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САДОЧОК 
НА МОМОТА: 
РОЗБЛОКОВАНІ 
РАХУНКИ І НОВИЙ 
ТЕНДЕР

ДОСВІД ШВЕЦІЇ: 
ЧИ ЗМОЖЕ ТАК 
БОРИСПІЛЬ? 

НОВЕ 
БУДІВНИЦТВО 
У ЦЕНТРІ МІСТА. 
ЧОГО ЧЕКАТИ 
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Родина Мельників Родина Мельників 
кожен день проживає кожен день проживає 
по-весняному. Пані по-весняному. Пані 
Наталія щаслива, Наталія щаслива, 
що доньки Поліна, що доньки Поліна, 
Ліда і Валя (на Ліда і Валя (на 
момент зйомки момент зйомки 
була на навчанні) була на навчанні) 
розквітають, як розквітають, як 
первоцвіти, і первоцвіти, і 
дарують усмішку дарують усмішку 
бориспільцям. А що бориспільцям. А що 
ще треба для щастя?ще треба для щастя?
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 СЕСІЙНА ЗАЛА

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Стихія оголила 
проблеми

Роботу комунальників депута-
ти почали обговорювати ще пе-
ред початком сесійного засідання. 
З одного боку, звучали подяки на 
адресу рядових працівників, при-
биральниць, трактористів, які ціло-
добово працюють за кермом. З ін-
шого, було дуже багато питань що-
до організації роботи. Зокрема, 1 
березня вранці не прийшов рейсо-
вий автобус до  Лозівки, бо трактор  
не почистив дорогу. І лозівці — до-
рослі на роботу, а діти до школи — 
пішли пішки. 

Є вулиці, які чистять у першу, 
другу, третю чергу, а на деякі про-
вулки трактор не заїжджає взагалі.

Якщо у відповідь на звернення 
депутата телефоном кажуть: «Яка 
вулиця — ми направимо трактор», 
— то це неправильно. Депутат не 
повинен бути диспетчером. Має 
бути системна робота і публіч-
ний графік, за яким містяни могли 
б звіряти, де працює снігоприби-
ральна техніка.

З іншого боку, це було дійсно 
випробуванням для комунальних 
служб. Така техніка, на якій вони 
працюють, на полях уже не вико-
ристовується. Перш ніж вимагати, 
потрібно дати їм можливість ефек-
тивно виконувати свої обов’язки. 

Пропонувалося зібратися, по-
думати, як придбати підприємству 
нормальну техніку. Однак виникає 
питання, чому це пропонують де-
путати і рекомендують комунгоспу 
підібрати потрібні машини? Чому 
немає ініціативи самого підприєм-
ства? Тож вердикт, винесений із се-
сійної трибуни, логічний: люди, які 
працюють у комунгоспі, не є мене-
джерами. Цікаво, які з цього при-
воду будуть зроблені висновки? 

«Проблеми є, однак ситуація не 
катастрофічна,» —  узагальнив об-
говорення проблеми боротьби зі 
стихією Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук.

Ігор Шалімов про 
снігопад 

— Початок сесії нагадує, що всі 
шукаємо, хто винний. Це дуже нез-
ріла позиція, як у дітей. Вважаю, що 
проблема зі снігом — це проблема 

кожної людини. Усі підприємства 
стали в стрій для того, щоб боро-
тися зі стихією. Депутати на повну 
опікуються своїми округами. 

У комунальних підприємствах 
техніка дуже зношена. Почали ку-
пувати нові машини три роки тому 
по 1—2 одиниці. Це дуже мало. На 
комунальній комісії виносилося пи-
тання про дофінансування у сумі 12 
млн грн. З цього приводу довелося 
вислухати багато нарікань і безпід-
ставних звинувачень. Але коли їде 
ЗІЛ, якому більше років, ніж мені, у 
мене це викликає гордість за наших 
комунальників, тому що вони зумі-
ли зберегти цей транспорт у робо-
чому стані. Вважаю, що той час і ту 
енергію, які ми витрачаємо на супе-
речки, потрібно спрямувати на бо-
ротьбу зі стихією.

Спрацювала 
енергетична 
залежність

Станом на день проведення сесії 
школи і дитсадки у місті не працюва-
ли. З цього приводу заступник місь-
кого голови Людмила Пасенко пові-
домила, що це рішення приймало-
ся на державному рівні. Відповідно 
до наказу департаменту освіти і на-
уки, було видано наказ управління 
освіти про призупинення освітньо-
го процесу у школах, позашкільних 
навчальних закладах. У дитсадках за 
потреби були відкриті робочі групи. 
Працівники усі були на роботі, відпо-
відно до їх тижневого навантаження. 
У день сесії привели  одну дитину в 
чергову групу у дитсадок «Віночок». 
Дошкільні навчальні заклади гото-
ві були створити всі належні умо-
ви для прийому дітей. Слід зазна-
чити, що були виконані усі вимо-
ги по зменшенню використання 
теплоносія на кожен дитячий за-
клад. Температурний режим у за-
кладах дозволяв перебування там 
дітей, оскільки усі вони утеплені і, 
як термоси, зберігають тепло. 

Очікувалися скарги на те, що по-
холодає у квартирах, бо було при-
йнято рішення про зменшення 
температури теплоносія на 3-4 гра-

дуси. Але звернень з такого приво-
ду не було. 

На щастя, заходи по жорсткій 
економії газу знадобилися не на-
довго. Уже наступного дня ситуація 
стабілізувалася, і радість школярів 
з приводу додаткових канікул вия-
вилася передчасною. З понеділка 
усі заклади освіти працюють у ро-
бочому режимі. 

Про зонінг та гаражі
Заради цього питання 27 люто-

го на сесійне засідання прийшла 
делегація учасників АТО. Його ви-
рішення залежить від зонінгу. Са-
ме тому міський голова Анатолій 
Федорчук звернувся до депутатів з 
проханням плідно працювати про-
тягом березня, щоб на наступній 
сесії нарешті прийняти цей важли-
вий документ.

Затвердження його залежить 
тільки від депутатів, за розробку 
відповідає спеціалізована органі-
зація. І щоб дійти до спільної думки, 
отримати чіткі відповіді, які вимоги 
до цього документа можна викона-
ти, а які неможливо, вирішили при-
йняти пропозицію міського голови, 
який наголосив: «Беру на себе від-
повідальність. Увесь березень раз 
чи двічі на тиждень будемо збира-
тися, обговорювати кожне питання. 
Бо сьогодні ми зайшли у глухий кут. 
Буде враховано всі побажання. Ко-
жен, хто буде голосувати, повинен 
розуміти, за що він голосує.»

Перед винесенням на сесію ви-
рішено провести підсумкову нара-
ду по зонінгу за участю розробни-
ка цього документа, міського голо-
ви, його заступника, усіх депутатів. 
Тільки запитання мають бути пода-
ні у письмовій формі.

Про нинішній стан обговорен-
ня документа розповів голова буді-
вельної комісії Володимир Шалімов. 

— Шановні, на будівельній ко-
місії, яка проходила минулої сере-
ди, питання зонінгу розглядало-
ся. Але інші депутати туди не при-
йшли. Скільки б громадських слу-
хань цей документ не проходив, 
під час обговорення у сесійній за-
лі буде багато незадоволених. То-
му необхідно, щоб працювала ко-

місія, до якої можна буде звертати-
ся зі своїми питаннями. Про це слід 
широко інформувати, зокрема че-
рез пресу. Але на  всі зауваження і 
погодження потрібно дати місяць. 

У той же час необхідно врахову-
вати, якщо, наприклад, є завод, то 
там має бути санітарна зона, у якій 
житлове будівництво неможливе. 
Біля заправки також потрібні по-
жежна та санітарна зони.

Пішли в діло кулаки
Саме під час обговорення питан-

ня зонінгу за сесійною трибуною 
перейшли на особисте. В результа-
ті секретар міськради Ярослав Году-
нок отримав від депутата Євгена Бо-
женка по нирках і кинувся битися 
навкулачки. З місця полетіла трибу-
на, «бійців» розборонили. Уже через 
кілька хвилин вони пересміювалися 
один з одним. Зате видовищності се-
сійному засіданню додали.

Євгеній Боженко: «Дітей і роди-
ну чіпати не можна. Тим більше, він 
озвучив неправдиву інформацію 
— по цій ситуації зараз триває суд. 
Годунок використовує сім’ю у сво-
їх політичних інтригах».

Ярослав Годунок: «Все, як у по-
літиці — в спину б’ють найрідні-
ші. Боженко мене обзиває, паплю-
жить у Фейсбуці, пише пасквілі, ке-

пкує на сесіях і вимагає моєї від-
ставки. Я хочу знати — які причини 
для відставки?» 

Ціна питання — 
мільйон гривень

На довивчення депутати відпра-
вили питання про надання поштової 
адреси нерухомому майну (комплекс 
будівель), що знаходиться у власності 
ПАТ «Київоблгаз», на вулиці Луговій 
у Борисполі. Ситуація не є проблем-
ною — просто упорядкування адре-
си. Але депутати вирішили викори-
стати її як привід, щоб спонукати ке-
рівництво «Київоблгазу» позитивно 
вирішити питання, пов’язане із опо-
даткуванням. Сьогодні вони платять 
ПДФО у Бровари і Боярку. За слова-
ми Анатолія Федорчука, керівниц-
тво підприємства просто не хоче да-
ти відповідну команду бухгалтеру. А 
йдеться про мільйон гривень до бю-
джету Борисполя. 

З цього приводу Анатолій Фе-
дорчук навів досвід Швеції, де лю-
ди платять податки і збори за міс-
цем реєстрації платника. Асоціація 
міст України в черговий раз звер-
нулася з такою пропозицією до ке-
рівництва держави. 

Земля для церкви 
Київського 
патріархату

Сесія прийняла позитивне рішен-
ня з питання про надання дозволу 
релігійній громаді Святого Духа па-
рафії Української православної цер-
кви Київського патріархату на роз-
робку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для 
будівництва храму у м. Бориспіль, 
що неподалік Рогозівського цвин-
таря. Це громада, серед засновни-
ків якої є ветерани АТО, і вона вже 
близько півроку просить виділити 
ту землю. 27 лютого це питання спо-
чатку відправили на довивчення, 
оскільки на територію з’явився дру-
гий претендент — о. Миколай, який 
є настоятелем храму на Книшовому 
меморіальному комплексі. Але до 
другого засідання було розставле-
но всі крапки над «і».

КРІЗЬ БІЙКИ, СНІГОПАД 
І ПРОБЛЕМИ ЗОНІНГУ

 38 сесія Бориспільської 
міської ради, яку не змогли 
завершити 27 лютого, про-
довжила роботу у суботу, 3 
березня. Незважаючи на те, 
що на засіданні обговорю-
валися нагальні проблеми 
і розглядалося багато важ-
ливих питань, найбільшого 
розголосу набула бійка де-
путатів у сесійній залі.

— У 1991 році ми отримали не-
залежну велику промислову квіту-
чу країну, — сказав у своєму висту-
пі  депутат Володимир Шалімов. — 
Ми виробляли бульдозери, тракто-
ри, екскаватори, вантажівки, легкові 
автомобілі. Зараз усі заводи стоять. 
Мусимо купувати техніку за кордо-
ном, витрачаючи мільйони гривень. 
У нас немає жодного потужного за-
воду. Лише деякі животіють.

Я протягом року чув, що наша 
країна енергонезалежна. А вчора 
дізнався, що вона залежна. 

Зате, дай Боже, щоб у Європі так 
чистили сніг, як у нас зараз. Я був 
там у січні. Не чистять там сніг, не 
мають там комунальні служби та-

кої техніки, як у нас. Кожний ви-
користовує власні пристосування 
або звичайні лопати. 

У Борисполі багато проблем: від-
сутність очисних, сміттєзвалище, 
нестача шкіл. Залишилося знищити 
медицину і освіту, і ми не матиме-
мо нічого. А освіта у нас дуже гар-
на. І лікарі — герої, тому що працю-
ють у таких умовах, причому за ко-
пійки. Один із меседжів, який Ана-
толій Соловйович привіз зі Швеції 
— це відсутність агресії. А у нас 
тут сварки на кожній сесії. Давайте 
спрямуємо зусилля на те, щоб під-
тримувати наше комунальне госпо-
дарство, бюджет міста, щоб у Бори-
сполі щось створювалося.

Кілька слів про нинішнє життя
ТОЧКА ЗОРУ



3№9 (918), 8 березня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»Подробиці

 ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ ВЗАЄМОДІЯ

 ОСВІТА

Сергій КРУЧИНІН

На ділянці, від якої до центра 
міста 15 хвилин пішки, буде збу-
довано котеджне містечко. Воно 
має складатися з невеликих збло-
кованих котеджів — так званих 
«таунхаусів».

«У нашому місті це слово часто 
викликає обурення через цілу низ-
ку проблемних питань, в тому чис-
лі тому, що їх іноді ліплять на 5—6 
сотках, — говорить голова буді-
вельної компанії. — Наш майдан-
чик великий — 2,6 га. Містечко бу-
де обгороджене й охоронятиметь-
ся. Все, як підказує європейський 
досвід.

Мені дуже хочеться звести в Бо-
рисполі цивілізоване котеджне 
містечко, але недороге, середньо-
го класу, для невеликих родин з 
трьох—чотирьох чоловік».

Передісторія
«У 2002 році, коли ще міським 

головою був Олександр Придат-
ко, цю земельну ділянку на 25 ро-
ків було відведено компанії «Євро-
фарма». На той час вони там зби-
ралися будувати фармацевтичний 
завод. У 2006 році новий власник 
«Єврофарма» зрозумів, що там їм 
не дадуть збудувати завод — на 
той час на тому місці виникло вже 
ціле поселення малоповерхової 
забудови, вже жили люди в тихому 
районі. Тоді ділянці змінили цільо-
ве призначення під котеджну забу-

дову. Весь цей час власник платив і 
платить за землю кошти. В кінці ми-
нулого року він до нас звернувся 
з бажанням почати там будівниц-
тво: «Хочу збудувати там котеджне 
містечко». Ми з ним домовилися 
втілити цю ідею в життя на пайо-
вих умовах».

Власний простір
Містечко буде будуватися за су-

часним принципом «квартира на 
землі». Це зручність квартири од-
ночасно з наближенням до землі 
й відсутністю сусідів зверху й зни-
зу. Таке помешкання, на відміну від 
приватного будинка, не передба-
чає ведення сільського господар-
ства, тобто городу немає. «Між бу-
динками ми закладаємо 10 метрів 
— у кожного власника будуть свої 
дві сотки, де він зможе поставити 
гойдалку, мангал, столик, посіяти 
газон. У цьому проекті ми дослуха-
ємося до філософії «власного про-
стору» — кожна людина все життя 
прагне мати свій власний простір, 
свій дім, свою маленьку фортецю. 
Ми хочемо її збудувати».

Що всередині?
Кожен котедж буде розділено 

на два помешкання. Парканом 
буде розділено й зону перед бу-
динком, щоб кожен відчував свою 
приватність. У такий спосіб влас-
ник матиме свій простір  ззовні та 
всередині.

Знизу будинку — утеплений під-
вал, в якому великий гараж — 32 
кв. м і два приміщення. Можна ту-
ди додати батарею, можна зроби-
ти прохолодне овочесховище — 
кому що треба.

На першому поверсі — прихожа, 
туалет і велика кухня-їдальня — 28 
кв. м. «Дуже важливо мати вдома 
таку велику кімнату, де кожному 
членові родини знайдеться свій 
куточок і де всі ввечері збирати-
муться разом», — говорить Воло-
димир Ілліч, заступаючись за спо-
конвічні родинні цінності у наш вік 
електронних гаджетів.

На другому поверсі — дві (15+20 
кв. м) чи три (15+12+9 кв. м) спаль-
ні та просторий санвузол (6 кв. м). 
Спальня матиме накритий від до-
щу балкон.

Висота стелі — 2,80 м. Взагалі про-
ект передбачає можливість індиві-
дуального налаштування, оскільки 
внутрішні стіни не нестимуть кон-
структивного навантаження.

Опалювати свій дім можна буде 
газом чи дровами. Загальна площа 
помешкання складатиме 150 кв. м 
(по 50 квадратів на поверх).

Щодо вартості, то її обіцяють 
зробити достойною — дешевше, 
ніж квартира аналогічної площі. 
Передбачається гнучка система 
розстрочки платежів. Ще не збу-
дованими котеджами вже цікав-
ляться кияни.

Для наступних 
поколінь

Володимир Шалімов запевняє, 
що «Агробудмеханізація» вкладе 
в проект увесь свій досвід високо-
якісного будівництва: «Ми ніколи 
не будували таунхаусів, тому міс-
течко на Польовій стане нашим пі-
лотним варіантом для малих міст 
України. Я вже не хочу будувати 
багатоповерхівки в Борисполі — 
в нас взагалі не повинно бути ви-
сотної забудови вище оптималь-
них 4—5 поверхів. Розумієте, я 
бачу Бориспіль самодостатнім мі-
стом з власною інфраструктурою, 
промисловістю, культурними та 
освітніми об’єктами, а не спаль-
ним районом столиці, забудова-
ним висотками.

Котеджі ми будемо будувати з 
якісної та перевіреної часом чер-
воної цегли, яка чудово себе заре-
комендувала в цілій низці наших 
об’єктів. Разом з хорошою метало-
черепицею, білими вікнами та две-
рима балкона червона цегла допо-
може нам зробити будинок краси-
вим, ошатним та акуратним. Щодо 
надійності, то хочу, щоб у цих ко-
теджах жили онуки й правнуки тих, 
хто їх зараз купить».

ВЛАСНИЙ ПРОСТІР 
НА ПОЛЬОВІЙ

 ПрАТ «Агробудмехані-
зація» починає в Борисполі 
нове будівництво на півдні 
міста на вулиці Польова, 1. 
Це поряд з кінцем вулиці 
Гоголя, що йде від дитячої 
поліклініки. Голова прав-
ління компанії Володимир 
Шалімов розповів, що буде 
на тому місці.

• Ескіз, на який орієнтуються спеціалісти «Агробудмеханізації».

ДОСВІД ШВЕЦІЇ: ЧИ 
ЗМОЖЕ ТАК БОРИСПІЛЬ? 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Бориспільський міський голо-
ва Анатолій Федорчук днями по-
вернувся із робочого відряджен-
ня до Швеції. Поїздка мера, на за-
прошення тамтешнього поліцей-
ського відомства, тривала із 26 
лютого по 2 березня. Усі витрати 
на подорож взяла на себе швед-
ська сторона. 

 Думками щодо побаченого та по-
чутого «у новому світі» міський го-
лова ділився на щотижневій нараді. 

«Лише три міста в Україні — Бо-
риспіль, Дрогобич та Чугуїв — 
співпрацюють із цією країною, 
переймаючи її досвід. Ми розгля-
дали проект щодо взаємодії орга-
нів місцевого самоврядування із 
поліцією, за яким уже давно жи-
ве вся Швеція. Повірте, вчитися є 
чому!» — переконував Анатолій 
Федорчук. 

За словами мера, взаємодія ор-
ганів місцевого самоврядування 
та поліції має полягати у їх спіль-
ній діяльності щодо безпеки на 
вулицях, охорони усіх міських 
об’єктів, навіть каналізаційних лю-
ків, роботи із порушниками пра-
вил паркування тощо. Місцева 
влада має забезпечити необхідні 
умови для виконання населенням 
тих чи інших правил, і вже тоді по-
ліцейські зможуть контролювати 
їх дотримання. 

За результатами поїздки вже 
найближчим часом представни-
ки мерії планують провести семі-
нар з обговорення їх майбутньої 
взаємодії із поліцейськими. Також 
у планах з’явилася необхідність 
розширення приміщення для на-
лежної і водночас комфортної ро-
боти патрульної поліції у нашому 
місті. Перейнята від Швеції прак-
тика неодмінно має стати у нагоді 
нашому суспільству. 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Згідно з освітньою рефор-
мою, вже із 2018 року діти, які 
проживають на конкретній те-
риторії обслуговування школи, 
зараховуватимуться до неї по-
зачергово. Будь-який конкурс-
ний відбір чи перевірка знань 
майбутнього першокласника 
перед прийомом до навчаль-
ного закладу відтепер суворо 
заборонені.

У Борисполі розпочато прийом 
дітей на навчання до 1-х класів за-
кладів загальної середньої освіти. 
У місті зараз працює сім ЗОШ, ще 
одну обіцяють відкрити вже 1 ве-
ресня цього року. Рішенням ви-
конавчого комітету Бориспіль-
ської міської ради від 18 грудня 
минулого року за усіма школами 
по місту закріплені певні терито-
рії із назвами вулиць. Діти, які тут 
проживають, і мають позачерго-
ве право на прийом на навчання. 
Перелік вулиць за розподілом те-
риторії розміщено на сайті управ-
ління освіти та науки, а також на 
сайтах шкіл. 

Бориспільським міським управ-
лінням освіти і науки від 1 берез-
ня 2018 року видано наказ, яким 
затверджено план заходів щодо 
організованого прийому дітей 
до 1-х класів на новий навчаль-
ний рік. Відповідно до цього до-
кумента, щоб дитина змогла всту-
пити до школи, потрібна заява від 
батьків чи осіб, які їх замінюють, 
на ім’я директора закладу, копія 
свідоцтва про народження дити-
ни та медична картка встановле-
ного зразка. 

Керівники ЗОШ уже здійснюють 
прийом документів та позачергове 
зарахування до перших класів уч-
нів, які проживають на закріпленій 
за закладом території. Якщо бать-
ки бажають віддати майбутнього 
першокласника до школи не за 
місцем проживання, їм доведеть-
ся понервувати. Адже тут перева-
га надаватиметься тим, хто раніше 
подав заяву. Ще одним важливим 
моментом нової освітньої рефор-
ми є певне обмеження  кількості 
першачків у класі — не більше 30 
осіб. Як запевняють освітяни, це 
сприятиме рівномірному наванта-
женню на усіх педагогів. 

У ПЕРШИЙ КЛАС — 
ЗА ТЕРИТОРІЄЮ І БЕЗ 
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ



4 №9 (918), 8 березня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» Особистість

 ВЕСНЯНИЙ НАСТРІЙ

ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ МІСТА
 Через снігові сюрпризи природи аромат весни ще ледь відчутний у повітрі. Та соняч-

ні промені неабияк зваблюють і нагадують про те, що свято краси на порозі.  Жінка — як 
весна: яскрава, світла, життєрадісна, ніжна. У сучасному суспільстві представниці прекрас-
ної половини людства стоять нарівні з чоловіками. Вони — чудові керівники, успішні ліде-
ри й просто гарні люди. Про що ж мріють жінки Борисполя, чим живуть, переймаються і 
чи готові відмовитися святкувати 8 Березня? Дізнавалися «Вісті».  

«Тільки жінка дає життя. Про-
довження роду, народження ідеї, 
світанок проекту — від прекрас-
ної половини людства», — впев-
нена Вікторія Шевц.  

Вона, як запальничка, дає життя 
сучасним запитам молоді і подіям, 
що в тренді. Окрім діяльності на 
місцевому рівні, Вікторію знають 
як крутого організатора на всеу-
країнському рівні. 

Нині Вікторія очолює ГО «Труба» 
(діє в місті з 2002 року) і «робить 
удар» на кілька цікавих проектів. 

Один з них — street culture 
community — об’єднання всіх ву-
личних культур. Засновники цьо-
го молодіжного руху — звичайні 
хлопці з Харкова. Вони ще й масш-
табний всеукраїнський форум ор-
ганізували, де на власному при-
кладі показали, як це потужно і 
затребувано сьогодні. Ці харків’я-
ни роблять фантастичні речі: взя-
ли під шефство 50 гектарів заки-
нутого парку, розробили шикар-
ний проект і генерують процес 
відбудови сучасного «Урбан пар-
ку» за допомогою місцевого бю-
джету, грантів, донорів, різнома-
нітних ініціатив від громадських 
організацій.    

Для Вікторії показовий спо-
сіб молодіжного руху — у Латвії, 
«Ghetto Family». Там є певна обго-
роджена територія, оснащена різ-
номанітною технікою, де кожно-
го дня просуваються певні види 
спорту, проводяться фести, івенти. 

Це місце, куди молодь мо-
же прийти будь-коли, щоб 
провести свій вільний час. 
Ще одна особливість та-
кої молодіжної тусовки — 
змагання без суддів. Таким 
чином латвійці виховують відпо-
відальність, повагу до правил гри 
і свого суперника. 

Щось тотожне до такого досві-
ду Вікторія планує започаткувати в 
Україні. Її ініціативу про проведен-
ня фестивалю вуличних культур 
у Борисполі внесли до програми 
заходів міністерства молоді Укра-
їни. Нині Вікторія — в оргкоміте-
ті такого фесту в Києві. Відбудеть-
ся він 19 травня в центральному 
парку культури і відпочинку «Ар-
ка». «Будуть змагання з вуличного 
баскетболу, воркауту, брейк-дан-
су, скейтбордингу, роликів та БМХ. 
У вечірню шоу-програму увійдуть 
показові виступи вуличних фут-
больних фристайлерів», — анон-
сує Вікторія. 

Зараз вона у співпраці з Уповно-
важеним Президента з прав дити-
ни створюють Національну дитячу 
раду — консультативно-дорадчий 
орган, головна місія якого залуча-
ти дітей до участі в прийнятті рі-
шень на рівні країни.  

Для Вікторії щастя — «жити в ста-
ні, який тобою рухає». І, як ствер-
джує вона, почувається щасливою. 

Каже, роздумувати про те, чим 
займатиметься через кілька ро-
ків, складно. «Буду продовжува-

ти свою теперішню діяльність, 
масштабність дій буде зростати. 
Плануємо провести форум у місті 
з метою аналізу молодіжної по-
літики та напрацювання страте-
гії розвитку. Людям здається, що 
політика — щось таке, що пере-
буває десь нагорі й несе негатив. 
Насправді політика — це прави-
ла гри, за якими нам жити в су-
спільстві. Ми ці правила маємо 
розробляти, а не хтось за нас. На 
жаль, молодь від таких думок пе-
реважно абстрагується. Ініціативи 
в місті є, але їх може бути значно 
більше». 

На запитання про своє ставлен-
ня до 8 Березня Вікторія відпові-
дає: «Чим більше свят, тим кра-
ще, адже такі дні дають змо-
гу людині порадіти, відпочи-
ти від проблем, зарядитися 
емоціями і зробити при-
ємне рідним, друзям. 8 
Березня — свято жіноч-
ності, а увага до жінки 
зайвою не буває».

На заувагу про 
життя на особистому 
фронті співрозмовни-
ця запевняє: «В актив-
ному пошуку. В мене ще 
все попереду».  

У будні Світлану Марченко мож-
на побачити за прилавком магази-
ну, а вдома у жінки живе диво, ство-
рене власноруч: глиняні вироби, 
обручі з фоамірану, вишиті карти-
ни. Найбільше її приваблює бісерна 
флористика — відтворення квітів з 
намистин у натуральних розмірах.  
А от замовники перевагу віддають 
авторським тортам.

Захоплення жінки з’явилися зав-
дяки синові. «Коли відвела дитину 
на «Малятко», прийшло усвідомлен-
ня, що треба чимось «забивати» свій 
вільний час. Спостерігала за робо-
тою дітей, займалася хенд-мейдом 
із сином. Потім це переросло у влас-
не захоплення. Переглядаючи фото-
графії виробів у соцмережах, брала-
ся за те, що сподобалося найбільше. 
Як правило, не шукала інструкцій, 
а робила так, як вважала, що буде 
правильно. Впевнена, це в мене до-
стойно виходить».

У першу чергу береться за спра-
ву задля власного задоволення. За-
мовлення ж почали «вистрілюва-
ти», коли жінка ділилася фотогра-
фіями виробів у соцмережах. 

З 18 років пише вірші. Хоча спра-
ва йде в шухляду, приносить задо-
волення. Один твір, присвячений 
тисячолітньому ювілею Борисполя, 
син декламував напам’ять у шко-
лі. «Вчителька не повірила, що таке 

могла написати мама», — всміхаєть-
ся співрозмовниця. 

Найбільш клопіткою роботою на-
зиває український вінок: кожну квіт-
ку виготовляла окремо, що зайняло  
чималий відрізок часу. Тому Світлана 
неохоче береться за такі прикраси: 
людина, яка хоче придбати прикра-
су до певної дати, може не дочекати-
ся, поки все буде в ідеалі.  

Світлана впевнена: «жінка щаслива, 
коли самореалізована». Її фундамент 
щастя тримається на сім’ї й любові чо-
ловіка. А березень для жінки  — осо-
блива пора, бо, крім свята весни,  від-
значає два дні народження:  свій та ко-
ханого. До 8-го ж числа ставиться тре-
петно: завжди готує подарунки мамі, 
тож має, над чим «чаклувати». Вважає, 
що забирати свято в жінок не варто, бо 
все навесні має бути для них. 

Любить прогулятися містом. «Ме-
ні комфортно в Борисполі. Подоба-
ється парк, алеї, лавки,  скверик бі-
ля ЗОШ № 1. Хотілося, щоб творчим 
людям у місті надавали більше мож-
ливостей для самовираження. Якось 
мені запропонували викладати дітям 
рукоділля, а потім повідомили, що 
не можу цим займатися, бо не маю 
вищої професійної освіти. Якби мог-
ла щось змінити в місті, «влізла» б у 
сферу медицини — це болюча тема 
для багатьох мешканців», — резю-
мує Світлана. 

а соняч-
нка — як 
ці прекрас-
ішні ліде-
аються і 

діяльність,
де зростати.

форум у місті
лодіжної по-
ання страте-
здається, що
ке, що пере-
несе негатив.
— це прави-
м жити в су-
вила маємо
сь за нас. На
их думок пе-
ся. Ініціативи
бути значно

оє ставлен-
я відпові-

тим кра-
ть змо-
дпдпочо и-
итися 
ри-
8 

-
и

-
в-
ще

Вікторія ШЕВЦ

Світлана МАРЧЕНКО
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«Незважаючи на 
теперішню ситуа-
цію в країні, люди 
хочуть краси. При-
ємно замислитися 
про те, що мистецтво 
піднімається на рівень вище, лю-
ди цінують його, цікавляться су-
часними напрямами, шукають те, 
що до душі», — стверджує худож-
ниця і переконує: «Якщо митець 
має бажання і віру в себе, може 
займатися улюбленою справою, 
не хвилюючись, за що жити». 

Малювання в Ірининому житті 
набуло особливого сенсу, коли їй 
виповнилося 6 років. Мама Тетя-
на Іванівна подарувала доньці на-
бір олійних фарб. Ірина впевнена, 
що знайшла свою «сродну пра-
цю» завдяки маминій підтрим-
ці. Тож за шкільні роки назбира-
ла цілу колекцію грамот, подяк, 
дипломів за перемоги у район-
них та обласних олімпіадах з об-
разотворчого мистецтва.  Зі Ста-
рівською школою, де навчалася, 
співпрацює і нині. 

За освітою художник-педагог 
(закінчила Київський університет 
ім. Б. Грінченка), проте на осві-
тянську ниву художницю не ма-
нить. Ще в студентські роки пра-
цювала керівником гуртка у ЦТТ 
«Евріка». Пригадує: постійно від-
чувала дитячу любов й отриму-
вала задоволення від роботи, 
однак творчі люди — примхли-
ві. Ірина любить творити в тиші, 
під легку музику. 

Реставрує картини, займа-
ється розписом приміщень, 
хенд-мейдом (керувала мага-
зином «Монпансьє» в Луган-
ську. Стверджує, професій-
ний портрет (найчастіше ни-
ні замовляють їх) сьогодні лю-
дям по кишені, бо завжди йде 
назустріч замовникам. Каже, 
головне, аби вони розуміли, 
що творчість — не пензлем 
помахати і … «вуаля»: кар-
тина готова!  Для створення 
кожної потрібне натхнення.

Цікаво, що рекламою жінка 
не переймалася: персональ-
ний сайт, створений кілька ро-
ків тому, не додав нових клієн-
тів. Нині ж завдяки «сарафан-
ному радіо» жодного «вікна» 
найближчим часом не має. 

Любить робити копії полотен 
всесвітньо відомих художників. 
У цій справі Ірину приваблює не 
лише можливість інтерпретувати 
щось величне, а й захват у люд-
ських очах, який «ловить», де-
монструючи результат праці. 

До слова, нині в Україні, як 
стверджує художниця, попит на 
портрети Шевченка. 

Ірина обожнює тварин і при-
роду. До свята замовила чолові-
кові орхідею. Адже для неї весна 
— розквіт життя. 

Говорячи про Бориспіль, ро-
бить комплімент Європейській 
площі. «Подобається, що мі-
сто стало більш освітленим, за-
тишним, що відновлюються до-
роги». «Ложкою дьогтю» нази-
ває транспортну систему Бори-
споля: «Ввечері, після восьмої, 
не знайдеш жодної маршрутки, 
яка відвезе додому. Не всі ж лю-
ди уздовж Київського Шляху жи-
вуть! Більшість у такий час ли-
ше повертається з роботи, а на 
таксі особливо не розщедришся 

кожного дня». Ірина стверджує: 
готова внести своє «я» в розви-
ток Борисполя, з радістю долу-
читься до всіх мистецьких акцій 
та благодійних проектів у ролі 
художника-волонтера. 

Однак своїм захопленням жит-
тя дорожить. Тож, якщо покли-
чуть творити в інше місто, ба на-
віть країну, не вагаючись збере 
валізи і помчить з чоловіком на-
зустріч долі. Однак творити го-
това в будь-якому куточку світу, 
а жити лише в Україні. 

Ірина СОЛОДКА

Юлія ШУТКЕВИЧ

Новий голова Молодіжного 
парламенту вже має купу ідей, 
втілювати які разом з командою 
однодумців от-от розпочнуть.  

Юлія Шуткевич, художник-по-
становник КМК «Академ», впевне-
но почувається у будь-якому руслі 
культурної сфери. Адже будні куль-
турників не мають чіткого розподі-
лу на робочі обов’язки: «Така робо-
та надихає! Тому, отримуючи про-
позиції нових посад, навідріз від-
мовляюся від тих перспектив. Я  в 
«Академі» 7 років і кинути не зва-
жуся», — зізнається вона.  

На прохання «Вістей» розпові-
сти про специфіку діяльності Мо-
лодіжного парламенту розкладає 
все по полицях: «МП — консульта-
тивно-дорадчий орган Бориспіль-
ської міської ради. Ми підпорядко-
вуємося управлінню культури, мо-
лоді і спорту, тож всі свої рішення 
узгоджуємо з ними. Працюємо на 
добровільних засадах, зарплати не 
отримуємо. Тож чому я тут, якщо не 
маю фінансового стимулу? Члени 
МП — люди, зацікавлені зближу-
вати молодь, аби спільними діями  
робити життя міста цікавішим. Ду-
же хочу чути, чого сьогодні не ви-
стачає молоді Борисполя. Планує-
мо залучати до діяльності МП стар-
шокласників, готові співпрацюва-
ти з АУС. Цікаво, що деякі вектори 
наших думок пересікаються: в той 
день, коли ми на зборах обгово-
рювали тему сортування сміття, у 
БДЮТ відбувся круглий стіл з цьо-
го ж приводу. Ідея № 1 — круглий 
стіл для школярів, де фахівці могли 
б розповісти про нинішні виклики 
суспільства в професійному плані, 

про ринок праці. Бо 
в нас всі хочуть бу-
ти одразу директо-
рами, забуваючи, 

до це неможливо без 
попередньої підготовки. 

Визначити середній вік членів МП 
важко. Нині нас понад 30. Всім від 
14 до 35. Будь-хто має право голосу 
у МП включно до 35 років. Старші 
вже не можуть голосувати на збо-
рах, однак право відвідувати засі-
дання, генерувати ідеї в них ніхто 
не забере. В такому випадку люди-
на стає консультантом МП, маємо 
кілька таких сьогодні. А взагалі на 
засідання може прийти будь-який 
містянин. Поки питання з оприлюд-
ненням дати і часу зборів відкрите. 
Маємо сторінку на ФБ, там висвіт-
люватиметься вся діяльність, усі ре-
зультати зборів. Хто захоче прийти 
на них як гість, може зв’язатися зі 
мною. Я була єдиним претенден-
том на голову МП, хто подав свою 
передвиборчу програму. Було де-
що прикро, адже про вибори ого-
лошували заздалегідь, і кожен охо-
чий міг подати свою кандидатуру. 
Серед теперішнього складу МП є 
люди, яких я бачу на цій посаді, од-
нак, можливо, їм не до цього: робо-
та, сім’я, діти.  Навіть, якби головою 
була  інша людина, я продовжувала 
б свою діяльність у ньому». 

На запитання, чи співпрацює 
колектив МП з Анастасією Гаспа-
рян, яка планувала подавати 
свою кандидатуру на посаду го-
лови, Юлія відповіла так: «З На-
стею працюємо, вона залишаєть-
ся членом організації і йти з ко-
манди не збирається. Чому во-
на не брала участі у виборах, не 
цікавилася. Можливо, змінилися 
плани в її життєвій діяльності. Ра-
да, що ми діємо разом». 

Для Юлі 8 Березня — свято 
краси. Вона впевнена, що попри 

намагання чиновників скасувати 
вихідний, цього робити не вар-
то. «У жінок повинно бути свято 
і обов’язково навесні. Можли-
во, не 8 число, а інша дата, але ж 
має бути! «Прив’язати» ж 8 Бе-
резня до Дня матері, на мою 
думку, неправильно, адже 
не всі жінки — матері. Це 
стосується і зовсім юних 
дівчат. Вважаю, що такий 
розвиток подій їх просто 
образить». 

Юлія щаслива, коли 
спостерігає за розвит-
ком міста. Каже, що 
сьогодні в Бори-
сполі є куди пі-
ти, а діти зро-
статимуть у 
сучасному 
населено-
му пункті. 

ВЕСНА 
ЖИВЕ В 
ТЕПЛИЦЯХ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Незважаючи на зимову по-
году, українську столицю вже 
готуються прикрашати зеле-
ними насадженнями. Кому-
нальне підприємство «Київзе-
ленбуд» влаштувало справж-
ню весну  в одній із оранжерей 
на Печерську. Тут уже зацвіло 
понад 70 тисяч тюльпанів. Ко-
ли погода дозволить, їх виса-
дять на клумби по усьому мі-
сту. Крім тюльпанів, в оран-
жереї росте 50 тисяч видів 
рослин бегонії, цинерарії, пе-
ларгонії, чорнобривців, тра-
десканції, хлорофітуму тощо.

Наразі на балансі районних 
комунальних підприємств з 
утримання зелених насаджень 
міста перебуває 10 теплиць за-
гальною площею 1,6 га. Для то-
го, щоб з весни і до пізньої осе-
ні клумби тішили своєю красою, 
квіти в теплицях садять в кілька 
етапів, а потім у міру необхідно-
сті підсаджують нові. Вирощують 
квіти для створення виставок на 
Співочому полі.

У Борисполі також турбують-
ся про квітучі прикраси міста. 
Вирощують їх працівники КП 
«ВУКГ», щоправда, розпочина-
ється ця робота вже із настан-
ням тепла. 

«У теплицях комунального 
господарства з осені ми висіва-
ємо лише дворічні рослини — 
стокротки або маргаритки та ві-
оли. Прикриваємо їх сухим лис-
тям та хвоєю, так вони і пережи-
вають зиму. Із настанням теплих 
днів — відразу ж на клумби,» — 
ділиться із «Вістями» Ольга Кли-
менко, начальник дільниці зеле-
ного господарства КП «ВУКГ».

Усі інші квіти, які прикраша-
ють бориспільські клумби, висі-
ваються вже по теплу. Їх кількість 
майже безмежна — це  багать-
ма нами улюблені петунії, саль-
вії, алісуми, вербена, клеома, пе-
ларгонія, агератум та, звісно ж, 
чорнобривці.

 ОРАНЖЕРЕЯ

Підготувала Ольга КАЦАН
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 ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС  МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

МАРИНА, продавець:

— Свято 8 Березня потрібне 
для того, щоб жінки відпочивали. 
Я кожного дня працюю, тому  дер-
жавні вихідні просто проводжу 
вдома, а не йду відзначати в рес-
торани або клуби, як інші. Приєм-
но отримувати подарунок просто 
так, а не лише до свята.

ВІКТОРІЯ, учениця: 

— Головне, щоб святково було на 
душі. Відміняти 8 Березня не вар-
то. Найоригінальніший подарунок, 
який мені дарували, була грошова 
квіточка. Зазвичай, купую подарун-
ки мамі, питаю, що їй потрібно, те й 
дарую. Приємно отримувати пода-
рунки і робити презенти просто так.

ОЛЕКСАНДРА, учениця:

— 8 березня — для мене зви-
чайний день, не бачу у ньому ні-
чого святкового. Мені дарували 
скарбничку і букет. Люблю ро-
бити сюрпризи близьким подру-
гам та мамі. Чоловікам варто бути 
джентльменами кожного дня, а не 
лише на свята.

ДАНИЛО, фотограф:

 — Ставлюся до свята позитивно, 
чудовий день, щоб зарядитися вес-
няним настроєм. Роблю подарунки 
мамі та бабусі, але вважаю, що жін-
кам потрібно робити презенти часті-
ше, аніж один день у році. 8 Березня 
— це свято, до якого люди звикли, 
тому відміняти його неправильно.

ВАДИМ, студент:

— Ми жінок любимо не залежно 
від дати у календарі. Їх треба пова-
жати і берегти не тільки 8 Березня. 
Не завадить зайвий раз букет пода-
рувати чи іншу приємну річ зроби-
ти. А щодо відміни офіційного дня, 
то нарешті треба визначитися зі 
своїм минулим і рухатися далі.

«Вісті» дізнавалися у бориспільців, як вони ставляться до відзначення 8 Березня, до його відміни та що, зазвичай, дарують і отримують на це свято.

Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«ГАРНЕ СВЯТО, ЩОБ ЗАРЯДИТИСЯ ПОЗИТИВОМ»

Назва нового житлового комп-
лексу —Borispol Grand — з фран-
цузької перекладається як «ве-
ликий». За своєю концепцією він 
є ідейним продовженням житло-
вого комплексу Borispol Deluxe, 
який добре відомий бориспіль-
цям як перший ЖК бізнес-класу 
Борисполя. Спорідненість про-
глядається не тільки у назві, а й 
у архітектурному стилі, викорис-
танні екологічної червоної цег-
ли в будівництві, комплексній ро-
боті з територією. Як легко здо-
гадатись із назви — головна від-
мінність у розмірі. Grand більший 
майже у два рази (162 квартири 
проти 95 у Deluxe).

Забудовником є місцева компа-
нія «Агробудмеханізація», яка, ок-
рім згаданого Borispol Deluxe, ві-
дома мешканцям нашого міста по 
житловому комплексу «Левада», 
кількох промислових та інфра-
структурних об’єктах. У Borispol 
Grand агробудівці обіцяють зро-
бити розвинену внутрішню інф-
раструктуру, що включатиме в се-

бе дитячий та спортивний май-
данчики, зону для прогулянок, 
автостоянку та навіть власне озе-
ро. Завдяки тому, що фасад комп-
лексу не виходить безпосеред-
ньо на дорогу, його жителі будуть 
позбавлені від постійного шуму, 
загазованості та інших незруч-
ностей, які несе подібне розта-
шування.

Місцезнаходження Borispol 
Grand потребує окремої уваги. Ки-
ївський Шлях, 102 — це фактич-
но центр міста. Поряд є все, що 
потрібно для комфортного про-
живання. Магазин «Фора» знахо-
диться менше, ніж у 100 метрах від 
комплексу, трохи далі —«Сільпо» 
та Центральний ринок. За 5 хви-
лин можна не поспішаючи дійти до 

однієї з кращих шкіл Борисполя — 
гімназії «Перспектива». Недалеко 
знаходиться також школа №1, ди-
тячі садки №3 та «Дзига». У відді-
лі продажів кажуть, що місце під 
приватний заклад дошкільної осві-
ти також зарезервовано і в самому 
Borispol Grand. 

Недалеко знаходяться зупинки 
громадського транспорту. Доїхати 
маршруткою без пересадок звід-
си можна майже у кожний куточок 
Борисполя і до Києва. 20—30 хви-
лин — і ви біля метро.

Для тих, хто любить спорт і пі-
клується про своє здоров'я, важ-
ливим фактором буде наявність 
фітнес-клубу. Буквально через до-
рогу найближчим часом буде збу-
довано великий сучасний спортив-

ний клуб Sport Life. Він розташу-
ється на чотирьох поверхах окре-
мого будинку і стане найбільшим 
фітнес-центром у місті. У клубі роз-
містяться три басейни, величез-
ний тренажерний зал, фітнес-сту-
дії і банний лаунж. На додачу до 
всього там відкриється дитяча 
фітнес-академія.

За підсумком, місцезнаходжен-
ня та інфраструктура — основна 
перевага нового комплексу. Як-
що спиратись на ці фактори, то 
Borispol Grand — певно, один з 
найпривабливіших нових ЖК на-
шого міста. Є й інші плюси, зокре-
ма — комфортні планування квар-
тир, будівництво з червоної цегли, 
індивідуальне опалення... Але це 
вже тема для іншої статті.

НОВЕ БУДІВНИЦТВО У ЦЕНТРІ МІСТА. 
ЧОГО ЧЕКАТИ БОРИСПІЛЬЦЯМ 

 У центрі Борисполя на-
бирає обертів нове будів-
ництво. За адресою Київ-
ський Шлях, 102 зводять 
великий житловий комп-
лекс. Ми спробували знай-
ти більше інформації і ро-
зібратись, чого чекати 
майбутнім мешканцям бу-
динку, хто забудовник і як 
зміниться навколишня те-
риторія. Для цього ми звер-
нулись безпосередньо у 
відділ продажів, де поспіл-
кувалися з представниками 
забудовника.

САДОЧОК 
НА МОМОТА: 
РОЗБЛОКОВАНІ 
РАХУНКИ І 
НОВИЙ ТЕНДЕР 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Грошові рахунки бориспіль-
ського міського бюджету в Дер-
жказначействі нарешті розбло-
ковано. Однак анонсоване бу-
дівництво нового дитсадка на 
вулиці В. Момота відтерміну-
вали. За системою ProZorro по-
трібно вибрати на конкурсній 
основі іншого забудовника. 

Як повідомлялося раніше, че-
рез несвоєчасне використання 
забудовником наданих коштів 
на будівництво дитсадка були 
заморожені усі рахунки місь-
кого бюджету. Саме тому Бори-
спільська міська рада прийняла 
рішення подати заяву до Госпо-
дарського суду Київської облас-
ті на розірвання договору із ці-
єю компанією. 

Минулої п’ятниці, 2 березня, 
відбулося перше засідання Гос-
подарського суду, на якому при-
йнято постанову про розблоку-
вання усіх рахунків. Надалі буде 
розглядатися варіант повернення 
компанією-забудовником невико-
ристаного авансу на будівництво 
ДНЗ. Хто добудовуватиме садок та 
коли його зведуть, поки не відо-
мо, адже процедура обрання за-
будовника проходить через кон-
курс за системою ProZorro. Наразі 
усі роботи припинено. 
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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. 16стор. 16

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 12 БЕРЕЗНЯ

ВІВТОРОК, 13 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 "Чотири весілля"
10.40 "Одруження наосліп 3"
12.20, 13.35, 15.00 "Міняю жінку"
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 "Стати зіркою"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20 "Одруження наосліп 3"

12.50, 14.05 "Міняю жінку"

15.45, 21.00 Мелодрама "За три дні 

до кохання"

17.10 Драма "Мама"

20.30 "Секретні матеріали"

22.00 "100 днів над прірвою"

0.25, 2.00 Комедія "Зовсім не бабій"

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

3.40 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20, 4.45 Реальна містика
13.20 Т/с "Біжи, не озирайся" 1, 2 

с. (12+)
15.30 Т/с "Біжи, не озирайся" (12+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Виховання і вигул собак 

і чоловіків" (12+)
23.30 Х/ф "Кінг Конг" (16+)
2.00 Телемагазин
4.20 Зоряний шлях
5.30 Агенти справедливості-2 (16+)

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

2.25 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

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

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "Бебі-бум" (16+)
12.25 Х/ф "Живіть в радості"
14.00 Т/с "Ганна Герман" (16+)
16.10 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.20, 4.30 "Подробиці"
20.40 Т/с "Запитайте в осені"
0.25 Х/ф "Я боязкий, але я лікуюся"
3.00 "Речдок"
5.10 "Top Shop"

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

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

осені"
12.00 "Новини"
12.30 Т/с "Ганна Герман" (16+)
14.50, 15.45, 16.45, 3.25 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.45, 5.20 "Подробиці"
0.25 Х/ф "Серцеїдки"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 Х/ф "Шайбу, шайбу!"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
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 "Хоробрий кравчик"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
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

5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. Дайджест
12.30, 13.20, 16.20 Х/ф "Олександр" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.55 Х/ф "300 спартанців. 

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

Анджелес" (16+)
2.15 Х/ф "Загін особливого 

призначення"
3.30 Труба містера Сосиски (12+)
4.10 Скарб нації

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.35 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.15, 16.40, 21.30 Т/с "Менталіст" 

(16+)
12.10, 13.20 Х/ф "Загін "Морські 

котики" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.25 Т/с "Володимирська, 

15" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.30 "На трьох" (16+)
23.45 Х/ф "Іграшкові солдатики" 

(16+)
1.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.25 Труба містера Сосиски (12+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Карнавальна 

ніч"
10.05 "Академія сміху"
10.45, 0.20 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Соляний принц"
13.25 Т/с "Нероби"
16.10 Х/ф "Добре сидимо"
17.30 Х/ф "Раз на раз не 

приходиться"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Будні карного розшуку"
1.15 "Зіркове життя"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Стережись 

автомобіля"
9.50 "Академія сміху"
10.20, 0.10 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Принц-самозванець"
13.00 Т/с "Нероби"
15.45 Х/ф "Небезпечно для життя"
17.20 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
19.00, 2.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Невиправний брехун"
1.05 "Зіркове життя"
3.30 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00, 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 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

7.00 "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 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Таємниці мумій"
20.30 "Київські історії"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

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

дитинстві"
6.59, 8.19 Kids Time
8.20 Х/ф "Війна наречених" (16+)
10.10 Х/ф "Битва року" (16+)
12.40 Х/ф "Брудні танці" (16+)
14.40 Х/ф "Крок перед: Все або 

нічого"
16.50 Х/ф "Фокус" (16+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф "Зникла" (16+)

3.00 Служба розшуку дітей
3.05, 2.00 Зона ночі
5.00 Абзац
6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
8.10 Т/с "Мерлін"
11.00 Т/с "Друзі"
12.20 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
17.00, 19.00 Дешево та сердито
20.50 Аферисти в мережах (16+)
21.50 Від пацанки до панянки (16+)
23.50 Х/ф "Битва року" (16+)

6.00 Х/ф "Посейдон" поспішає на 
допомогу"

7.20 Х/ф "Тупик" (16+)
8.55 Х/ф "Хід у відповідь"
10.35 "Кримінальні справи"
12.20, 17.10 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
15.05 Х/ф "Під прицілом кохання" 

(16+)
19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
22.20, 23.45 Т/с "Черговий ангел - 

2" (16+)
0.45 Х/ф "Важко бути мачо"
3.00 "Випадковий свідок"
3.10 "Речовий доказ"

6.35 Т/с "Гетьман" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Знайти та знешкодити"
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 "Альпійський 

патруль" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Черговий ангел - 

2" (16+)
1.30 Т/с "Коджак"
3.00 "Речовий доказ"
5.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

10.30 Х/ф "Операція "Удар" (16+)

12.50 Т/с "Команда" (16+)

16.25 Х/ф "Перевізник" (16+)

18.15 "Спецкор"

18.45 "ДжеДАІ"

19.20 Т/с "Опер за викликом" (16+)

21.00, 22.50 Т/с "Кістки 8" (16+)

0.35 Т/с "Вуличне правосуддя 1" 

(16+)

2.20 "Облом.UA."

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида" (16+)

8.55, 2.30 "Облом.UA."

9.45, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

15.30 Х/ф "Битва драконів" (16+)

19.20, 20.15 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.10, 23.00 Т/с "Кістки 8" (16+)

0.45 Т/с "Вуличне правосуддя 1" 

(16+)

1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.00, 15.30 "Все буде добре!"
8.55 "Все буде смачно!"
11.05 Х/ф "Діамантова рука"
13.05 "Битва екстрасенсів 18"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 "Слідство ведуть 

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

7.25, 15.30 "Все буде добре!"
9.20 "Все буде смачно!"
10.15 "МастерШеф - 7"
13.45 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

7.10 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Гірськолижний спорт. 
Чоловіки. Всі класи (заїзд 
1)

9.45 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Гірськолижний спорт. 
Чоловіки. Всі класи (заїзд 
2)

11.30 Щоденник Паралімпіади
11.40, 0.20 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Лижні 
перегони.Чоловіки 10 км/ 
жінки 7, 5км, стоячи/ з 
порушеннями зору

13.25 Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Естафета 4*6км. 
Жінки

15.00 Концертна програма Марії 
Бурмаки & Gypsy lyre

16.10 Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Гонка переслідування 
12.5км. Чоловіки

17.05 Д/с "Останній шанс побачити"
19.30 "Гордість світу"
21.00 Новини
21.30 Студія Паралімпійських ігор

8.40, 15.20 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Біатлон. жінки 
10 км/чоловіки 12, 5 км, 
сидячи

11.00, 4.40 Щоденник Паралімпіади
11.10, 22.40 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Біатлон жінки 
10 км, чоловіки 12, 5 км, 
стоячи/з порушеннями зору

14.50, 2.30 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Яскраві 
моменти

17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00, 2.05 Перший на селі
19.25 Посттравматичний синдром
20.25 Наші гроші
21.30 Студія Паралімпійських ігор
3.00 XII Паралімпійські зимові ігри. 

Лижні перегони. Спринт.
Жінки/чоловіки, всі класи, 
кваліфікація

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, 14 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 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп 3"
12.45, 13.55 "Міняю жінку"
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, 1.45 Комедія 

"Обережно! Предки в хаті"

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

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.00 Агенти 

справедливості-2 (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Блискуча кар'єра" (12+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

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

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

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

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

осені"
12.30 Т/с "Ганна Герман" (16+)
14.50, 15.45, 16.45, 3.10 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.30, 4.35 "Подробиці"
0.25 Х/ф "Життя як цирк"
5.15 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Розумна селянська 

донька"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
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"

5.40, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.15, 13.20, 17.35, 21.30 Т/с 

"Менталіст" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.25 Х/ф "Іграшкові 

солдатики" (16+)
16.40 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.35 "На трьох" (16+)
23.45 Х/ф "Загін "Морські котики" 

(16+)
1.50 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.35 Труба містера Сосиски (12+)
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 1.15 "Зіркове життя"
10.00 "Академія сміху"
10.35, 0.20 "Моя правда"
11.30 Х/ф "Принц за сімома 

морями"
13.10 Т/с "Нероби"
15.55 Х/ф "Хід конем"
17.20 Х/ф "Суєта суєт"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Без сина не приходь!"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Таємниці мумій"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 2.15 Зона ночі
3.30 Абзац
5.30, 6.20 М/с "Том і Джеррі в 

дитинстві"
6.19, 7.39 Kids Time
7.40 Т/с "Мерлін"
10.30 Т/с "Друзі"
12.30 Т/с "Статус відносин - все 

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

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Суперінтуїція
0.00 Х/ф "Дзеркала" (18+)
2.10 Служба розшуку дітей

6.30 Т/с "Гетьман" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Чорна стріла"
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 "Альпійський 

патруль" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Черговий ангел - 

2" (16+)
1.30 Т/с "Коджак"
3.00 "Випадковий свідок"
3.05 "Речовий доказ"
4.45 "Легенди бандитського Києва"
5.35 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида" (16+)

8.55, 12.55, 1.40 "Нове Шалене 

відео по-українськи"

9.45, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.30 Х/ф "Робінзон Крузо" (16+)

19.20, 20.15 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.10, 23.00 Т/с "Кістки 8" (16+)

0.45 Т/с "Вуличне правосуддя 1" 

(16+)

2.30 "Облом.UA."

6.45, 15.30 "Все буде добре!"
8.40 "Все буде смачно!"
9.35 "МастерШеф - 7"
12.55 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 "МастерШеф. 

Кулінарний випускний"
0.05 "Один за всіх"

7.45 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Гірськолижний спорт. 
Слалом.Чоловіки. Всі класи 

11.00 XII Паралімпійські зимові 
ігри. Гірськолижний спорт. 
Слалом.Чоловіки. Всі класи

13.00, 2.10 Щоденник Паралімпіади
13.10 XII Паралімпійські зимові 

ігри. Лижні перегони. 
Спринт.Жінки/чоловіки. Всі 
класи, кваліфікація

15.00 XII Паралімпійські зимові 
ігри. Лижні перегони. 
Спринт. Жінки/чоловіки. Всі 
класи, фінали

17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 "Митрофанови: Історія 

родини військових батька й 
сина"

19.15 Д/ф "Монгол. Історія 
снайпера"

19.35 Д/с "Спільноти тварин"
20.25 Складна розмова
21.30 Студія Паралімпійських ігор

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 15 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, 5.15 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.35, 12.20 "Одруження наосліп 3"
12.45, 14.00 "Міняю жінку"
15.45, 21.00 Мелодрама "За три дні 

до кохання"
17.10 Драма "Мама"
20.30, 4.55 "Секретні матеріали"
22.00 "Міняю жінку - 13"
23.00, 0.20 "Право на владу 2018"
0.45 Комедія "На узбіччі"

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

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

справедливості-3 (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"Динамо" - "Лаціо"
22.00 Т/с "Трава під снігом" 1 с. 

(16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Трава під снігом" 2, 3 с. 

(16+)
1.55 Телемагазин

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

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

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

осені"
12.30 Т/с "Ганна Герман" (16+)
14.50, 15.45, 16.45, 3.20 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.10, 5.15 "Подробиці"
0.25 Х/ф "Стамбульський транзит"
2.50 "Скептик 3"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Стоптані туфельки"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
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
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак
5.40 Корисні пдказки

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
10.55, 17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" 

(16+)
11.55, 13.20 Х/ф "Хто я?" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.25 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 "На трьох" (16+)
23.40 Х/ф "Широко крокуючи" 

(16+)
1.05 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 1.00 "Зіркове життя"
10.30 "Академія сміху"
11.30, 0.05 "Моя правда"
12.25 Х/ф "Сіссі-бунтівна 

імператриця"
14.20 Х/ф "Без сина не приходь!"
16.00 Х/ф "Невиправний брехун"
17.20 Х/ф "Хід конем"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Червоненька квіточка"
3.25 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00, 19.25 "Таємниці мумій"
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 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.10 Зона ночі
3.50 Абзац
5.44, 6.59 Kids Time
5.45 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
7.00 Т/с "Мерлін"
9.50 Т/с "Друзі"
12.10 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху (12+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Варьяти
0.00 Х/ф "Кладовище домашніх 

тварин" (18+)
2.05 Служба розшуку дітей

6.45 Х/ф "Операція "Хольцауге"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Полювання на єдинорога"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
15.10, 19.30, 0.40 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Черговий ангел - 

2" (16+)
1.35 "Скарби власноруч"
3.00 "Випадковий свідок"
3.05 "Речовий доказ"
5.10 "Мисливці за привидами"
5.40 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00 Т/с "Атлантида" (16+)
8.55, 12.55, 2.25 "Облом.UA."
9.45, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.45 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
15.30 Х/ф "Без надії на спокуту" 

(16+)
19.20, 20.15 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)
21.10 Т/с "Кістки 9" (16+)
23.00 Т/с "Кістки 8" (16+)
0.45 Т/с "Вуличне правосуддя 1" 

(16+)
1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.15, 15.30 "Все буде добре!"
9.05 "Все буде смачно!"
10.05 "МастерШеф - 7"
13.30 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40, 23.00 "Я соромлюсь 

свого тіла 5"
0.00 "Один за всіх"

8.20 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Гірськолижний спорт. 
Слалом. Жінки. Всі класи 

10.00, 0.00 Щоденник Паралімпіади
10.10, 4.45 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Яскраві 
моменти

12.55 Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Спринт 7.5км. Жінки

14.20 XII Паралімпійські зимові 
ігри. Хокей на візках. 
Півфінал 2

15.40 Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Спринт 10км. 
Чоловіки

17.10 XII Паралімпійські зимові 
ігри. Хайлайти дня

17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф "Зона відчуження 

Донбас"
19.55 Д/с "Спільноти тварин"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.30 Студія Паралімпійських ігор
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6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.45 "Життя без обману"

11.15 "Інспектор. Міста"

13.05, 23.15 "Світське життя 2018"

14.10 "Голос країни 8"

16.35 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

21.15 "Вечірній квартал 2018"

0.15, 4.15 "Вечірній київ"

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.40, 12.20 "Одруження наосліп 3"
12.45, 14.00 "Міняю жінку"
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"

7.00, 15.00, 19.00, 3.10 Сьогодні
7.15, 5.40 Зоряний шлях
7.45 Т/с "Трава під снігом" (16+)
11.30 Т/с "З надією на щастя" 1, 2 

с. (16+)
15.20 Т/с "З надією на щастя" (16+)
15.50 Т/с "Потрібен чоловік" 1, 2 с.
19.40 Т/с "Потрібен чоловік"
21.00 Шоу Братів Шумахерів
23.00 Т/с "Умови контракту 2" 1, 3 

с. (16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Умови контракту 2" 4 с. 

(16+)
4.00 Реальна містика

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

3.20 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості-3 (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "З надією на щастя" 1, 2 

с. (16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "З надією на щастя" (16+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)

5.30 Х/ф "Любочка"
7.00 "Мультфільм"
8.00 "Чекай мене"
9.30 "Подорожі в часі"
10.00, 2.50 Х/ф "Чотири нуль на 

користь Тетянки"
11.50 Х/ф "Гостя з майбутнього"
18.00 Х/ф "Діамантова рука"
20.00, 4.15 "Подробиці"
20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
0.50 Х/ф "Бідна Liz" (16+)
2.25 Подробиці
4.45 "Top Shop"
5.15 "Великий Бокс. Олександр 

Гвоздік - Мехді Амар"

5.55 Мультфільм
6.10, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Запитайте в осені"
12.30 Т/с "Ганна Герман" (16+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 3.25 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "База" (16+)
1.50 Х/ф "Життя як цирк" (16+)
5.00 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Принц Єгипту"
11.25 Х/ф "Король сноуборду"
13.00, 2.30 Панянка-селянка
15.00 Казки У Кіно
17.00, 22.30, 23.30 Танька і 

Володька
19.00 Одного разу під Полтавою
20.00 Х/ф "Усі в захваті від Мері" 

(16+)
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

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.25 Х/ф "Король сноуборду"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "Люди - Ікс: Остання 

битва" (16+)
23.00 Х/ф "Усі в захваті від Мері" 

(16+)
1.30 Т/с "Домашній арешт"
2.00 БарДак
3.20 Віталька

5.05, 4.35 Скарб нації
5.15, 4.45 Еврика!
5.25, 4.55 Факти
5.45 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.15 Х/ф "Хто я?" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Джі-Ай Джо: Атака 

кобри" (16+)
22.15 Х/ф "Джі-Ай Джо: Атака 

кобри-2" (16+)
0.30 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
1.55 Провокатор (16+)

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.15, 17.35 Т/с "Менталіст" (16+)
12.15, 13.20 Х/ф "Широко 

крокуючи" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15 "На трьох" (16+)
15.10, 16.25 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30, 22.45 Дизель-шоу (12+)
0.10 Комік на мільйон. Найкраще
1.10 Факти
1.30 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.35 "Своя роль"
9.30 "Академія сміху"
10.20 "Невідома версія. Іван 

Васильович змінює 
професію"

11.15 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
13.00 Х/ф "Маша і море"
14.50 Х/ф "Танцюй, танцюй"
17.20 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
22.35 Т/с "Інспектор Лосєв"
3.15 Кіноляпи
4.00 Саундтреки
4.50 Телебачення

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
10.15 "Академія сміху"
10.55 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Насмішка"
13.50 Х/ф "Приходьте завтра"
15.40 Х/ф "Суєта суєт"
17.10 Х/ф "Солодка жінка"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Було у батька три сини"
1.20 Х/ф "Конфліктна ситуація"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Euroshow" М.Поплавського"
16.00 "Українцям - українське"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 3.50 "КИЇВ LIVE"
19.00, 21.00, 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Комуна"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Завжди готові!"
2.25 Х/ф "Війна однієї людини"

7.00 "Таємниці мумій"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25, 4.15 "Дива природи"
20.30 "Місто добра"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 1.50 Зона ночі
5.10 М/с "Лунтік і його друзі"
6.59, 8.59 Kids Time
7.00 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
9.00 Ревізор. Крамниці
11.00 Таємний агент
12.10 Таємний агент. Пост-шоу
14.10 Х/ф "Перстень Нібелунгів"
17.45 М/ф "Шрек 2"
19.40 М/ф "Три богатирі та 

Шамаханська цариця" (16+)
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер та 

філософський камінь"
0.05 Х/ф "Інкарнація" (16+)

3.00, 2.05 Зона ночі
4.00 Абзац
5.49, 7.19 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
7.20 Т/с "Мерлін"
10.10 Т/с "Друзі"
12.10 Т/с "Статус відносин - все 

складно" (12+)
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Хто зверху (12+)
0.00 Х/ф "Кладовище домашніх 

тварин 2" (18+)
2.00 Служба розшуку дітей

5.25 Х/ф "Чекайте на зв’язкового"
6.45 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 2.55 "Речовий доказ"
15.40 "Бокс. Найкращі бої братів 

Кличків"
17.10 "Круті 90-ті"
19.00, 2.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Міцний горішок"
21.00 Х/ф "Блеф"
23.10 Х/ф "Бруклінські поліцейські" 

(16+)
1.40 Т/с "Великі почуття" (16+)
2.40 "Випадковий свідок"
4.10 "Легенди бандитського Києва"
5.00 "Правда життя. Професії"

6.50 Х/ф "Алмази для Марії"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Зниклі серед живих"
10.45 "Кримінальні справи"
12.25, 17.00 "Легенди карного 

розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
15.05, 19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.20, 23.45 Т/с "Черговий ангел - 

2" (16+)
1.40 "Скарби власноруч"
3.05 "Випадковий свідок"
3.10 "Речовий доказ"
4.25 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Бушидо

9.00, 0.25 "Зловмисники"

10.00 "ДжеДАІ. Дайджест"

12.00 Т/с "Безсмертний" (16+)

13.45 Т/с "Команда" (16+)

18.55 Х/ф "Атлантичний рубіж" 

(16+)

20.30 Х/ф "Атлантичний рубіж 2" 

(16+)

22.05 Д/п "Україна. 100 днів над 

прірвою"

1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

6.00 М/ф

8.00, 12.55 "Відеобімба"

9.45, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.45 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.30 Х/ф "Озеро акул" (16+)

19.20 Х/ф "Атлантичний рубіж" 

(16+)

21.00 Х/ф "Гарячі голови 2"

22.45 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC"

1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.10 "Облом.UA."

6.10 "Караоке на Майдані"
7.10 "Хата на тата"
9.00 "Все буде смачно!"
10.40 "МастерШеф. Кулінарний 

випускний"
14.00 "Холостяк - 8"
17.15 Х/ф "Джентльмени удачі"
19.00 "Світами за скарбами"
22.30 "Вечір з Наталею Гаріповою. 

Павло Костіцин"

6.10 "Моя правда. Анастасія 
Приходько. Викувана 
чоловіками"

8.05 Х/ф "Міміно"
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"
23.55 "Холостяк-8. Як вийти заміж"

7.10 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Гірськолижний спорт. 
Чоловіки. Всі класи (заїзд 
1)

9.45 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Гірськолижний спорт. 
Чоловіки. Всі класи (заїзд 
2)

11.30 Щоденник Паралімпіади
11.40, 0.20 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Лижні 
перегони.Чоловіки 10 км/ 
жінки 7, 5км, стоячи/ з 
порушеннями зору

13.25 Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Естафета 4*6км. 
Жінки

15.00 Концертна програма Марії 
Бурмаки & Gypsy lyre

16.10 Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Гонка переслідування 
12.5км. Чоловіки

17.05 Д/с "Останній шанс побачити"
19.30 "Гордість світу"
21.00 Новини
21.30 Студія Паралімпійських ігор

6.00 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Біатлон. Жінки 12, 5км/ 
чоловіки 15 км, стоячи/ з 
порушеннями зору

9.15 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Сноуборд. Слалом. Жінки/ 
чоловіки. Всі класи. 1 ч.

11.15 Щоденник Паралімпіади
11.30 XII Паралімпійські зимові 

ігри. Сноуборд. Слалом. 
Жінки /чоловіки. Всі класи. 

15.45 XII Паралімпійські зимові 
ігри. Біатлон. Жінки 12, 5 
км, чоловіки 15 км, сидячи

17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.30 Д/с "Спільноти тварин"
20.25 Перша шпальта
21.30 Студія Паралімпійських ігор
22.40 XII Паралімпійські зимові 

ігри. Біатлон. Жінки 12, 
5км/ чоловіки 15 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, 18 БЕРЕЗНЯ

6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.10 "Розсміши коміка. Діти 2018"
11.10, 12.10, 13.25, 14.50, 15.55 

"Світ навиворіт - 3: 
Танзанія, Ефіопія"

17.10 "Ліга сміху 2018"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 8"
23.10 "Ігри приколів 2018"
0.10 Комедія "Двадцяти-п'яти-

борство"
1.50 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні
7.45 Зоряний шлях
8.40 Х/ф "Блискуча кар'єра" (12+)
10.40 Т/с "Потрібен чоловік"
14.50 Х/ф "Виховання і вигул собак 

і чоловіків" (12+)
17.00 Т/с "По щучому велінню" 1, 2 

с. (12+)
19.00, 3.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "По щучому велінню" 

(12+)
23.00 Т/с "Умови контракту 2" 5, 7 

с. (16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Умови контракту 2" (16+)
3.50 Історія одного злочину (16+)

8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.00 Х/ф "Оксамитові ручки"
14.00 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
16.00 Х/ф "Діамантова рука"
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
0.50 "Великий Бокс. Олександр 

Гвоздік - Мехді Амар"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 М/с "Енчантімалс"
10.55 Х/ф "Стоптані туфельки"
12.00, 1.00 Панянка-селянка
15.00 Казки У Кіно
17.00 Х/ф "Люди - Ікс: Остання 

битва" (16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00, 23.00 Країна У
22.30, 23.30 Танька і Володька
0.00 Теорія зради
1.50 Х/ф "Вечір на Івана Купала"
3.20 Віталька
5.40 Корисні пдказки

5.20 Інсайдер
7.00 Т/с "Код Костянтина" (16+)
9.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.45, 13.00 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Джі-Ай Джо: Атака 

кобри" (16+)
16.25 Х/ф "Джі-Ай Джо: Атака 

кобри-2" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+)
23.10 Х/ф "Шерлок Холмс: Гра 

тіней" (16+)
1.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.00 Провокатор (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.50 "Своя роль"
9.30 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
10.20 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
12.05 Х/ф "Здрастуйте Вам!" (16+)
14.05 Х/ф "Солодка жінка"
16.00 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
17.45 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.20 Х/ф "Скринька Марії Медичі"
23.05 Т/с "Чорний трикутник"
3.30 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Співаючий ректор як 

технологія"
15.55 "Ситуація"
16.15 "Служба порятунку"
16.50, 1.30 Х/ф "Катастрофа 

"Посейдона"
19.00 Х/ф "Джек Булл"
21.00, 0.40, 3.30 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.00 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Диявольський острів"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.40 Стендап-Шоу
5.34, 7.40 Kids Time
5.35 М/с "Том і Джеррі в дитинстві"
7.45 Х/ф "Хроніки Спайдервіка"
9.40 М/ф "Король-Лев"
11.10 М/ф "Шрек 2"
13.00 М/ф "Три богатирі та 

Шамаханська цариця" (16+)
14.40 Х/ф "Гаррі Поттер та 

філософський камінь"
17.50 Х/ф "Гаррі Поттер і таємна 

кімната"
21.00 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
23.00 Х/ф "Справа 39" (16+)

6.00 Х/ф "Розвідники"

7.25 Т/с "Спрага" (16+)

11.00 Х/ф "Міцний горішок"

12.30 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"

14.10 Х/ф "Танцюрист диско"

16.55 Х/ф "Блеф"

19.00 Х/ф "Акція"

20.50 Х/ф "Полювання за тінню"

22.50 Х/ф "Бій місцевого значення"

0.45 Х/ф "Бруклінські поліцейські" 

(16+)

3.10 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 Бушидо
9.00 "Зловмисники"
9.30 "Загублений світ"
11.30 Т/с "Безсмертний" (16+)
13.15 Х/ф "Володар морів: На краю 

світу"
15.50 Х/ф "Гарячі голови 2"
17.15 Х/ф "Озеро акул" (16+)
19.20 24 тур ЧУ з футболу 

"Динамо"- "Ворскла"
21.25 "ПРОФУТБОЛ"
23.20 "Змішані єдиноборства. UFC"
1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.40 "Облом.UA."

5.10 "Хата на тата"
7.45 "Холостяк - 8"
8.50 "Все буде смачно!"
10.25 "Караоке на Майдані"
11.30 "Світами за скарбами"
15.00 "Наречена для тата"
17.00, 23.35, 23.50 "Я соромлюсь 

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

6.00 XII Паралімпійські зимові ігри. 
Хокей на візках. Золотий 
матч

8.05, 9.40 XII Паралімпійські зимові 
ігри. Гірськолижний спорт. 
Гігантський слалом. Жінки 
всі класи (Заїзд 2)

10.55 Щоденник Паралімпіади
11.05 XII Паралімпійські зимові 

ігри. Лижні перегони. 
Змішана естафета. Всі 
класи

12.10 XII Паралімпійські зимові 
ігри. Кращі виступи 
українців

12.50 XII Паралімпійські зимові 
ігри.Церемонія закриття

14.40 Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Гонка переслідування 
10км. Жінки

15.40 Біатлон. Кубок світу. VIII 
етап. Естафета 4х7, 5 км. 
Чоловіки

17.05 Д/с "Останній шанс побачити"
19.30 "Гордість світу"
21.00 Новини

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 АФІША
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ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчий комітет міської ради інформує, що Державною установою «Націо-

нальний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук 
України» (м. Київ, проспект Перемоги, 119, 121), а саме: відділенням діагностики для 
дітей (начальник відділення: Крижанівська Віра Василівна) поліклініки радіаційного 
реєстру і консультативної допомоги дорослим — проводиться безкоштовне діагнос-
тичне обстеження дітей віком до вісімнадцяти років для таких категорій населення:

— ліквідаторів аварії на ЧАЕС;
— внутрішньо переміщених осіб;
— учасників бойових дій;
— загиблих учасників бойових дій у зоні АТО.
Також медичним закладом проводиться діагностика та лікування дітей, які хворі на 

астму або мають захворювання серцево-судинної системи і судин. 
Зацікавлених осіб просимо надати списки дітей, які бажають пройти обсте-

ження, до 19.03 та 02.04.2018 до служби у справах дітей та сім’ї міської ради, 
тел.:(04595) 6-15-03, за формою:

№ 
п/п

ПІП дитини Дата народження
Адреса 

проживання

ПІП одного 
з батьків та 

контактний тел.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА 
ТАКИХ СЕКЦІЙ:

СЕКЦІЯ 1. Українознавство — 
провідний чинник зміцнення іден-
тичності нації, її поступу й розвитку 
української державності.

СЕКЦІЯ 2. Персоналії в украї-
нознавстві як науки про Україну 
та світове українство.

СЕКЦІЯ 3. Традиції та пер-
спективи розвитку літературно-
го українознавства як естетич-
но-світоглядний феномен.

СЕКЦІЯ 4. Українська народна 
юриспруденція в контексті форму-
вання правосвідомості, національ-
ної ідеї та державотворення.

СЕКЦІЯ 5. Ретроспектива, стан 
і тенденції наукового розвитку ет-
нології, фольклористики, етногра-
фії, краєзнавства в контексті наці-
онального ренесансу.

СЕКЦІЯ 6. Жанрово-стильові 
домінанти та етнографічно-куль-
турницькі парадигми мисте-

цтвознавства як генетичний код 
народної пам’яті.

СЕКЦІЯ 7. Методологічні осно-
ви та методика вивчення рідного 
краю в загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладах. 

Запрошуємо до участі 
в роботі конференції!

Збірник наукових праць учас-
ників буде видано після кон-
ференції з урахуванням таких 
вимог: обсяг 6 – 10 сторінок тек-
сту, набраного в редакторі Word 
(шрифт Times New Roman, 14 
кегль, міжрядковий інтервал 1,5. 
Поле: зліва – 2,5 см, справа – 1 
см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. 
Оформлення списку літератури 
та джерел – 14 кегль, інтервал – 
1, відповідно до прийнятого стан-
дарту бібліографії.

1. Посилання на джерела та лі-
тературу в тексті у квадратних ду-
жках, наприклад, [1, с. 12] відповід-

но до списку використаних джерел 
та літератури, що розміщуються 
за абеткою наприкінці тексту.  

2. Ілюстрації (фото) в електро-
нному варіанті в форматі TIF (300 
dpi) або JPEG з підписами до них 
(обов’язково). В тексті вказати міс-
це розміщення ілюстрацій (фото).

3. Праці подати у друкованому 
вигляді (один екземпляр з підпи-
сом автора) безпосередньо на 
конференції та надіслати на елек-
тронні адреси відповідальних се-
кретарів оргкомітету: lytvynvm@
ukr.net (Литвин Володимир Ми-
колайович) або kovadlonina@ukr.
net (Ковадло Ніна Петрівна).

Автори відповідають за повноту 
висвітлення досліджуваних питань, 
системність викладу, достовірність 
наведених фактів, посилання на 
джерела, написання власних імен, 
географічних назв тощо. Дотри-
мання цих вимог до оформлен-
ня матеріалу є обов’язковим для 
включення його у збірник конфе-

ренції. Оргкомітет залишає за со-
бою право на відбір матеріалів для 
друку та його редагування.

Теми виступів (обов’язково вка-
зати повністю прізвище, ім’я, по 
батькові, вчене звання, науко-
вий ступінь, місце роботи, поса-
ду) для формування і друку про-
грами конференції повідомити до 
10 березня 2017 р. за телефона-
ми: (04595)-68-665; 095-05-49-789 
(Литвин Володимир Миколайо-
вич) // (04595)-68-511; 050-330-75-
08; 096-433-97-47 (Ковадло Ніна 
Петрівна) // або надіслати на вка-
зані вище електронні адреси.

З повагою оргкомітет

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 
СТАТТІ:

УДК 371.134
Іван Петренко, 

доцент кафедри етнології та 
краєзнавства 

факультету історичної освіти 
Національного 

педагогічного університету 
імені Михайла

Драгоманова, кандидат 
історичних наук

ВІД ЛОКАЛЬНОГО 
ДОБРОСУСІДСТВА ДО МІЖ-
НАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА. 
В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ДНІВ ДОБРОСУСІДСТВА 

Анотація. У статті
розкривається …
Ключові слова: Транскордонна 
співпраця… 
Annotation. The article deals …
Key words: transfrontal,…

Співробітництво між регіонами 
у Європі вносить важливий вклад 
у зміцнення демократичної та по-
літичної стабільності у державах 
— членах ЄС, у їх економічний, 
екологічний, культурний та соці-
альний розвиток.

Література:
1…………………………………

22 березня 2018 р. о 10.00  
проводять у м. Борисполі 

(вул. Київський Шлях, 72, актова  зала міської ради) 
ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ФЕНОМЕН ІСТОРИЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ»

Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА

про участь у ХІ всеукраїнській науково-практичній конференції
«КРАЄЗНАВСТВО ЯК ФЕНОМЕН ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ»
22 березня 2018 року, м. Бориспіль
1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________
2. e-mail та мобільний телефон __________________________________
3. Місце роботи, посада (навчання, курс)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Тема виступу
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5.Вчене звання, науковий ступінь
_____________________________________________________________
6.Наукова секція______________________________________________
7. Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): очна / заочна

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Інститут філології
Кафедра історії української літератури, теорії 

літератури та літературної 
творчості

Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова

Кафедра етнології та краєзнавства 
факультету історичної освіти
Академія адвокатури України

Кафедра української філології та суспільних наук
Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава 

Мудрого
Бориспільська міська рада
Управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради
Управління культури, молоді та спорту Бори-

спільської міської ради
Бориспільський державний історичний музей

Бориспільська ЗОШ І — ІІІ ступенів №1 
імені Юрія Головатого
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ГАЗ-430100, дизель, 6-циліндровий, гарний 

стан, металевий кузов з підвищеними борта-
ми, робочий. Тел.: 0 68 5674948.

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

Куплю
Бориспіль

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 запчасти-
ни до них. Тел.: 0 63 5689368, 0 97 6901927. 

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

Здам
Бориспіль

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

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого вул., 4 поверх, 30 кв.м, ціна 

договірна, терміново. Тел.: 0 97 7496411, 
0 99 9029054.

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. 

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Екскаваторна вул., 2/2, 45,2/28,9/9,9, жит-

ловий стан, кімнати суміжні, газова колонка, 
балкон засклений, вільна, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 7000343, 0 63 7715171.

Старокиївська 99 вул., 3/9, 52/30/9, диза-
йнерський ремонт, залишаються вбудовані 
меблі та техніка, 1155000 грн (еквівалент-
но 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 «Еко-
маркет», гарний стан, господар. Тел.: 0 93 
7534756.

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

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

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

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

4-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Згурівка смт, 70 кв.м, 3/5, центр, індиві-
дуальне опалення, євроремонт. Тел.: 0 66 
6776538.

БУДИНКИ

Бориспіль

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

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

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

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
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Толстого вул., 276 кв.м, 4 кім., 2 пов., ко-
мунікації в будинку, 7,5 соток, частково зро-
блений ремонт, + буд.матеріали, 3080000 грн 
(еквівалентно 110000 у.о.), торг, без комісії. 
Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649. 

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ван-
на в будинку, потребує ремонту, газ, свердло-
вина, 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, 
косметичний ремонт, 2 сараї, гараж, 2 по-
греби, 10 соток, 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.

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

Іванків с., 100 кв.м, під оздоблення, 5 соток, 
675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 
93 9903540. 

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

Сошників с., 70 кв.м, госп. будівлі, цегла, по-
руч ліс. Тел.: 0 93 9903540.
Переяслав-Хмельницький

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль

гараж, кооп. «Схід», з капітальним підва-
лом, 140000 грн (еквівалентно 5000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

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

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

кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 5056064.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 
0 68 3278353.

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

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

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, 
під забудову, комунікації поруч, дер-
жакт, приватизована, господар. Тел.: 0 95 
8292052.

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

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

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

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

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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Вороньків с., Крупська вул., 36 соток, під 
будівництво, без комісії, 467500 грн (еквіва-
лентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 3772724, 
0 95 7695649.

Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації 
поруч, 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 са-
дівництва, держакт. Тел.: 0 66 7052042.

Рогозів с., 0,16 га, для будівництва і обслу-
говування житлового будинку, господарських 
будівель 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 
господаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

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

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

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

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

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

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.

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

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

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-

ря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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

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

Міняю
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

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

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

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

Терміновий викуп квартир, будинків, 
земельних ділянок. Можливо проблем-
ні, неприватизовані, з боргами. Допо-
можемо вам вигідно продати, купити, 
здати в оренду вашу нерухомість або 
землю. Наші спеціалісти вже 10 років на 
ринку. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 6201019. 
АН «Сектор Груп».

Здам
Бориспіль

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

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

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

На постійну роботу в продуктовий ма-
газин потрібен продавець, зручний г/р, 
бажання працювати, поряднісь, з/п 6000 
грн. Тел.: 0 66 5452055.

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 потрібен прода-
вець у продуктовий магазин, позмінно, 
з/п від 6000 грн. Тел.: 0 67 3374611.

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

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

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТ-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТ-
НИКІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТА-НИКІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТА-
НОВНИКИ, УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, НОВНИКИ, УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, 
БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 
10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 2298827.10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 2298827.

Організація запрошує на роботу водія 
кат. «Е» на вантажний автомобіль. Тел.: 0 
66 1858654, 0 67 4685850.

ТЕРМІНОВО
на роботу потрібні 

АДМІНІСТРАТОР 
ПОВАР 
КУХОННИЙ 
ПРАЦІВНИК 
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»

ОГС МСТ «Вишеньки»
 с.т. «Південний» вул. Озерна, 7,

 діл.43 Гнідинської с/р запрошує 
представників ТОВ «Авто Петрол» 

і ВАТ Державний 
експертно-імпортний банк 

на 16.03.2018 р. на 13-у годину 
для відновлення (встановлення) 

меж земельної ділянки.

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

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

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

будинок для 2 осіб, центр, кімната 16 кв.м, 
кухня 8 кв.м душова на вулиці, меблі, водо-
провід, газове опалення. Тел.: 0 93 5210123, 
0 97 2417250, вранці та ввечері. 

будинок, зручності у будинку, ТБ, Інтернет, 
місце для машини, 3500 грн+комунальні, торг. 
Тел.: 0 96 0121246.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

Потрібен адміністратор в лотомаркет, 
відповідальний, можливо без д/р, навча-
ємо, г/р 1/2, 1/3, нічні, денні зміни. Тел.: 0 
68 8997853.

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

Потрібен помічник по догляду за хворим. 
Оплата погодинно. Тел.: 0 99 3418180, Олег.

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

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

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

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

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

Салон краси You & Me запрошує на ро-
боту перукарів, майстрів манікюру на ви-
гідних умовах, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 
31-а. Тел.: 0 67 3038386, 0 93 3038386. 

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

ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПО-ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПО-
ТРІБНІ: КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ. ТРІБНІ: КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ. 
ТЕЛ.: 0 (4595) 64433, 0 93 9464433, 0 67 ТЕЛ.: 0 (4595) 64433, 0 93 9464433, 0 67 
4018179.4018179.

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

ТОВ «ВКФ «ЛІГЕНА» запрошує на роботу 
(м. Бориспіль) техніка-доглядача, покоївку, 
прибиральницю, мийника посуду, швейца-
рів, водія кат. «D» на мікроавтобус. Тел.: 0 50 
3521592, Світлана Іванівна. 

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

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Помічниця по дому якісно прибере квартиру, 
будинок, догляне за рослинами та домашні-
ми улюбленцями, є рекомендації. Тел.: 0 95 
8092042.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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

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

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Газовий котел «Wisman», скло рефлене 5 

шт., 150х83. Тел.: 0 95 5541354, Юрій. 

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

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 06.03.2018 року

1. ТОВ «Аерохендлінг», комплектуваль-
ник відділу обслуговування пасажирів 
служби пасажирського обслуговування, 
з/п 3723 грн (для осіб з інвалідністю).

2. ТОВ «Аерохендлінг», комплектуваль-
ник відділу прибирання повітряних суден, 
з/п 3723 грн (для осіб з інвалідністю).

3. ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», бухгал-
тер, з/п 14910 грн.

4. ТОВ «Бортек», інженер-конструктор, 
з/п 10000 грн.

5. ТОВ «ТММ Експрес», інспектор, з/п 
4500 грн.

6. ТОВ «ТММ Експрес», бухгалтер 1 ка-
тегорії, з/п 9000 грн.

7. ТОВ «ТММ Експрес», бухгалтер 2 ка-
тегорії, з/п 6400 грн.

8. ТОВ «ТММ Експрес», інспектор відді-
лу кадрів, з/п 6000 грн.

9. ТОВ «ТММ Експрес», молодший спе-
ціаліст з отримання дзвінків, з/п 6500 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

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

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

РОБІТНИКИ НА ВИРОБНИЦТВОРОБІТНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО

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

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

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Холодильник «Атлант», б/в, однока-
мерний, гарний стан, ціна договірна. 
Тел.: 0 66 5278072.

ТВАРИНИ

Бориспіль

Кролі породи гіганська шиншила. Самці 
репрродуктивного віку і поросні самки.Ціна 
договірна Тел.: 0 50 1590197, 0 98 7652593.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

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

роньків. Тел.: 0 93 7400555.

Магазин «Электродом» пропонує: ін-
струмент «Дніпро-М», кабель, провід, 
LED освітлення, електрофурнітура, 
електромонтажні роботи, м. Бориспіль, 
вул. Франка, 5-в. Тел.: 0 73 4166973, м. 
Бориспіль, вул. Бежівка, 31-а. Тел.: 0 96 
6375545, elektrodom14@gmail.com

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

Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 1,5х1 м, гну-
те скло; 1,5х1 м — пряме скло, вивіска «мі-
ні-маркет», 3,5х0,60 м з підсвіткою, нова. Тел.: 
0 67 2696836.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

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

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

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене приписне посвідчення, видане на 
ім’я Костенка Ярослава Олександровича Бо-
риспільським військкоматом 2016 р., вважати 
недійсним.

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

НА АВТОМИЙКУ ПОТРІБНІ 
(м. Бориспіль)

МИЙНИКИ
З/п 10000-12000 грн. 

Тел.: 068-505-99-39

РІЗНЕ

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

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

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

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

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчи-
щення, планування та озеленення ділянок. Де-
монтажні роботи. Земельні роботи: виконуємо 
копання траншей та ям. Тел.: 0 96 9918144.
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 Кросворд Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

1. Прізвище земляка Т. Шев-
ченка, з яким поет позна-
йомився у Петербурзі під 
час відвідування Академії 
мистецтв.

2. Село на Черкащині, де наро-
дився Т. Г. Шевченко.

3. Російський художник, який 
намалював портрет Жуков-
ського, допомагаючи вику-
пити Шевченка з кріпацтва.

4. Сатирична поема Шевченка, 
присвячена товаришеві пое-
та Якову де Бальмену.

5. Ім’я першого кохання поета. 
Цій дівчині присвячено 
вступ до поеми «Мар’я-
на-черниця».

6. Ім’я княжни Рєпніної, яка 
стала янголом-охоронцем 
Т. Г. Шевченка.

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:
ХУДОЖНИК ШЕВЧЕНКО

1

6

2

3

4

5

Життя вділило Тарасу лише 47 ро-
ків. Він народився у селі Моринці, що 
на Черкащині, в сім’ї кріпака. Дитин-
ство хлопця було важким. Однак іно-
ді доля була прихильною до нього. 
Коли він став вільним чоловіком, ко-
ли почав писати і малювати, коли на 
своєму шляху зустрів людей, які до-
помагали йому. Однак головним по-
дарунком для Шевченка став його 
талант як письменника і художника. 

Малювати Тарас любив з дитин-
ства. З 1838 по 1845 рік він навчав-
ся у Петербурзі в Академії мис-
тецтв. Був улюбленим учнем росій-
ського художника Карла Брюллова. 
За словами Шевченка, це був один 
із найсвітліших періодів його жит-
тя. Він згадував про нього у своє-
му щоденнику і в автобіографічній 
повісті «Художник». Збереглося 835 
художніх робіт митця, ще 300 загу-
блено. У 1860 році Імператорська 
Академія мистецтв присвоїла йому 
звання академіка гравюри за робо-
ту «Притча про робітників на вино-
граднику» за твором Рембрандта.

У 1843-1844 роках Шевченко пра-
цює над серією офортів «Мальовни-
ча Україна», самостійно вивчаючи 
техніку гравірування. Повернувшись 
у 1845 році після закінчення Академії 
мистецтв в Україну, Шевченко пра-
цював художником в Археографіч-
ній комісії аж до свого арешту. На за-
сланні поетові забороняли писати та 
малювати, але він зміг напівлегально 

займатися творчістю. Останні роки 
життя Тараса Григоровича, вже після 
звільнення, були відзначені найбіль-
шими досягненнями не тільки в пое-
зії, але й у живописі та графіці. 

Шевченко був одним з найта-
лановитіших майстрів офорту то-

го часу та прекрасно володів всіма 
відомими тоді засобами графічно-
го зображення. Коли його ім’я ста-
ло відомим, меценат Григорій Тар-
новський купує його картину «Ка-
терина», поклавши початок своїй 
українській колекції.

 9 березня народився Та-
рас Григорович Шевченко, 
видатний український пись-
менник і художник.

Лабіринт

вивчи вірш

І досі сниться: під горою,
Меж вербами та над водою,
Біленька хаточка. Сидить
Неначе й досі сивий дід
Коло хатиночки і бавить
Хорошеє та кучеряве
Своє маленькеє внуча.
І досі сниться: вийшла з хати
Веселая, сміючись, мати,
Цілує діда і дитя,
Аж тричі весело цілує,

Прийма на руки, і годує,
І спать несе. А дід сидить,
І усміхається, і стиха
Промовить нишком: «Де ж те лихо?
Печалі тії, вороги?»
І нищечком старий читає,
Перехрестившись, Отче наш.
Крізь верби сонечко сіяє
І тихо гасне. День погас,
І все почило. Сивий в хату
Й собі пішов одпочивати.

І досі сниться: під горою… 

Тарас Шевченко
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Дорогі жінки Бориспільщини!
Дозвольте щиро привітати кожну з 
вас із жіночим святом, із весною.вас із жіночим святом, із весною.
Нехай цьогорічний прохолодний Нехай цьогорічний прохолодний 
березень принесе тепло у ваші душі, 
нехай повниться життя радістю, нехай повниться життя радістю, 
щастям та любов’ю. щщаассттящастя

з з 

ші, ші, 

З повагою голова 
ГО «Рух за оновлений Бориспіль» 
Ігор ПЄТРОВСКІС

Хай щастя і радість несе кожна мить, усього 
в житті хай буде доволі, на кожному кроці завжди 

хай щастить.
Щиро бажаю вам сердечного тепла, нев’янучої 

любові, привабливих усмішок, доброго настрою, 
родинного затишку і добробуту.

Нехай життєва весна завжди зігріває вашу душу!

Дорогі жінки!
Із святом весни, краси і любові!

З повагою сільський голова с. Гнідин 
Олександр ЛАЗАРЕНКО

Шановні наші чарівні жінки! 
Прийміть мої щирі вітання 

зі святом весни — 8 Березня!

молитвою, возвеличуєте світ любов’ю!молитвою, возвеличуєте світ любов’ю!

і благополуччя у кожному домі. Божої благодаті, віри, 
надії та мирного неба над нашою Україною!

ні жінки!ні жінки! 
тання 
ерезня!

годаті, віри, годаті, віри, 
ю!ю!

Депутат Київської обласної ради, 
голова фракції Опозиційного блоку
Валерій КСЬОНЗЕНКО

Прекрасну половину людства 
вітаю зі святом 8 Березня! 

дарують вам свою ніжність і красу. 

теплі ніжні зустрічі і люблячі серця. 
Зі святом вас, чарівні жінки!

том 8 Березня! 

 і красу.  і красу. 

чі серця. чі серця. 
нки!нки!

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради
Рустам ХАМРАКУЛОВ

Все найсвітліше, що є у нашому житті — весна, радість, 
щастя, кохання — пов’язане з жінкою — Берегинею 

роду людського.
Ви наповнюєте будні яскравими фарбами, спонукаєте до 

шляхетних вчинків і гарних справ. Нехай вас ніколи не оминає 
турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для 

нових творчих успіхів і життєвих перемог.
Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо все, 

аби ви почувалися щасливими.

Дорогі наші жінки,  прийміть сердечні 
вітання з нагоди чудового 

весняного свята — 8 Березня!

З повагою сільський голова с. Іванків 
Анатолій ТУР
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Щиро й сердечно вітаю вас зі святом, що відкриває ка-
лендар нової весни, оновлення природи, з Днем 8 Берез-
ня! Цей традиційний жіночий день, до якого ми, чолові-
ки, ставимось із особливими почуттями, розкриває вашу 
ніжність і красу, безмежну материнську любов і турботу, 
яку ви щедро віддаєте чоловікам, родині, дітям, онукам, 

правнукам. Ваша енергія, діловитість, професіоналізм 
незамінні в роботі трудових колективів, громадській 

діяльності заради вирішення важливих питань.
Бажаю вам міцного здоров’я, здійснення заповіт-
них мрій! Нехай це свято додасть вам сонячного, 
веселкового настрою, хай любов, добро, світло 
і радість, які ви даруєте всім нам, повертаються 
вам сторицею!

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Микола ГРОНА

Шановні наші жінки!
Щир
лендленд
ня! Ц
ки, с
ніжн
яку 

прр

Ш
Найшанованіші, найкрасивіші жінки, 
  всі, хто працює 
у Бориспільському КП «ЖРЕУ»!

Прийміть найщиріші вітання в день 
8 Березня — свята краси, гармонії і любові.
Бажаю вам міцного здоров’я, особисто-
го щастя, поваги та злагоди в сім’ях. 
Веселого вам настрою, милосердної 
долі, невичерпного достатку, добра 
та благополуччя.

ює 
ЖРЕУ»!

любові.
сто-

ї 

З повагою директор КП «ЖРЕУ» 
Іван ХВОРОСТЯНКА

Вкотре настало прекрасне свято — 8 Березня! Щиро 
і сердечно вітаю вас із чудовими днями, які несуть лю-
бов, ніжність і красу.

Зичу вам людської шани, щасливої долі, добра, здо-
ров’я, шаленого кохання, благополуччя, затишку і до-
статку у вашому домі.

Хай цей день буде сповнений радості і чудес, нехай 
принесе приємні несподіванки, душевний комфорт 

та гармонію.

Вкотре
і сердечн
бобов,в, ніжн

Зичу ва
ров’я, ша
статку у в

Хай це
прин

тата ггаа

З повагою голова правління 
ПрАТ «Агробудмеханізація», депутат 

Бориспільської міської ради 
 Володимир ШАЛІМОВ

Дорогі наші жінки:  турботливі бабусі, 
ніжні матусі, люблячі сестри!

Цей день щороку розквітає усмішками, чарівністю та красою наших коханих і дорогих жінок. Своєю 
вродою, лагідністю, емоційністю, добротою та мудрістю ви, чарівні жінки, наповнюєте серця почуття-

ми любові і захоплення, поваги і одухотворення. Найдорожчі та найпрекрасніші для своїх чоловіків, ви 
здатні лиш своєю посмішкою зробити життя світлішим і добрішим. 

У цей прекрасний день бажаю вам, наші дорогі, щоб завжди  променилися радістю ваші ясні 
очі. Нехай ці весняні дні принесуть у ваші серця піднесений настрій, радість і спокій. Хай поруч з 

вами на життєвому шляху будуть гідні чоловіки, які оточуватимуть вас теплом і турботою.

Дорогі жінки!
Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого комітету сердечно 

вітаю вас із святом весни — святом Жінки, Матері, Берегині роду!

Шановні наші жінки!
Щиро вітаю вас з прекрасним жіночим 

святом — 8 Березня!

Директор 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд

Олександр СИЧ 

нки!
ним жіночим
зня!

д

Зимові морози,  сніги, заметілі, які заблукали на 
стежках весни,
То все не назовсім, то все не надовго — розвіє 
негоду промінчик ясний.
Нехай вас завжди оминають тривоги, хай 
серце безмежна любов зігріва.
Нехай рушниками лягають дороги до 
мрій заповітних, де казка жива!

Щиро вітаю прекрасних жінок 
Борисполя із 8 Березня — святом весни, 

чарівності та краси!
лукали на 

— розвієє 

хай 

оо 

расних жінок 
— святом ввввввееееееееееееееееесссссссссссссссссснннннннннннннннииииии,, 
а краси!

Із найкращими побажаннями 
директор ТОВ «Бориспіль Промінвест» 

Світлана ТАНЦЮРА

Це
врод

ми лю

Від і

З повагою Бориспільський міський голова  Анатолій ФЕДОРЧУК

Вам долею призначено нести у світ усе найкраще, що Вам долею призначено нести у світ усе найкраще, що 
дарує нам весна: тепло душі, чарівність і красу. А ще дарує нам весна: тепло душі, чарівність і красу. А ще 
вам Господом дарована велика мудрість материнства. вам Господом дарована велика мудрість материнства. 
Нехай же доля щедро обдаровує добром, нехай панує Нехай же доля щедро обдаровує добром, нехай панує 
щастя в кожнім домі, а поряд буде той єдиний, що щастя в кожнім домі, а поряд буде той єдиний, що 
вас обожнює, підтримає і захистить. Низький уклін вас обожнює, підтримає і захистить. Низький уклін 
вам, наші Берегині, будьте завжди жадані і кохані.вам, наші Берегині, будьте завжди жадані і кохані.
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Милі, найкрасивіші та найчарівніші!
Від щирого серця вітаю вас з весняним 

святом — 8 Березня!
Бажаю вам міцного здоров’я, 

нев’янучої молодості на бага-
то весен кохання і гармонії! 
Щоб у ваших ніжних душах 
завжди цвіла весна, у ваших 
родинах були лад, тепло і 
затишок.

Нехай прекрасні почуття зі-
грівають ваші серця і дарують 
окрилення для нових успіхів у 
сфері, якій ви присвятили свої 
знання і таланти. Залишайтеся 
завжди такими ж неповторни-
ми, трепетними та загадковими.

І нехай ваші улюблені і 
близькі чоловіки піклують-
ся про вас цілий рік, а не 
тільки в цей день. Я від усієї 
душі приєднуюся до всіх по-
бажань і поздоровлень, які ви 
вже отримали і ще отримаєте.

Гарного вам настрою і веселої хвилі! З повагою Віктор МОЛОДИЙ

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Євгеній ГРОНА

Прийміть найщиріші вітання з нагоди чудового весняного свята — 8 
Березня! Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже усе найдорожче, що 
є у нашому житті — щастя, радість, надія, кохання — пов’язане з жінкою.

Сьогодні важко назвати хоч одну сферу діяльності, де б не пра-
цювали жінки, адже неможливо уявити собі жодну професію 
без чарівних посмішок, дбайливих рук і небайдужих жіночих 
сердець. Ваша енергія, відповідальність, активна життєва 
позиція несуть у світ злагоду, добро та любов.

Сердечно бажаю вам міцного здоров’я, великого жіночо-
го щастя, добра, любові. Будьте завжди усміхнені, сповне-
ні надій та оптимізму.

Нехай у ваших оселях панують спокій та добробут, 
а ваші серця будуть зігріті теплом та повагою рідних 
і близьких.

Шановні жінки!

Любі жінки! У цей чудовий 
весняний день від усього серця 

вітаю вас з прекрасним 
святом Весни! 

Від усієї душі бажаю вам яскравого весняного 
настрою, запаморочливої любові і сімейного 
благополуччя. Нехай приємні миті свята 
назавжди поселяться у вашій душі. 
Будьте здорові і радуйте нас вашими 
сліпучими посмішками!

рця рц

яянного 
йного 
ята 

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Сергій ПАСЬКО

Чарівні наші жінки, прийміть 
вітання з найніжнішим весняним 
святом — 8 Березня!
Хай кожен ваш день буде по-весняному соняч-

ним і радісним, окриленим новими задумами і 
планами, відзначений успіхами, трудовими здо-
бутками, здійсненням ваших мрій.

Міцного вам здоров’я, бадьорості духу, 
добробуту і родинного затишку у ваших 
оселях, сердечного тепла, уваги і турбо-
ти від рідних та близьких людей.

З найкращими побажаннями голова 
правління ПрАТ «БКБМ», 
депутат Бориспільської міської ради    
Ігор ШАЛІМОВ

резня!
весняному соняч-
вими задумами і 
, ттрурудодовими здо-

рій.
орості духу,
ку у ваших
и і турбо-
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и   

Віки й тисячоліття світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю і красою. Матір, сестра, ко-
хана – жіночий першопочаток супроводжує нас скрізь й повсякчас. І доки існує світ, ми не перестаємо схиля-
тися перед жіночим покликанням дарувати життя і наповнювати його високим змістом любові, добра і краси.

Сьогодні ви берете активну участь в усіх сферах життя, вносите неоціненний вклад у соціально-економіч-
ний та культурний розвиток Бориспільщини,  всієї країни. 

Жінки генетично створені для захисту миру, сім’ї, дітей і своїх родин. І у наш час, 
коли вирішується доля України, ваша роль у суспільстві стала ще важливішою.
Ми, чоловіки, не можемо уявити своє життя без жінок, здатних розділити трудно-

щі, втішити добрим словом і дати пораду. Цього дня ми хочемо одного, щоб кожна з 
вас відчула безмірну вдячність за любов, тепло, розуміння і підтримку.

Зичимо, щоб у кожній жіночій долі, і не тільки у святкові дні, було сонячно й 
затишно. Нехай надійною опорою для вас буде родина. Міцного здоров’я 

вам та Божого благословення! Вічної весни щодня!

Віки й тисячоліття
хана – жіночий пер
тися перед жіночим

Сьогодні ви бере
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Шановні, чарівні  жінки Бориспільщини!

З повагою голова Бориспільської районної ради 
Владислав БАЙЧАС

З повагою голова Бориспільської районної державної 
адміністрації Олександр ТУРЕНКО 
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Веста БОНДАР,
кандидат психологічних наук, 
практичний психолог ТМО (те-
риторіальне медичне об'єднан-
ня) «Психіатрія» у м. Києві

 У СВІТЛІ СОЦІОЛОГІЇ

!

ЯКЩО ЖІНКА ПОСТАВИТЬ 
РУКИ В БОКИ...

Наталія ДОЛИНА

Згідно з офіційною версією, 
навесні 1857 року текстильни-
ці Нью-Йорка пройшли «маршем 
порожніх каструль» Манхеттеном, 
вимагаючи зменшення робочого 
дня, поліпшення умов праці і одна-
кову з чоловіками заробітну плату. 
На міжнародній конференції в Ко-
пенгагені Клара Цеткін і Роза Люк-
сембург назвали 8 березня Між-
народним днем солідарності жі-
нок у боротьбі за економічне, со-
ціальне і політичне рівноправ'я з 
чоловіками.

Сьогодні все частіше можна по-
чути суперечки, чи варто відзнача-
ти це свято в Україні, адже чима-
ло критиків, зокрема Інститут на-
ціональної пам'яті, асоціюють його 
з радянським минулим. Втім, іноді 
здається, що національна пам'ять 
нашої країни розглядається лише 
починаючи з 1917 року. Спробує-
мо зазирнути вглиб століть і поди-
витися, якою була українська жінка 
в світлі соціології.  

«Ні, не пив, не пив, 
їй богу!»

Одружився узбек з українкою.
— Хочу тебе попередити, — го-

ворить чоловік. — Якщо я прихо-
джу додому і в мене тюбетейка на-
сунута на ліве око, значить, у мене 
гарний настрій. Любити буду, пода-
рунки дарувати буду. Але якщо на 
праве око — бережися!

— Тоді, любий, хочу і тебе попе-
редити, — відповідає дружина. — 
Якщо ти прийдеш додому, а в ме-
не руки складені на грудях, зна-
чить, у мене гарний настрій. Коха-
ти буду, борщем, пловом нагодую. 
А якщо у мене руки в боки — то 
начхати мені, на якому оці у тебе 
тюбетейка!

У цьому анекдоті, як у краплі 
води, відображається характер 
української жінки. Це підтверджує  
наш фольклор, народні обряди і 
ритуали. 

На честь вступу весни у свої пра-
ва, розмаїття природи, що нареш-
ті прокинулася, а також багатства 
майбутнього врожаю, наші пред-
ки співали обрядові пісні-веснянки.

«Ой весна-красна попід лісом йшла,
Попід лісом ішла, фартушком 
трясла.
Фартушком трясла, всім 
тепло несла.
Малим діточкам — грати,
Зрослим дівонькам — ткати,
Зрослим парубкам — поле орати,
Старим бабуням  раду радити,
Старим дідусям плоти городити.»

Тобто на відміну від патріар-
хальних систем у багатьох країнах, 
де останнє слово («раду радити») 
завжди залишалося за чоловіком, 
в українській родині це право  на-
лежало найстаршій жінці.

Обряд «дати гарбуза» демон-
стрував право дівчини на вибір 
судженого. 

«Адже він тебе сватав, та ти під-
несла йому печеного гарбуза.» 
(Г. Квітка-Основ'яненко)

«Стецько, діставши гарбуза від 
Уляни Шкуратової, пішов зі Слобо-
жанщини аж на Львівські землі.» 
(Остап Вишня)

Сімейні стосунки типовою україн-
ської родини, наприклад, кінця XIX 
століття, чудово описані в повісті 
«Кайдашева сім'я» Івана Нечуй-Ле-
вицького. Письменник відобразив і 
відносини між родичами, і роль жін-
ки в них. Українки вкрай рідко дозво-
ляють заганяти себе в позицію жер-
тви, частіше активно себе захищають. 

Якщо російська жінка Катерина  
в п'єсі Островського «Гроза» біжить 
топитися від утисків свекрухи Ка-
банихи, то українка Мотря вчиняє  
зовсім по-іншому.

« Рятуйте мене!  Як мене знай-
дуть зарубану сокирою, то нехай 

уся громада знає, що мене зару-
бала свекруха! Рятуйте, хто в бога 
вiрує! Одривай, Карпе, хату, бо я те-
бе покину! — репетувала Мотря».

А що ж чоловіки? Чи беруться во-
ни за палицю, щоб заспокоїти сво-
їх дружин?

«Але глянули вони, що з полицi 
сипляться горшки, а з мисника 
миски, та давай оборонять поли-
цю та мисник. Карпо насилу побо-
ров матiр i одняв од неї кочергу. 
Лаврiн висмикнув з Мелащиних 
рук рогача i спас живоття трьом 
полумискам». Ось і все. І хату таки 
одірвали, як того захотіла молода 
дружина.

Не склалося історично в україн-
ській родині і стереотипу «питущо-
го чоловіка, який б'є свою дружи-
ну». Навпаки, він, повертаючись до-
дому з шинку, «опускав чуба», тому 
що знав, що за чуба його буде тяга-
ти дружина, яка чекала «на воротях 
у червоних чоботях»:

«Ой била, била, вигнала з хати:
— Ой іди, мужу, чепця пошукати!»
У знаменитому дуеті Одарки і Ка-

рася з опери Гулака-Артемовсько-
го «Запорожець за Дунаєм» чоло-
вік божиться: «Ні, не пив, не пив, їй 
богу,  випив чарочку, не більш». Ад-
же боїться своєї суворої дружини.

Сакральний жіночий образ — 
Берегиня. Її зображували з підня-
тими вгору руками — символічним 
жестом охорони і благословення. 
Козаки вірили, що тільки мате-
ринське благословення зможе за-
хистити їх у кривавій січі. Більше, 
ніж втратити зброю, вони боялися 
втратити ладанку, одягнену турбот-
ливою материнською рукою.

— Коли козаки їхали на Січ 
або в похід, за старшого на 
довгі місяці залишалася жін-
ка, яка вела господарство, ви-
ховувала дітей, а якщо лихо — 
брала рушницю і обороняла 
родину від ворогів.  Вона бу-
ла надійною опорою чолові-
кові, бойовою подругою,  рів-
ноправним партнером. Тож 
емансипація українських жі-
нок — природний процес, а 
результати цього процесу міц-
но вписані в наш генетичний 
код.  Тому 8 березня в нашій 
країні сприймається радше не 
як день боротьби жінок за свої 
права, а просто як радісне свя-
то весни, краси, жіночності.

Зараз навколо цього свята 
виник конфлікт. Хтось вважає, 
що його треба позбутися як 
радянської спадщини, хтось 
обурюється тим, що зазіха-
ють «на святе». І це нормаль-
но. Як психолог, я розумію, що 
в багатьох людей залишилися 
приємні спогади, пов'язані з 
молодістю, першим коханням. 
Але життя змінюється, його 
неможливо зупинити. Колись, 
за радянських часів, у людей 
було мало інформації, вони ві-
рили тому, що їм говорили. За-
раз є можливість отримувати 
різну інформацію, аналізува-
ти її, переоцінювати. Колись 
Сталіна вважали батьком на-
родів і кращим другом дітей. 
А потім з'явився «Архіпелаг 
ГУЛАГ». Так само і тут. Вулицю 
Фрунзе, на якій знаходиться 
наш заклад, перейменували 
на Кирилівську. Так, як вона 
колись називалася, на честь 
Кирилівської церкви. Ми по-
вертаємося до національної 
спадщини. Звичайно, мені в 

мої майже 50 років 8 березня 
теж нагадує часи моєї моло-
дості. Але вважаю, що краще 
згадати звичаї і традиції на-
ших предків і повернутися до 
них. Напевно, таке свято по-
трібне. Але можна обрати для 
нього інший день, за яким не 
тягнеться шлейф негативного 
або суперечливого минулого. 
Втім, не думаю, що пропозиція 
замінити 8 березня Днем ма-
тері є вдалою. День матері — 
чудове свято. Останнім часом 
багато українців його полюби-
ли і з задоволенням дарують 
цього дня своїм матерям по-
дарунки. Але право чи мож-
ливість бути матір'ю — особи-
стий вибір або проблема жін-
ки. Потрібно це враховувати.

Людські цінності — спра-
ва делікатна. Те, що для одно-
го є священним, для іншого бу-
де образливим. Тож у вирішен-
ні ідеологічних конфліктів, зо-
крема святкування 8 березня, 
потрібно зберігати толерант-
ність. Якщо для людини це свя-
то має особливе значення — 
нехай собі святкує. І навпаки, 
якщо ти не визнаєш його, а те-
бе привітали, подарували квіти 
— візьми, подякуй. Адже це так 
приємно для жінки!

Я проти того, щоб ламати все 
через коліно. Так було після 
жовтневої революції. Але зараз 
такого не відбувається. Розмо-
ви навколо цього свята точать-
ся вже не перший рік. Але ви-
хідний день не скасували. Нам 
на роботі від профспілки навіть 
прислали запрошення на кон-
церт, присвячений 8 березня.

Люди старшого поколін-
ня, за традицією, святкують 
у цей день. А в молоді вже ін-
ші пріоритети. Моя дочка і її 
друзі це свято не визнають. 
Для них головне — 14 люто-
го, День закоханих. Вони ві-
тають один одного, дарують 
сердечка, валентинки. 

Людські цінності — справа делікатна

У підсумку. Українська жінка завжди була Берегинею — не 
тільки домашнього вогнища, а й  національних цінностей. 
Такою вона залишилася й в сучасному житті: працює, вихо-

вує дітей, підтримує чоловіка. А якщо прийшла біда — захищає все, 
що їй дороге. Це показали останні події в нашій країні. Жінки йшли 
у волонтери, збирали кошти і речі для бійців АТО, служили медсе-
страми, рятуючи життя чоловіків. І при цьому залишалися жіноч-
ними, красивими, ніжними и вірними. Справжніми жінками, яким 
хочеться, щоб їх любили, носили на руках, дарували квіти. Вони за-
слуговують на  своє, жіноче свято? І не на один день, а на все життя. 

Отже, дорогі чоловіки! Наше жіноче до вас прохання: працюй-
те, будуйте, відроджуйте економіку, щоб у родинах були любов і 
добробут, а в країні — мир, злагода і впевненість у майбутньому.

 8 березня — свято вес-
ни і жіночності. Чому ми 
відзначаємо його саме в цей 
день? Весну природно зу-
стрічати 1 березня. Логічно 
вшановувати її і 22 березня 
— в день весняного рівно-
дення. А жіноче свято мож-
на відзначати будь-якого 
дня. Чому саме 8 березня? 
Досліджували «Вісті».
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Психологія
 ЕКОЛОГІЯ ДУШІ

ПЕРЕПРОШУЮ І ПРОБАЧАЮ

ГАЛИНА ТЮТЮННИК,
практикуючий психолог, 
психотерапевт з Борисполя

 Як відпустити образи і навчитися не накопичувати нега-
тив у душі та думках, щоб бути здоровим і активним? Пи-
тання доречне завжди, а особливо у період Великого посту, 
який нині триває до Великодніх свят.

Психотерапевти в один голос 
стверджують, що образа — одна 
із руйнівних людських емоцій, що 
спрямована проти того, хто обра-
зив, однак шкодить ображеному. 
Виникає образа, коли наші уяв-
лення і очікування щодо людини, 
ситуації чи події не відповідають 
реальності. Ми не помічаємо, як 
починаємо гніватися, дратуватися 
чи ображатися — емоції з розря-
ду адреналінових і енергозатрат-
них. Це нормально, коли такі емо-

ції ситуативні, рідкісні, але якщо 
ситуації повторюються, а людина 
реагує знову адреналіном, висна-
жуючи себе, свій ресурс, накопи-
чує негатив, то така нездорова по-
зиція призводить до збільшення 
гормону стресу, що призводить до 
зниження опірних сил організму 
та позитивного сприйняття життя. 
Бо відомо, що надмірність руйнів-
ного адреналіну пригнічує виро-
блення в організмі людини під час 
стресу мелатодоніну, дофаміну, се-
ротоніну — гормонів, що відпові-
дають за відчуття щастя, радості, 
задоволення. Як наслідок — по-
слаблення імунної системи, стриб-
ки тиску, збій ендокринної систе-
ми, безсоння, нестійкий психоло-
гічний стан тощо.

• На що ображаємося? На людину, групу людей, на ситуацію, на до-
лю, на світ і на себе. Об’єкт не має значення, головне, що людина від-
чуває різке невдоволення і страждає. Часто така образа здатна запу-
скати руйнівний механізм для ображеного — «непотрібності» і як на-
слідок «самознищення». Організм може відреагувати психологічним 
пригніченням, а потім хворобами. • По-перше. Слід усвідом-

лювати, що конфлікти немину-
чі, ситуації бувають різні, чистої 
правди не існує, головне — на-
вчитися філософськи реагувати 
на будь-які непорозуміння. Не 
слід ставити себе у ситуацію по-
страждалого, залежного, бо ви-
хід є завжди. Шукайте його як са-
модостатня людина, а не жертва 
обставин.

• По-друге. Знайте, що страж-
дати, жалітися і ображатися — 
погана звичка. Будь-яка ситуація 
— це життєвий урок. Його висно-
вки здатні чомусь навчити вас: 

правильно обирати друзів, не 
довіряти ворогам, говорити «ні», 
а головне — не чекати від людей 
ідеальності й повного розуміння.

• По-третє. Не судіть. У кожного 
своя правда і свої очікування. Як-
що щось не виходить, не сприй-
мається, не йде — відступіть, не 
тисніть: абстрагуйтеся, видихніть 
і бережіть себе, вірте у вищу спра-
ведливість, яка прийде, коли час 
розставить усе на свої місця. Світ 
і люди — такі, як є, дозвольте вну-
трішньо їм бути такими, сприй-
майте усе з розумінням, але не бе-
ріть близько до серця. 

• Важливо! Якщо ви розумієте, 
що світ побудований на причин-
но-наслідкових зв’язках, то ваша 

образа не стане перепоною для 
прощення. Якщо ви готові очи-
ститися від негативу, який є у ва-
шій душі до певної людини, то 
зможете його позбутися, сказав-
ши «пробачаю» кривднику, див-
лячись у вічі, і самому перепро-
сити. Якщо такі думки чи бажання 
у вас виникають — то це показ-
ник, що образа може розтанути, 
її фактично немає. За умови, як-
що пробачення — це спокійний 
висновок, який не збурює у вас 
емоцій. Коли є демонстративна, 
надумана байдужість, внутрішній 
протест «мені фіолетово», «мене 
це не чіпляє» — то це прихована 
форма образи, тут ще про істин-
не прощення не йдеться. 

БЕЗ ОБРАЗ 

Часом нелегко пробачити обра-
зу і відпустити ситуацію. Тут різні 
нехитрі техніки у поміч.

• Якщо важко поговорити з тим, 
на кого ображаєтеся чи це немож-
ливо зробити, то можна написа-
ти листа, де викласти усе як є. Далі 
письмове звернення можна відпра-
вити адресату, порвати, спалити — 
на ваш розсуд. Однозначно, що вам 
полегшає. Це крок до прощення.

• Намалюйте картину у своїй уя-
ві, як ви б хотіли, щоб ситуація ви-

рішилася з вашим кривдником. Го-
ловна вимога тут — щоб усім було 
добре. Подумайте, що ви виграє-
те і що отримаєте із цього. Нама-
гайтеся зрозуміти, що світ і люди 
не ідеальні.

• Повторюйте на адресу «воро-
га»: я пробачаю тебе. Відчуйте, як 
ваше серце розкривається, як ви 
стаєте великодушним і благород-
ним, вищим за образи, бо ваша ме-
та — жити, радіти життю, а не суди-
ти когось. 

• Проводьте міні-меди-
тації. Знайдіть кілька хви-
лин увечері для усаміт-

нення в тиші, сядьте зручно, на-
лаштуйтеся на очищення. Уявіть, 
що потік чистої свіжої води зми-
ває з вас увесь негатив за день: 
тривоги, страхи, чужу енергетику. 
Відчуйте, як ваша свідомість, дум-
ки стають чистішими, усе погане 
зникає, змите водою. Промовляй-
те афірмації: «Я люблю себе», «Я 
приймаю світ таким, як він є», «Я 
приймаю людей з їхніми негатив-
ними і позитивними сторонами», 
«Я пробачаю», «Я прошу проба-
чення», «У мене все добре»…

• Керуйте собою. Привчіть се-
бе прибирати не лише у власно-
му помешканні, але і в душі та 
думках. Знайте, це справа систем-

на. «Учитесь властвовать собой», 
— писав у листі до Тетяни Онє-
гін. Чоловік, який вміє керувати 
тілом, духом, емоціями, бажан-
нями і розумом — воістину ве-
ликий, сильний! Для цієї людини 
немає непосильних завдань і не-
має нерозв'язних проблем. Але 
найголовніше, доклавши достат-
ні зусилля, ми можемо самі стати 
такою людиною — це в наших си-
лах. Головне — захотіти!

• Розуміння замість обра-
зи. Ми часто оцінюємо пробле-
му іншої людини крізь призму 
свого досвіду, і часто нам зда-
ється, що цей інший драматизує 
свою ситуацію. Драматизує че-
рез її неправильну інтерпрета-
цію. І якщо ми хочемо допомог-
ти і підтримати, то повинні по-

старатися подивитися на ситуа-
цію його очима.

Зрозуміти інших — важли-
ва умова нормальної взаємодії з 
людьми. Спілкуватися з людьми, 
виходячи з правильного розумін-
ня їх характеру, емоцій і мотивів, 
простіше і продуктивніше. Тоді об-
раз буде менше.

• Що значить розібратися в 
собі? Це означає усвідомити свої 
емоції, стани, переживання і дум-
ки, зрозуміти їхню причину. А та-
кож визначити свої можливості і 
обмеження, переваги і недоліки. 
Зрозуміти, хто ти такий і чого хо-
чеш від життя. І образам тут не 
місце, якщо хочете рухатися впе-
ред як особистість. Думати про 
себе — продуктивніше, ніж про 
тих, хто вас колись образив.

• Прощення — процес припинення відчуття образи, обурення чи гніву щодо особи за сприйнятий злочин чи 
провину, чи інакше — припинення домагатися покарання чи відшкодування, відмова від болісних переживань, 
прощання з ними. Прощення — це мисленний духовний акт. Прощення — це звільнення іншої людини від нашого 
осуду. Прощення не виправдовує поведінку іншої людини щодо нас. Прощення — це свідомий вибір. 

!

ЯКЩО ВАЖКО ПРОБАЧИТИ 
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ОВНИ. З'явиться непо-
гана можливість завести 
нові цікаві знайомства. 

Постарайтеся зосередитися на 
роботі, виконуйте її ретельно та 
акуратно. 

ТЕЛЬЦІ. У складних си-
туаціях краще прислу-
хатися до голосу розу-

му, ніж піддаватися емоціям і пер-
шим враженням. У вихідні відві-
дайте своїх батьків.

БЛИЗНЯТА. Будете над-
мірно завантажені ро-
ботою, доведеться при-

ймати серйозні рішення в різних 
галузях. На вихідних порадують 
приємні події.

РАКИ. Висока працез-
датність, гарне самопо-
чуття стануть гарантією 

успішності у багатьох сферах ді-
яльності. Але не гніть кирпу й не 
вимагайте за цю роботу грошей.

ЛЕВИ. Справи підуть 
легко та цікаво. Однак не 
захоплюйтесь балачками 

та суперечками на робочому міс-
ці. У вихідні постарайтеся змінити 
обстановку.

ДІВИ. Ваші можливості 
розширяться, це може 
стосуватися вашого ді-

лового життя чи особистих сто-
сунків. Але, мріючи про щось, не 
відривайтесь від реальності.

ТЕРЕЗИ. Цього тижня 
доведеться рахуватися 
не тільки з власною дум-

кою, час почути й людей, які вас 
оточують. У вихідні буде корис-
ним спілкування з друзями.

СКОРПІОНИ. Найкра-
ще почати тиждень з но-
вого витка в кар'єрному 

рості. Вдалий час і для важливих 
підсумків. Не зациклюйтесь на чу-
жих проблемах.

СТРІЛЬЦІ. Будьте обе-
режніші у своїх діях та 
висловах. Намагайтесь 

уникнути конфліктних ситуацій. 
Можливий прибуток від спільно-
го бізнесу. Вихідні присвятіть дому.

КОЗОРОГИ. Деякі спра-
ви доведеться переро-
бляти. Прислухайтеся до 

мудрих порад старших родичів і 
застосуйте їх на практиці. У суботу 
постарайтесь не ображатись.

ВОДОЛІЇ. Спробуйте ви-
кинути з голови все, що 
не сприяє вашому роз-

витку. Не чіпляйтеся за старе, змі-
ни тільки на краще. Вихідні – для 
відпочинку та розваг.

РИБИ. Будьте обереж-
ні та терплячі, вас будуть 
провокувати на кон-

флікт. Під кінець тижня вас пора-
дує спілкування та щирі розмови 
з дітьми та підлеглими. 
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