельоз, гастроенте-
роколіт, інфекційний мононукле-
оз, бореліоз (захворювання, яке 
передається кліщами) тощо. Біль-
шість захворювань — кишкові ін-
фекції. Колись санстанція займа-
лася профілактикою, перевіря-
ла санітарний стан закладів. Всі (і 
дитсадки, і школи, і заклади хар-
чування, і лікарня) знали, що за 
недбалість доведеться відповіда-
ти. Зараз санстанцію ліквідували, 
ми досі не можемо зрозуміти, на-
віщо це було зроблено. Ситуація 
ускладнюється тим, що цю уста-
нову нічим не замінили. Немає ні 
контролю за дотриманням епід-
режиму, ні профілактики. А тепер, 
наскільки відомо,  хочуть ліквіду-
вати інфекційне відділення і зро-
бити його чи в Броварах, чи в Пе-
реяславі-Хмельницькому.

— Якщо такі плани запрова-
дять, як це позначиться на епід-
ситуації в районі?  

— Уявіть, що значить хворих на 
дифтерію, дизентерію або кір во-
зити по всьому району? Їх потріб-
но якнайшвидше ізолювати, поста-
вити діагноз і терміново призначи-
ти лікування. Тільки тоді можна спо-
діватися на позитивний результат. 
Ось зараз у нашій лікарні ремонту-
ють пологовий будинок, хірургічне 
відділення, купують сучасну апара-
туру. Це правильно, потрібно і важ-
ливо. Але я не розумію, чому таке 
байдуже ставлення до інфекційно-

го відділення. Захворювання в ін-
фекціному гострі і  небезпечні, які 
часто можуть закінчитися летально. 
Я постійно доводжу, що інфекційна 
служба має бути на особливому міс-
ці, тому що це, без перебільшення, 
національна безпека! Один мікроб 
холери — і  захворіє півміста. 

— А що, і холера спостерігалася?
— На щастя, ні. Але не забувай-

те, що поряд з нами — міжнарод-
ний аеропорт. Кілька років тому 
був випадок: повідомили, що в лі-

таку, який прямував до аеропорту 
«Бориспіль», є хворий з підозрою 
на чуму. Літак тоді посадили в Жи-
томирській області на військово-
му аеродромі. Розгорнули палатки, 
два тижні був карантин. Кажуть, що 
не підтвердилося, але ж це треба 
було пережити!

— А зараз до вас везуть з аеро-
порту хворих з небезпечними за-
хворюваннями?

— Минуло року в нас було три 
випадки малярії. Люди приїхали 

з-за кордону. Цього року був один 
випадок, хворого відправили на 
лікування в Київ, тому що він там 
прописаний. А скільки мешканців 
міста і району працюють за кордо-
ном, зокрема в країнах з неблаго-
получною епідситуацією?! Мину-
лого року з аеропорту привезли 
хворих на черевний тиф. Приле-
тіли з Бангкока. Крім того, в нас є 
ще траса і залізничний вокзал. Ду-
же багато хворих знімали з потя-
гу з підозрою на менінгіт, енцефа-

літ. Ви уявляєте, що значить вози-
ти непритомну людину районом? 
По-перше, є ризик спровокувати 
поширення інфекції, по-друге, хво-
рий може  не доїхати живим до лі-
карні, адже в таких випадках важ-
лива кожна хвилина.

— Скільки хворих на кір було гос-
піталізовано у вашому відділенні?

— Торік було 38 хворих, здебіль-
шого, діти. Це лише ті, хто перебу-
вав у стаціонарі. 

— Кажуть, що кір —  небезпеч-
на, майже смертельна хвороба? 
Чи дійсно це так?

— Так, вона небезпечна усклад-
неннями. Як правило, це запалення 
легень, енцефаліти. Якщо так ста-
лося, це майже 100% смертність. 
Навіть якщо після цього хворі ви-
живають, то залишаються важкі 
наслідки, аж до інвалідності. У Бо-
рисполі ні летальних випадків, ні 
ускладнень кору не було. Так ста-
лося, що хворих одразу направля-
ли до нас у стаціонар, а якщо ліку-
вання розпочато вчасно, прогноз 
позитивний. 

— А яка ситуація з грипом?
— У цьому році хворих на грип у 

нас не було. Проте є багато випад-
ків важких гострих респіраторних 
захворювань у дітей.

— За словами експертів, вій-
ськові конфлікти знижують 
здатність країни протидіяти 
спалаху пандемії. Ми вже чотири 
роки перебуваємо в умовах тако-
го конфлікту. Чи спостерігали ви 
пов'язані з цим спалахи інфекцій-
них захворювань? І чи існує в нас 
загроза біотероризму?

— Теоретично така загроза є. З 
метою бактеорологічної війни мо-
жуть застосовувати сибірську язву, 
чуму, правець. Але таких випадків у 
нас не спостерігалося. Проте зараз 
є чимало звернень учасників АТО з 
вірусним гепатитом С. 

Раніше інфекційне відділення 
Бориспільської ЦРЛ було науко-
во-тренувальною базою з особли-
во небезпечних хвороб. До нас 
приїжджали лікарі, епідеміологи 
Київської області. Ми відпрацьову-
вали весь алгоритм допомоги при 
спалахах небезпечних захворю-
вань на кшталт чуми або холери, 
потім проводили «розбір польотів», 
вивчали помилки. Для того, щоб у 
реальних умовах, якщо виникне 
потреба, зробити все правильно і 
швидко, потрібні навички і досвід. 
Це як тренажер у пілотів. На жаль, 
минулого року тренувань на облас-
ному рівні не було. Але ми на місце-
вому рівні провели тренувальні за-
няття в нашому відділенні. 

— Тобто бориспільські фахів-
ці мають знання, досвід. Чого 
бракує інфекційному відділенню 
ЦРЛ?

— Вважаю, що місту і району 
вкрай потрібне сучасне інфекційне 
відділення з нормальними умова-
ми для лікарів і пацієнтів. Цей кор-
пус був побудований у 1975 році 
за типовим проектом, саме для ін-
фекційного відділення. Але потім 
десь згори вирішили віддати йо-
го під дитяче відділення. Тож його 
почали перебудовувати під заклад 
для соматичних захворювань. А це 

«МАЄМО ЗБЕРЕГТИ ІНФЕКЦІЙНУ 
СЛУЖБУ — ЦЕ НАША БЕЗПЕКА!»

 У попередніх номерах 
«Вісті» розповідали про 
потреби і проблеми те-
рапевтичного і невроло-
гічного відділень Бори-
спільської ЦРЛ. Сьогодні 
розмова із завідуючою ін-
фекційним відділенням лі-
карні Наталією Пінчук.

 ЗАКРИТА ТЕРИТОРІЯ

Наталія ПІНЧУК,
завідуюча інфекційним 
відділенням 
Бориспільської ЦРЛ

• «Сантехніка майже вийшла з ладу. У ванну, якій 
уже понад 30 років, не ризикне увійти помитися жод-
на людина, яка себе поважає».

• «Ще велика біда — грибок на стінах. Не мож-
на провести санобробку належним чином, бо все 
сиплеться».

• «Нормального ремонту у відділенні не було за всі 
роки з моменту відкриття цього корпусу».

• «Інфекційна служба, особливо в сучасних умовах, 
повинна в нас бути і працювати на високому рівні».
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дещо різні речі. Потім, коли йо-
го нарешті віддали під інфекцій-
не відділення, в нас спочатку бу-
ло 45 ліжок, потім розширили до 
60 ліжок. Було 8 боксів, це ідеаль-
ні умови для того, щоб розмістити 
та ізолювати пацієнтів з небезпеч-
ними хворобами. А згодом нас по-
чали скорочувати. Скоротили ча-
стину ліжок, а за ними — і чимало 
працівників відділення. 

З восьми боксів залишилося 
п'ять. Колись у підвалі були ак-
товий зал, де проводилися нав-
чання з персоналом, приміщен-
ня, де співробітники могли пере-
одягнутися. Зараз труби вийшли 
з ладу, підвал періодично зали-
ває, там цвіль і грибок. Тож один 
бокс ми були змушені виділити 
під приміщення для медперсона-
лу. Ще один бокс переобладна-
ний під кабінет інфекційної допо-
моги. Крім того, в нас є бокс для 
хворих на туберкульоз. Він ізо-
льований від інших палат. За пра-
вилами, пацієнти там перебува-
ють 2—3 дні, потім їх переводять 
у спеціалізовані диспансери. Але 
бувають випадки, коли одночас-
но поступають чоловік і жінка. І 
як їх розміщувати?

— Пацієнти часто скаржать-
ся на несприятливі побутові 
умови у відділенні…

— Так, особливо обурюються ма-
ми, які перебувають тут із малень-
кими діточками. І вони мають ра-
цію. Нормального ремонту у відді-
ленні практично не було за всі роки 
з моменту будівництва цього кор-
пусу. Два рази робили косметичний 
ремонт. Але що це за ремонт? При-
йшли жіночки, поляпали по стінах, 
та й усе. Сантехніка майже вийшла 
з ладу. У ванну, якій уже понад 30 
років, не ризикне увійти помитися 
жодна людина, яка себе поважає. 
Дах протікає, через це зіпсувалася 
проводка. Ще велика біда — гри-
бок на стінах. Ми не можемо прове-
сти санобробку належним чином, 
бо все сиплеться. Вікна нам не мі-
няли ніколи, в них величезні щіли-
ни, які взимку затикаємо самі чим 
можемо. Але все одно у приміщенні 
холодно. У  стінах тріщини, будівля 
«гуляє». Мій кабінет на другому по-
версі, іноді здається, що це крило 
обвалиться і я впаду разом з ним.

Я працюю тут усе життя, при-
йшла одразу після медичного уні-
верситету ім. О.О.Богомольця. Мій 
стаж 92 роки (в лікарів-інфекціо-
ністів рік рахується за два). Я ча-
сто жартую, що стільки не живуть, 
а я ще працюю. Але це несмішний 
жарт. Я можу зібрати свої речі, за-
чинити двері кабінета і більше не 
повертатися. Але в мене болить 
душа за наше відділення, за лю-
дей, які потребують допомоги, за 
безпеку нашого міста і району. Ін-
фекційна служба, особливо в су-
часних умовах, повинна в нас бу-
ти і працювати на високому рівні. 

У підсумку
Про медичну реформу та її впро-

вадження на місцях не написав 
тільки ледачий. Проте дивує, що у 
планах реформаторів не згадується 
інфекційна служба. Навпаки, інфек-
ційні ліжка скорочуються. Не зрозу-
міло, яка доля чекає на спеціалізо-
вані стаціонари, зокрема районні. 
Викликом суспільству став нещо-
давній спалах кору. Але це лише 
один приклад. Замість кору може 
з’явитися будь-яка інша інфекційна 
хвороба. Чи готові ми зустріти цю 
небезпеку так, як належить цивілі-
зованій країні — це питання зали-
шається відкритим. І його вирішен-
ня — у руках можновладців.

Тетяна СОЛОВЙОВА

Наголошувалося, що Березан-
ська та Ржищівська міські лікарні 
— єдині, де не створені Центри на-
дання первинної медичної допо-
моги, бо у цьому не було потреби, 
— пояснює головний лікар Бере-
занської міської лікарні Володимир 
Луценко. — Бо немає розгалуже-
ної мережі сільських медамбулато-
рій та ФАПів. Зі створенням Бере-
занської об’єднаної територіальної 
громади, можливо, і буде створе-
не ЦПМД. Зараз Березанська місь-
ка лікарня змінює статус. З бюджет-
ної установи вона перетворюється 
на комунальне некомерційне під-
приємство «Березанська міська лі-
карня». Нині підприємство та сімей-
ні лікарі зареєструвалися у системі 
«eHealth» (електронна система охо-
рони здоров’я) і отримали електро-
нні підписи.

Загалом, відзначалося на засі-
данні Госпітальної ради, Березан-
ська міська лікарня має досить хо-
роші показники, що свідчить про 
успішну роботу медзакладу.

• Куди повезуть пацієнтів? Що 
буде в майбутньому? Який статус 
отримає лікарня? Ці питання ці-
кавили лікарів, які були присут-

ні на зустрічі. Як повідомив голо-
ва Госпітальної ради, головний лі-
кар Броварської центральної ра-
йонної лікарні Валентин Багнюк, 
попередньо планується зроби-
ти три лікарні інтенсивного ліку-
вання — Броварську, Яготинську 
та Бориспільську. Можливо, лікар-
ня інтенсивного лікування буде 
на базі Переяслав-Хмельницької 
ЦРЛ. Центральним медичним за-
кладом госпітального округу ста-
не Броварська лікарня ІІ рівня ін-
тенсивного лікування. Заклад по-
винен мати найсучасніше облад-
нання, аби цілодобово надавати 
кваліфіковану медичну допомогу. 
Решта лікарень інтенсивного ліку-
вання отримають статус лікарень І 
рівня. Всі інші лікарні займатимуть-
ся або плановим, або ж відновлю-
вальним лікуванням. Деякі медза-
клади перетворяться на хоспіси та 
реабілітаційні центри. Який статус 
матиме Березанська міська лікар-

ня? Поки не відомо. Госпітальна ра-
да має відвідати Згурівську район-
ну лікарню. Потім відбудеться за-
сідання у Броварах, під час якого 
будуть сформовані відповідні ре-
комендації до Департаменту охо-
рони здоров’я Київської ОДА. На-
разі реформується первинна лан-
ка медицини. З 1 квітня по 1 лип-
ня триватиме приписна кампанія 
пацієнтів до сімейного лікаря. З 1 
липня пацієнти укладатимуть до-
говори з сімейними лікарями. Втім, 
як зазначив Валентин Багнюк, ни-
ні пацієнти воліють звертатися пе-
реважно до вузькопрофільних спе-
ціалістів, оминаючи сімейних ліка-
рів. Хоча має бути навпаки. У лікар-
нях, особливо у Броварській ЦРЛ, 
спостерігається плинність кадрів. 
Через невелику зарплату перспек-
тивні лікарі переходять працювати 
до приватних клінік чи виїжджають 
за кордон. Можливо, цю негатив-
ну тенденцію, коли дипломований 

лікар отримує менше, аніж молод-
ша медсестра, змінить медрефор-
ма? Також говорилося, що потріб-
но ретельно продумати маршрут 
хворого. Куди його має відвезти екс-
трена для надання медичної допомо-
ги, якими дорогами, скільки це займе 
часу? Адже принципу «золотої годи-
ни», коли хворий повинен вчасно от-
римати медичну допомогу, ніхто не 
відміняв. Медична реформа чомусь 
випустила таку важливу ланку, як на-
дання невідкладної допомоги. А вона 
необхідна, і на місцях потрібно вкла-
дати кошти у невідкладну допомо-
гу (закуповувати автомобілі, медич-
не обладнання, медикаменти тощо).

Лікарі запитували, а як може 
диспетчер по телефону визначити 
стан хворого? І сходилися на тому, 
що у цій медичній реформі біль-
ше запитань, ніж відповідей. Закон 
недосконалий, депутати обіцяють 
внести зміни. Але як показує прак-
тика: все залишається так, як є. 

«ТРИ ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ:  
БРОВАРСЬКА, ЯГОТИНСЬКА ТА БОРИСПІЛЬСЬКА»

 Березанську міську лі-
карню відвідала Госпітальна 
рада Лівобережного госпі-
тального округу, куди вхо-
дять Броварський, Бори-
спільський, Баришівський, 
Згурівський, Яготинський, 
Переяслав-Хмельницький 
райони та місто Березань. 
Гості ознайомилися з Бере-
занською лікарнею і висло-
вили своє бачення щодо по-
дальшої долі закладу.

 МЕДИЧНА РЕФОРМА

 ЕПІДСИТУАЦІЯ  ПРОЦЕС ПІШОВ

• Лікарі з медицини невідкладних станів Петро Максимець та Галина Ковба готуються до виїзду.

ПІСЛЯ КОРУ — ГРВІ
Тетяна ХОДЧЕНКО

У Бориспільській ЦРЛ спо-
стерігається наплив людей із 
симптомами ГРВІ, а учні місь-
ких закладів освіти масово не 
відвідують заняття. Інформа-
ція прозвучала на початку ро-
бочого тижня на нараді у місь-
кого голови.

Так, середній показник відсут-
ності дітей у шкільних навчаль-
них закладах складає 22%. Ста-
ном на 26 лютого у ЗОШ №6 від-
сутні 27% учнів, у школі №7 — 
25%, найбільше відсутніх у «Ліцеї 
«Дизайн-освіта» — 32,6%. Наголо-
шувалося, що подібна тенденція 
спостерігається в усіх навчальних 
закладах Борисполя, ситуація ви-
вчається, про закриття навчаль-
них закладів не йдеться. 

«Якщо говорити про припи-
нення навчання через морози, 

то, наприклад, для 1-х класів іс-
нує норма: коли температура 
повітря знизиться до -200 С, то-
ді можна припинити навчання. 
Сьогодні у припиненні навчаль-
ного процесу немає необхідно-
сті,» — розповідає Тетяна Пав-
ленко, головний спеціаліст Бо-
риспільського управління осві-
ти та науки.

За словами доповідачки, наразі 
чимала кількість педпрацівників 
перебувають на лікарняних.

БІОМЕТРИЧНІ ПАСПОРТИ 
ДРУКУЮТЬ ШВИДШЕ

Павлина ОСТРОЗОРА
 
Наприкінці січня на полі-

графкомбінаті «Україна» за-
пустили додаткову лінію пер-
соналізації документів для 
пришвидшення виготовлення 
закордонних паспортів. Як це 
вплинуло на швидкість отри-
мання паспортів у Борисполі?

Міністр економічного розвит-
ку і торгівлі України Степан Кубів 
зазначив, що до сезону літніх від-
пусток на підприємстві працюва-
тимуть цілодобово у три зміни, що 
допоможе стабілізувати ажіотаж 
навколо закордонних біометрич-
них паспортів і «розсмоктати» чер-
ги за документом за 2—3 місяці. 

Чи зменшилися черги за за-
кордонними паспортами в Бо-

рисполі? «Вісті» поцікавилися у 
начальника Бориспільського ра-
йонного відділу ДМС України у 
Київській області Ярослава Три-
щецького. 

Як зазначив пан Ярослав, ни-
ні «справа рушила з мертвої точ-
ки». Однак говорити, що паспор-
ти друкують вдвічі швидше, ще 
не можна. «Прискорено друк тер-
мінової закордонної біометри-
ки. Наразі такий паспорт друку-
ють терміном до місяця. Друк не-
термінових закордонних паспор-
тів пришвидшується повільними 
темпами, однак назвати точний 
час, протягом якого можна буде 
отримати документ, ще складно», 
— констатує Ярослав Трищецькй. 
За його словами, у середньому на 
документ доведеться чекати пів-
тора—два місяці, як мінімум.
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 ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОШИК

«РІДНІ» ВІТАМІНИ
 Харчування взимку має бути 

вітамінізованим. Це не означає, що 
маємо бігати за заморськими про-
дуктами, які недешеві. «Рідні» 
овочі можуть не гірше забез-
печити наш організм усім 
необхідним для здоров’я. 
До того ж, уже доведено 
фахівцями з харчування, 
що найкорисніші овочі, 
які ростуть у ваших ши-
ротах і які маємо можли-
вість вживати свіжими.

Вживайте місцеві фаворити зимового раціону: заощадите сімейний бюджет, зміцните імунітет, 
уникнете грипу та застуди.

Салат «Зимовий»
400 г нашаткованої капусти білокачанної, натерта морквина, 

цибулина, кілька зубків часнику, сіль, цукор за смаком, 1 ч. л. оцту, 
чверть склянки олії.

Капусту перетрушуємо сіллю і утрамбовуємо, щоб пустила сік. До-
даємо натерту моркву, дрібно нарізані цибулю і часник, цукор, на-
ливаємо олію і заправляємо оцтом. Ретельно все змішуємо, зали-
шаємо на 20 хвилин, потім проварюємо, не допускаючи закипання, 
охолоджуємо — і можна подавати на стіл.

Такий салат багатий на клітковину, очищує травну систему, поз-
бавляє важкості у шлунку. Допоможе при застуді, адже бага-

тий на антиоксиданти.

БУРЯК
Овочем, який не втрачає свої 

корисні властивості після те-
плової обробки, є буряк. У 
ньому повністю зберігаються 
вітамін А, Е, С, магній і цинк. 
Цей овоч чудово чистить су-
дини від поганого холестери-
ну, захищає організм від уто-
ми і запобігає розвитку анемії 
та діабету 2 типу. Буряк також 
допомагає знизити артеріальний 
тиск, допомагає позбутися набря-
ків, виводячи з організму надлишко-
ву рідину. Бета-цианін, що знаходиться 
в буряках, запобігає розвитку раку прямої 
кишки. Вітамін С попереджає розвиток астми, 
а бета-каротин — розвиток раку легенів. Однак слід 
пам’ятати, що при сечокам'яній хворобі, через вміст знач-
ної кількості щавлевої кислоти, сік буряка протипоказаний.

Салат як у бабусі
2 невеликих почищених печених або відварених буряки, 4 

середніх квашених огірки, цибулина, 4 ст. л. нерафінованої 
соняшникової олії, сіль за смаком.

Буряки та огірки накришити невеликими шматочка-
ми, цибулю нарізати півкільцями, додати сіль за смаком 
та олію. Салату слід дати настоятися хвилин 20. Дуже сма-
чний із житнім хлібом.

ЦИБУЛЯ 
Готуючи страву, кожна господиня ви-

користовує цибулю ріпчасту, адже во-
на надає їжі неповторного смаку. Також 
здатна підсилити апетит і прискорити 
перетравлювання їжі. 

У цибулі залишається велика кількість 
заліза, в якому б вигляді її не вживали: сиро-

му, смаженому, вареному або печеному. Ци-
буля допомагає при анемії. А через те, що ба-

гата на калій, сприятливо впливає на серцево-су-
динну систему. Цей овоч відмінно очищує кров, 

нормалізує роботу нервової системи, його вживан-
ня сприятливо впливає на сон. Використовується цибуля 

ріпчаста як профілактичний засіб проти інфарктів. Ефірні олії, 
що містяться в цибулі, підтримують організм під час застуди та гри-

пу. А у соку зеленої цибулі міститься каротин, біотин і фолієва кислота.
Слід пам’ятати, що при надмірному вживанні цибуля може спро-

вокувати напад астми або підвищений тиск.

Цибуля маринована
4 цибулини, 250 г води, 60 г 9% оцту, 50 г цукру, 0,5 ст. л. солі.

Цибулю ріжемо кільцями, складаємо у ємність. Воду, цукор, 
сіль змішуємо, додаємо оцет і доводимо до кипіння. Залити га-
рячим маринадом цибулю. Ємність накрити кришкою і дати на-

стоятися 1 —1,5 години. Таку цибулю можна додавати до інших 
салатів, до страв із м’яса.

ЧАСНИК
У часнику міститься аліцин, який є при-

родним антибіотиком і найкращою збро-
єю проти бактерій та грибків. Цей овоч 
є найкращим природним засобом від 
вірусів. Часник помічний від застуди, 
грипу, герпесу. Регулярне його вжи-
вання сприяє зміцненню імунітету.

Часник допомагає шлунку пере-
травлювати важку їжу, а також ви-
водить з організму холестерин, роз-
ріджує кров, що запобігає утворен-
ню тромбів. Активні речовини цього 
продукту пригнічують вільні радика-
ли, які, як показують численні дослі-
дження, сприяють виникненню пухлин.

Часник не варто їсти людям, які страж-
дають на виразку шлунка, гастрит, ожиріння.

КАПУСТА
Зимовим фаворитом користі  є білокачанна ка-
пуста. Вона корисна у будь-якому вигляді: кваше-

на, консервована, маринована, варена. Адже піс-
ля обробки вона зберігає свої властивості. Цей 

овоч — джерело вітамінів С, В1, В2, фолієвої 
кислоти, калію, кальцію, цинку, міді та залі-
за. Капуста виводить шлаки з організму, нор-
малізує кров’яний тиск, пришвидшує обмін 
речовин в організмі та запобігає утворенню 
тромбів. У ній міститься рідкісний метилме-
тионін, який допомагає організму впорати-

ся з наслідками неправильного харчування, 
гастритом і виразковою хворобою. Саме ка-

пуста, а не розрекламовані цитрусові, є джере-
лом легкозасвоюваного вітаміну С. У білокачан-

ній його у півтора — два рази більше, ніж у цитру-
сових. Таким чином, це найкращий овоч для профі-

лактики застуди та ГРВІ.
 Салати з капусти можна вживати і як окрему страву, і з 

гарніром.

Підготувала Олена Шевченко
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Господар

ХАЙ БУДЕ САД
 Кожен господар знає, що запорукою гарного уро-

жаю завжди є його працьовитість та сприятливі по-
годні умови. А також поєднання правил агрономії 
з набутим роками власним досвідом. Ми спробу-
ємо дати відповіді на найпоширеніші питання са-
дівників-початківців щодо обрізки дерев.

Для чого? Буде гарний урожай
Дерево не буде «переростком» і дасть ранній гарний урожай. 

Густа крона погано провітрюється і нерівномірно освітлюєть-
ся. Це призводить до захворювань кори і зав’язі, з’являється 
велика кількість шкідників. Відповідно, кількість і розмір пло-
дів зменшується.

Коли? До появи сокоруху
Обрізку проводять щорічно до появи сокоруху. Для наших широт 

це середина лютого — початок березня. Видаляють до 30% гілля. 
Молоді деревця обрізують на початку березня, коли вже не буде 
загрози великих морозів. Старі дерева можна обрізувати пізніше. 
Для ранніх сортів проводять також літню обрізку, щоб наступний 
урожай був пізніше, також цвіт не постраждав від весняних замо-
розків. Восени обрізують плодові кущі та дерева, останні, в основ-
ному, із санітарною метою.

Обрізка яблунь і груш...
Ці види плодових дерев слід обрізати таким чином, щоб збері-

гався центральний головний стовбур, адже саме від нього бічні 
гілки і живляться.

Якщо з часом основний стовбур нахилиться під вагою плодів і 
стане затінювати нижні гілки, потрібно обрізати його верхівку. Та-
ким чином, ви поліпшите освітленість крони, а з решти верхівки в 
ріст підуть декілька пагонів, які замінять основний.

 ... персика, абрикоса
Ці представники плодових дерев вимагають обов’язкового що-

річної обрізки, оскільки вони відрізняються досить сильним ро-
стом у порівнянні з іншими деревами. Хороша щорічна обрізка бу-
де сприяти рясному урожаю.

уро-
о- Ще кілька тижнів — і буде 

справжня весняна погода. А вона 
розв’яже руки усім городникам-садівникам. 

Однак уже зараз можна поратися в саду. 
Настав час обрізати дерева.

Пагін саджанця-однорічника обрізують навскіс над гарно розви-
неною брунькою. Це дозволить воді стікати не затримуючись, що 
не спричинить загнивання пагона. Після появи листя, його обри-
вають знизу, залишаючи вгорі 4—5 бруньок — це майбутнє гілля.  

На другий рік гілля обрізують, залишивши 4—5 сильних пагонів для 
закладки першого ярусу скелетних гілок. Їх укорочують наполовину.

У трирічних дерев на відстані 60—80 см від попереднього фор-
мують другий ярус гілля. На найнижчих гілках залишають також по 
2 гілочки і точку росту.

 Садівники жартують, що дерева потрібно проріджуати так, щоб 
між гіллям міг горобець пролетіти.

• Бічне гілля обрізують, залишаючи пеньок 1см. На місці зрізу урів-
ні зі стовбуром утвориться дупло, а більший пеньок загниє і ста-
не осередком хвороб і шкідників. Місце зрізу обов’язково змащують 
садовим варом. Наносять його тонким шаром.

• Щорічно обрізують гілки, що ростуть до центру і вниз крони; 
які перехрещуються і труться одна об одну; ростуть до скелет-
них гілок під гострим кутом. Також видаляють поламане, пошкод-
жене, уражене хворобами гілля.

• Гілля має рости майже горизонтально до землі, на ньому біль-
ше плодів. Вертикальні гілки погано провітрюються, а спрямовані 
вниз нерівномірно освітлюються, тому урожайність їх менша. Гіл-
ля із рясною зав’яззю можна «пригоризонталити», припнувши тов-
стою ниткою до кілочків на землі. При цьому петля має бути віль-
ною, а гілки не слід дуже нагинати, щоб не пошкодити.

ЧИМ ОБРІЗУВАТИ?

НАОСТАНОК

Для обрізування користу-
ються секатором і невели-
кою пилкою-ножівкою. Ве-
ликі пили можуть пошкоди-
ти стовбур чи сусіднє гілля, 
тоді дерево захворіє. Інстру-
мент після обрізки слід зне-
заразити, щоб не переносити 
із дерева на дерево хвороби. 

При догляді за садом об-
різка плодових дерев має 
важливе значення. Однак на 
гарний урожай впливає ще 
цілий комплекс дій: внесення 
добрив, полив, мульчування, 
обробка від шкідників і хво-
роб. Дотримуючись нехи-
трих правил, можна впли-
вати на плодоношення, здо-
ров’я і довговічність садових 
дерев.

Як? Щоб горобець пролетів
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ОВНИ. Варто закінчити 
важливі справи, визначіть, 
що можна зробити зазда-

легідь. Не піддавайтесь азарту, не 
женіться за дешевою славою. Ви-
хідні проведіть з родиною.

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

ми людьми, поїздки. Вихідні при-
значте для дому та родини, ком-
форту та побуту.

БЛИЗНЯТА. У вас 
з'явиться чудова можли-
вість проявити себе, роз-

крити свої найкращі якості. У субо-
ту контролюйте емоції — свої та 
чужі. Увага до виховання дітей.

РАКИ. Подолайте сумні-
ви й невпевненість у влас-
них силах, якщо йдеть-

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

ЛЕВИ. Можливо, цього 
тижня доведеться відсто-
ювати свої погляди. Будь-

те принципові, але не відмовляйте-
ся йти на поступки в дрібницях. Го-
ловне — досягти мети.

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

власних силах. Зосередьтесь на 
головних завданнях, не розпоро-
шуйте час та сили.

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

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

СКОРПІОНИ. Приєм-
ний сюрприз, гарний на-
стрій вам гарантовано. Од-

нак не зациклюйтесь на собі. Хтось із 
близьких людей потребує допомоги, 
але соромиться сказати вам про це.

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

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

КОЗОРОГИ. Час на-
вчатися новому і гло-
бальному. Постарайтесь 

поки що не квапити події осо-
бистого характеру. Вашому дру-
гу або партнеру знадобиться мо-
ральна підтримка.

ВОДОЛІЇ. Не ігноруй-
те поради друзів, як ви-
брати оптимальне вирі-

шення проблем. Будьте на пози-
тиві. Не вибухайте гнівом через 
дрібниці.

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

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

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 5 — 11 БЕРЕЗНЯ
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