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АКТУАЛЬНО

АНТИКРИЗОВИЙ ПЛАН ТИМОШЕНКО ЯК ШЛЯХ 
ВИРІШЕННЯ ТАРИФНОЇ КРИЗИ 
Олена ЯСНА

Чинній владі варто було б уже пе-
реконатися — магія простих рішень 
на загальнодержавному рівні не 
спрацьовує. Намагаючись виправи-
ти одну помилку, уряд створює п’ять 
додаткових нових. Нездатність про-
гнозувати наслідки власних рішень, 
прикриття своїх корисливих мотивів, 
відверті маніпуляції спричинили хви-
лю масових протестів по всій Україні. 
Українцям обридло щозими отриму-
вати звістки про «чергове вимушене 
підвищення тарифів». На тлі урізання 
субсидій, гнітючих наслідків ковіду й 
вибіркового локдауну (вбивчого для 
малого підприємництва, але помір-
ного для відпочивальників на зимо-
вих курортах) новина про підвищен-
ня тарифів на тепло, електроенергію, 
газ і його доставку стала останньою 
краплею. Українцям увірвався тер-
пець — люди знову вийшли на вули-
цю захищати свої права.

Влада відчула, що люди не про-
бачать тарифних знущань, яких 
уже натерпілися від попередньо-
го очільника держави. Розуміючи, 
що виправляти власні недолугі рі-
шення потрібно невідкладно, уряд 
«переможно» прозвітував про зни-
ження ціни на газ до 6 грн 99 коп. 
Урядовці без жодних розрахунків 
складової цієї ціни таким чином 
спробували «заспокоїти» невдово-
лених громадян. 

Щоправда, провідні фахівці в сфе-
рі енергетики вже висловили свої 
застереження, що таке рішення не 
є комплексним і невідомо, як во-
но відобразиться в подальшому на 
споживачах. Вкотре українці пере-
коналися у непрофесійності уряду 

і владної команди. Тож політичний 
експерт Дмитро Корнійчук у цій си-
туації радить Зеленському визначи-
тися: «Або він підтримує тих політи-
ків і чиновників, які остаточно зни-
щать країну, але відповідальність за 
їхні непрофесійні дії в очах людей 
все одно нестиме президент. Або 
пора нарешті почати співпрацюва-
ти з професійними антикризовими 
менеджерами». Безумовно, в Укра-
їні чемпіоном з вирішення кризо-
вих ситуацій можна вважати двічі 
прем’єра Юлію Тимошенко. При-
гадати хоча б, як очолюваний нею 
уряд впорався з викликами 2009 

року — тоді спалах епідемії сви-
нячого грипу супроводжувала по-
тужна всесвітня економічна криза. 
Але Тимошенко не допустила під-
вищення тарифів, які, до речі, якщо 
порівняти з цифрами у сьогоднішніх 
платіжках, були вдесятеро нижчи-
ми. Щоб урятувати економіку й за-
хистити людей від наслідків кризи, 
лідерка «Батьківщини» впровадила 
комплексну антикризову програму, 
яка спрацювала і полегшила відро-
дження країни. 

Розуміючи, до яких наслідків сьо-
годні може призвести бездіяльність 
у ситуації з підвищенням цін на ко-

муналку, Юлія Тимошенко і сьогодні 
першою стала на захист українців — 
вона публічно обґрунтувала недопу-
стимість цинічного тарифного здир-
ництва і закликала владу якнайшвид-
ше виправляти ситуацію. «Не знаєте 
як, спитайте у тих, хто вміє, не вмієте 
— йдіть та поступайтеся місцем тим, 
хто впорається», — безапеляційно 
написала на своїй Фейсбук-сторін-
ці Тимошенко. Однак це не була го-
лослівна «критика заради критики». 
Досвідчена команда професіона-
лів «Батьківщини» знову розробила 
план виходу з кризи, враховуючи ви-
клики 2021 року. 

План дій від Тимошенко зрозумі-
лий і виглядає досить справедливим: 
людям треба дати дешевий газ, а спе-
кулянтів, які заробляють непомірні 
статки на кожній українській родині, 
— притягти до відповідальності. За 
словами лідерки «Батьківщини», на 
потреби населення потрібно напра-
вити газ із підземних сховищ, де сьо-
годні рекордні запаси за весь час не-
залежності, за ціною літньої закупки. 
Його вартість не перевищуватиме 4 
грн. А також направити газ україн-
ського видобутку, який із урахуван-
ням рентабельності коштуватиме 
українцям не більше 2 грн. Таким чи-
ном, колишній прем’єр дає обґрунто-
ваний варіант, як знизити ціну на газ 
для населення втричі. До того ж, Тим-
ошенко вважає за потрібне адекват-
но відреагувати на результати дер-
жавного аудиту, який викрив неза-
конне виведення «Нафтогазом» 225 
млрд грн за межі України. Тож стає 
зрозумілим, куди йдуть прибутки від 
необґрунтовано завищених тарифів, 
переконана Тимошенко. 

Це і є приклад комплексного все-
осяжного підходу до вирішення 
проблеми. Державницька позиція 
— коли інтереси громадян і держа-
ви вищі за забаганки лобістів і між-
народних спекулянтів. Вищезгада-
ний політексперт Корнійчук також 
високо оцінює виважений профе-
сійний підхід Тимошенко і вважає, 
що її прем’єрство могло б стати 
ефективною альтернативою безпо-
радній владі, адже «це питання по-
рятунку економіки та виживання 
простих людей, питання збережен-
ня країни та її незалежності, а також 
запобіжник від соціальних бунтів». 

СІМ’Ї ВЕТЕРАНІВ АТО — ШЛЯХ ДО АДАПТАЦІЇ
�� Про�досвід�роботи�із�родинами�ветеранів�АТО�

розповідає�психолог�Галина�Тютюнник.

Валентина ОЛІЙНИК

— Чи багато до вас зверталося 
дружин воїнів АТО і з якими го-
ловними проблемами? 

— В першу чергу, хочеться за-
значити, що питання реабіліта-
ції неоднозначне — не всі воїни 
стикаються із психологічними 
проблемами. Ті, що звертають-
ся, мають проблеми у соціальній 
адаптації, депресію, нічні кошма-
ри, агресію, страх через можли-
вий суїцид. Було багато звернень 
дружин ветеранів у 2014-16 рр., 
та зараз їх майже немає. Піс-
ля повернення чоловіків із АТО 

дружинам та мамам роз'яснюва-
ли, що на відновлення психіки 
потрібно від 6 місяців до 3-5 ро-
ків. Якщо за 6 місяців гострі ре-
акції не проходять, йдеться вже 
про посттравматичний стресо-
вий розлад (ПТСР). 

Важкість сімейної реабілітації 
полягає в тому, що пережите зро-
било партнерів іншими. Тому ро-
бота з парами полягала, зокрема, 
і в тому, щоб наново познайоми-
тися і знайти те спільне, що збли-
зить і стане опорою для подаль-
шого спільного життя. Багато сі-
мей впоралися з цим самостійно, 
а комусь знадобилася підтримка.

— Чи є громадські організації, 
які допомагають сім’ям АТО? 

— Частина ветеранів отримує 
підтримку в ГО «Асоціація учас-
ників АТО Бориспільщини». Зав-
дяки семінарам і тренінгам чле-
ни асоціації отримали певні на-
вички та уміння психологічної під-
тримки своїх побратимів. Однак у 
асоціації інші завдання, тому емо-
ційна складова залишається осто-

ронь, на неї не вистачає ресурсу. 
Все робиться на волонтерських 
засадах. 

Багато чого можна було б уник-
нути у сім'ях ветеранів, якби вони 
зверталися до психологів за до-
помогою. Однак стереотип над-
сильного чоловіка, а тим паче во-
їна, здатного з усім впоратись са-
мостійно, утримують від звернен-
ня про допомогу.

— Існує думка, що психологіч-
на допомога потрібна не тільки 
воїнам АТО, але й усім їхнім до-
машнім. 

— Так, сім'ї ветеранів потребу-
ють допомоги. І відмова від адап-
тації може обернутися неприємни-
ми наслідками не тільки для самого 
постраждалого. 

— Чи бувають у воїнів АТО 
проблеми у спілкуванні після їх-
нього повернення додому та що 
підвищує конфліктність?

— Життя у фантазіях, життя но-
винами з зони бойових дій, три-
вожні думки, постійне життя у со-
цмережах тощо. Багато хто роками 
живе з думками, що ось-ось все бу-
де, як колись... Це підвищує триво-
гу і конфліктність у сім’ї. 

— Чи домашні скаржились, 
що ветерани переносили на них 

свою непосильну військову му-
штру? 

— Бувало, у сім’ях учасників бо-
йових дій додавали напруги над-
мірні вимоги до акуратності, по-
рядку, пунктуальності, послуху, 
проведеного разом часу, прискі-
пливість до довіри та щирості, сум-
ніви у вірності та відданості.

Якщо партнер (батьки, діти) по-
рушував встановлений (часто ли-
ше у думках) ветераном порядок 
чи проявляв незгоду, непослух і 
тому подібне, учасник бойових дій 
реагував досить болюче, адже на 
війні ці якості рятували йому жит-
тя. Певна річ, для людини, котра 
пережила війну, все перерахова-
не довгий час було життєво не-
обхідними навичками, які раптом 
стали нівелюватися найрідніши-
ми людьми. 

— Багато військових, на жаль, 
довго не могли вийти зі стану 
пригнобленості, а деякі й досі 
там. 

— Так, і саме в цей складний час 
сім’ї повинні зосередитися на чо-
мусь спільному та об’єднуючому 
для чоловіка та дружини, щоб пе-
режити адаптацію. Різні родини 
об’єднують різні речі. Проте осо-
бливо хочеться зазначити віру. Во-

на, за спостереженнями психоло-
гів, неймовірно виросла та стала 
глибшою. І зазвичай в обох парт-
нерів у всіх сім’ях учасників бойо-
вих дій. На мою думку, віра в себе, в 
одне одного, у світ є однією із най-
важливіших стабілізаційних скла-
дових для відновлення здорових 
гармонійних стосунків.

З квітня 2014 року пред-
ставники ГО «Українська асо-
ціація фахівців із подолання 
наслідків психотравмуючих 
подій» почали надавати пси-
хосоціальну та психологічну 
підтримку постраждалим 
унаслідок конфлікту на сході 
України на території Бори-
споля та Бориспільського ра-
йону. У липні 2015 року був 
відкритий «Центр психосо-
ціальної адаптації постраж-
далих у конфлікті на сході 
України», який проіснував до 
грудня 2017 року включно. 
Наразі підтримка продовжує 
здійснюватися на волонтер-
ських засадах.

�� ФАКТ
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СУСПІЛЬСТВО

ПСИХОЛОГІЯ ВІЙНИ: 
ДОПОМОГТИ ТИМ, ХТО ВИСТОЯВ

�� В�Україні�сьомий�рік�іде�війна.�Бійці�виявляють�відвагу�
і�самовідданість�на�полі�бою,�а�повернувшись�додому,�
не�можуть�знайти�себе�в�мирному�житті.�Чому�ветеранам�
бойових�дій�складно�адаптуватися�після�війни,�«Вісті»�
запитали�в�учасниці�АТО�Жанни�Гайдук.�

Наталія ДОЛИНА, фото з особи-
стого архіву Жанни Гайдук

Запас�міцності�не�є�
нескінченним

У родині Жанни Гайдук двоє вій-
ськовослужбовців учасників АТО. 
Спочатку на війну пішов її чоловік, 
а потім, коли він повернувся, в АТО 
вирушила вона, залишивши вдома 
десятирічного сина. На запитання 
чому, відповідає просто: «Син знає, 
що я військовослужбовець. Як би я 
потім дивилася йому в очі, намага-
лася виростити справжнім чолові-
ком, якщо не змогла сама виконати 
свій військовий обов'язок?»

Жанна — молода і красива жін-
ка. Відчувається, що має сильний 
характер. Але коли вона згадує про 
те, що довелося побачити і пере-
жити, її голос ледь помітно почи-
нає тремтіти.

«Коли ти зустрічаєш дівчину-сані-
тарку, якій немає і 25 років, а вона 
зовсім сива, коли привозять хлоп-
ця віку твого молодшого брата з 
ампутацією — це неможливо забу-
ти. Українці психологічно не були 
готові до війни. Багато років армію 
розвалювали, вважали, що вона не 
потрібна. А війна почалася — рап-
тово, підступно і страшно. В АТО 
пішли не лише професійні військо-
ві, а й добровольці, зовсім моло-
ді хлопці. Вони ще нічого не вміли, 
не знали, але їм довелося воювати. 
Всі знають знамениту фразу — «во-
ни вистояли, але не вистояв бетон». 
Але і у людей запас міцності не є 
нескінченним, вони теж ламаються, 

і найчастіше це відбувається тут, де 
немає війни. Там воюють, а тут хо-
дять в ресторани, запускають фе-
єрверки», — говорить Жанна. 

Вона впевнена, що психологіч-
ні проблеми є у всіх, хто повернув-
ся із зони бойових дій. Але, вважає, 
жінки справляються з ними легше.

«Кожна жінка є чи буде мамою. 
Це закладено і генетично, і на рівні 
підсвідомості. Під час екстремаль-
них випробувань їй ніколи дума-
ти, що їй тяжко. Вона, як мати, ду-
має про інших, про тих хлопців, що 
поряд. Але це не означає, що їй не 
потрібна психологічна допомога. 
Скажу більше — реабілітація учас-
ників бойових дій може затягнути-
ся на десятиліття. Чим скоріше сус-
пільство усвідомить, що це вкрай 
потрібно, тим коротшим буде цей 
термін. Чому учасники бойових дій 
не можуть спілкуватися з рідними, 
але часто зустрічаються, годинами 
розмовляють із побратимами? То-
му що вони можуть говорити лише 
про те, що їх турбує, а вдома їх не 
розуміють. Знаю, що відбувається з 
людьми, які постійно прокручують 
в голові думки — чому я залишив-
ся живим, а мій друг загинув, чо-
му я не зміг врятувати його. Вони 
з’їдають себе цими думками, щодня 
себе карають. Постійно, особливо 
вночі, в пам’яті спливають жахливі 
картинки минулого. Практично у 
всіх, хто був там, відбувається саме 
так. Вони не можуть вийти з цього 
стану. Без психологічної допомоги 
впоратися з цим неможливо. Хоча, 
якщо запитати, 90% учасників АТО 
скажуть, що ця допомога їм не по-
трібна. І це є найбільшою пробле-
мою», — вважає Жанна.

Реабілітація�є,�але�про�
неї�мало�хто�знає

В центр психологічної реабілі-
тації в Трускавці Жанна Гайдук по-
трапила випадково. Побачила в ін-
тернеті рекламу санаторію, зателе-
фонувала туди. Там запропонували 

психологічну реабілітацію. Зібрала 
документи, віднесла в Бориспіль-
ське управління соцзахисту. Вия-
вилося, що це державна програма, 
для військовослужбовців усе без-
коштовно — проживання, харчу-
вання, реабілітація. Вже на місці 
дізналася, що за такою програмою 
можна поїхати не лише в Труска-
вець, а й в Одесу, Миргород.

«У Трускавці були учасники бойо-
вих дій з усієї України. Нам пощас-
тило — реабілітацію проводили 
справжні фахівці-психологи, осо-
бливо запам’яталася Оксана Коно-
рова. Вона могла знайти підхід до 
кожного. Програма розрахована на 
18 днів. У нас були тренінги, пси-
хологічні тести, групові та індиві-
дуальні заняття. Розумієте, у люди-
ни, яка перебувала тривалий час на 
війні, в екстремальних умовах, на-
віть м’язи працюють по-іншому. Во-
ни постійно напружені, їх неможли-
во розслабити. Це прихована агре-
сія, яка ховається в тілі. Саме тому 
ці люди не виносять, коли до них 
торкаються. Нас вчили виходити з 
цього стану, були спеціальні фізич-
ні і дихальні вправи, медитація, ау-
тотренінг. Переконалася на влас-
ному досвіді — це допомагає. Бу-
ла така вправа — всі сидять у колі, 

грає тиха музика, під керівництвом 
психолога ти намагаєшся розсла-
бити м’язи, і раптом до тебе тренер 
злегка торкається. Спочатку у всіх 
реакція була бурхливою. Але зго-
дом починали реагувати нормаль-
но. Звичайно, не всі, багатьом бу-
ло потрібно значно більше сеан-
сів, але результат був», — розпо-
відає Жанна.

Вона згадує, що хлопці, які три-
валий час не могли спати вночі, там 
засинали. Але часто прокидалися з 
криками, адже й уві сні їх не зали-
шали важкі спогади. А вдень гово-
рити вони могли лише про війну.

«Уявіть, ми знаходимося в чу-
довому місті Трускавець, де мож-
на погуляти, подихати свіжим по-
вітрям. Ми виходимо пройтись, і я 
хлопцям кажу — а ви куди-небудь, 
крім тиру, можете піти? А їх більше 
нічого не цікавить», — із сумом го-
ворить вона.

Відновити�довіру�
між�рідними

Жанна Гайдук переконана, що 
психологічну реабілітацію мають 
проходити не лише учасники бойо-
вих дій, а й їхні рідні, в першу чергу, 

дружини. Потрібно відновити вза-
єморозуміння і довіру, через брак 
яких руйнуються стосунки, розпа-
даються шлюби.

«У нас були подружжя, які при-
їхали на реабілітацію разом. Поді-
лили 18 днів навпіл. Ми на власні 
очі переконалися, що це вірне рі-
шення. Була така вправа: чоловіку 
кажуть: падай назад, дружина тебе 
зловить. А він не може цього зро-
бити, не вірить, що дружина його 
підтримає. А хлопцю, якого бачить 
вперше, але знає, що той був там 
же, де й він, довіряє, без страху па-
дає йому на руки. На тренінгах си-
туацію можна змінити, але це дуже 
кропітка, постійна робота, і дружи-
на має про це знати, її повинні цьо-
му навчити», — впевнена Жанна.

Вона вважає, що проблемою реа-
білітації потрібно займатися на дер-
жавному рівні. Будувати центри, 
розробляти програми. На сьогод-
ні вони є, але їх вкрай мало, до то-
го ж люди, які потребують допомо-
ги, про них майже нічого не знають.

«Зараз є громадські організації, 
асоціації учасників АТО, але між ни-
ми і державними інституціями не-
має співпраці. Потрібно широко ви-
світлювати цю тему, оприлюднюва-
ти адреси центрів реабілітації, пе-
релік документів, складати списки 
людей, які потребують цієї допомо-
ги, і пропонувати їм курси реабілі-
тації», — наголошує Жанна.

Вона також переконана, що по-
трібно змінювати ставлення су-
спільства до цієї проблеми. За сло-
вами жінки, яка бачила справжню 
війну, треба сформувати розуміння, 
що психологічна допомога не пере-
креслює поняття мужності і гідно-
сті людини. Навпаки, це нормальна 
практика багатьох країн, які стика-
лися з такими проблемами. Люди, 
які пішли захищати країну, мають 
бути впевнені, що держава їх не ки-
не напризволяще.  

Жанна�Гайдук�переконана,�що�психологічну�реабілітацію�мають�
проходити�не�лише�учасники�бойових�дій,�а�й�їхні�рідні,�в�першу�
чергу,�дружини.�Потрібно�відновити�взаєморозуміння�і�довіру,�
через�брак�яких�руйнуються�стосунки,�розпадаються�шлюби.
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МІСТО

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ПІД НАПРУГОЮ
�� Січневі�морози�традиційно�стали�випробуванням�для�

електропостачальників,�особливо�на�фоні�подорожчання�
газу.�Про�аварійні�ситуації,�які�трапилися�минулого�тижня,�
та�як�намагатимуться�не�допускати�їх�у�майбутньому,�
розповів�перший�заступник�Бориспільського�міського�
голови�Микола�Корнійчук.

Ірина КОСТЕНКО

Медамбулаторія�№6�
відключалася�від�
електропостачання

Микола Корнійчук повідомив, що 
у п’ятницю, 15 січня, сталася ава-
рія трансформатора у районі Роз-
вилки. Без напруги залишилися 
амбулаторія №6 КНП «Бориспіль-
ський міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги» та 150 
житлових будинків приватного сек-
тора. Причиною стало переванта-
ження трансформатора, довелося 
три години чекати, доки він охоло-
не. Медамбулаторію переключили 
на інший трансформатор, тим са-
мим зменшили навантаження на 
постраждалу підстанцію. В амбула-
торії електрообігрів, вона спожи-
ває близько 50 кіловат. 

Були побоювання, що трансфор-
матор уже не вдасться відновити. 
Оперативно провести ремонт тран-
сформатора вдалося завдяки співп-
раці із обласним управлінням ДТЕК 
«Київські регіональні електромере-
жі». Через 6 годин електропоста-
чання було відновлено. 

Коли�відключення�
недопустимі

«За проектом електропостачан-
ня амбулаторії №6 передбачене з 
двох джерел, — деталізував осо-
бливості електропостачання закла-
ду Микола Корнійчук, — але до ці-
єї аварії будівля була підключена 
тільки до одного, оскільки на той 
час ще не оформили право власно-
сті приміщення на Бориспільську 
первинку. Потрібне було рішення 
сесії, яке з об’єктивних причин при-
йняли тільки нещодавно. А проце-
дура оформлення права власно-
сті тривала до середини січня. Та 
за сприяння обласного управління 
ДТЕК питання підключення амбула-
торії згідно з проектом, як спожива-
ча ІІ категорії, уже вирішене. 

Але життя ставить нові завдання. 
Коли в Україні розпочнеться вак-
цинація від COVID-19, базою пла-
нується зробити медамбулаторію 
на Розвилці. Тоді приміщенню по-
трібно буде забезпечити І катего-
рію енергоспоживання: окрім двох 
джерел живлення, необхідно ще й 

дизельний генератор. Бо умови 
зберігання нині зареєстрованих 
вакцин — або -20 0С, або -70 0С, і 
ми маємо гарантувати, що ніщо не 
зможе порушити цих умов. Тож на 
одній із сесій розглядатиметься пи-
тання придбання генератора».

Дорога�економія�газу
Коментуючи, чому так масово по-

терпають електромережі, Микола 
Корнійчук зазначив, що на сьогод-
ні вартість газу набагато дорожча, 
ніж вартість електроенергії, тому 
мешканці приватних будинків ма-
сово включають електрообігрів. А 
автомати, встановлені на ТП, не ви-
тримують навантаження. Більш по-
тужніші автомати ставити немож-
ливо, бо тоді не автомати вибиває, 
а виходить із ладу сам трансформа-
тор. Ремонт його забирає час і кош-
ти. Трансформатори на Розвилці й 
на вул. Свободи виходили з ладу, 
тому що автомати були замінені на 
більш потужні. 

У ніч із неділі на понеділок бага-
то вулиць залишалися без електро-
постачання через спрацювання ав-
томатів внаслідок перевантажен-
ня. Черговий автомобіль, який є у 
Бориспільському підрозділі, проїж-
джав уночі і по декілька разів вклю-
чав ті автомати. 

Абонентські�підстанції:�
власники�одні,�а�
страждають�інші

Коли Бориспіль за бюджет-
ні кошти підводив електропоста-
чання до земельних ділянок, ви-
ділених учасникам АТО, технічни-
ми умовами було передбачено, що 
вся система електропостачання 
мікрорайону разом із мережами 
і ТП передається у власність елек-
тропостачальникам. Тільки тоді 
вони мають право її обслуговува-
ти. У Борисполі і багатьох селах Бо-
риспільської громади дуже бага-
то підстанцій, збудованих різними 
підприємствами чи навіть мешкан-
цями в складчину. Деяких підпри-
ємств уже немає, підстанції ніхто 
не обслуговує. Реальна ситуація, 
яку описав Микола Корнійчук, де-
монструє, чим це обертається для 
споживачів. «На початку тижня без 
однієї фази залишилися будинки 

1д, 1б, 1г на вул. Київський Шлях 
(військовий радгосп). Електропо-
стачання здійснюється від приват-
ної електростанції. Її не обслуговує 
Бориспільське РП, аварійні брига-
ди не виїжджають. Довелося шука-
ти приватну аварійну бригаду, яка 
ліквідує аварію на лінії електропе-
редач. За інформацією Бориспіль-
ського РП, майже половина під-
станцій у Борисполі і Бориспіль-
ському районі не є власністю РП. 
Це дуже впливає на забезпечен-
ня життєдіяльності громади. На-
будували абонентських підстанцій, 
а їх ніхто не обслуговує. Вони вва-
жаються приватними. Щоб пере-
дати їх в обленерго, власники по-
винні передати у власність тери-
торіальної громади. Тільки після 
цього їх можна буде передавати 
до обленерго. Маю надію, що де-
путати цього скликання погодять 
прийняття рішення про передачу 
підстанцій комунальної власно-
сті міста. Депутати попереднього 
скликання такої згоди не давали. 
Коли підстанції безгосподарні, лю-
ди страждають через відсутність 
електроенергії. Споживачам бай-
дуже, чия підстанція, вони кошти 
сплачують справно, і підстанція 
повинна працювати». 

Графік�відключень�
електроенергії�не�
завжди�означає�
відключення

Графік відключень, який електро-
постачальники надали на цей тиж-
день, не на жарт насторожував. Ад-
же на 18 січня передбачалося від-
ключення на 8-10 годин трансфор-
маторної підстанції Любарець з 
8:00 до 17:00. На 20 січня планува-
ли відключення 112 лінії, щоб під-
ключити нову повітряну лінію, яка 
резервує ділянку лінії, що йде че-
рез сад. Це означало відключення 
повністю південної частини Бори-
споля. Після консультацій з цього 
приводу з’ясувалося, що графіки 
складаються заздалегідь. Графік — 
це попередження про запланова-
не відключення. А вранці кожно-
го дня відповідальний працівник 
обленерго дає чи не дає дозвіл на 
відключення, залежно від погодних 
умов та інших чинників. У понеді-
лок Любарці не відключали.

ЗАМІНИТИ АВАРІЙНИЙ СТОВП 
— ЧИ ЧЕКАТИ ТРАГЕДІЇ?
Юлія ГАМАН,    
фото Наталії ТОКАРЧУК

По вулиці Момота у Борисполі, 
навпроти території ПрАТ «АТАСС 
Бориспіль», вже кілька місяців сто-
їть аварійний стовп, який пошко-
дили внаслідок ДТП. Офіційних до-
кументів про свій загрозливий для 
автомобілів та людей стан він не 
має, однак усім своїм виглядом го-
ворить про те, що довго не просто-
їть. Досі ніхто із комунальних служб 
не потурбувався про його заміну 
чи укріплення. 

Офіційний представник ДТЕК 
«Київські Регіональні Електромере-
жі» у Борисполі Олексій Лук’янов, 
який відповідає за скарги, що над-
ходять до підприємства, зазначив, 
що стовп — опора вуличного освіт-
лення, і належить до комунальної 
власності міста. 

Невідомо, чи знали про проблем-
ний об’єкт у КП «ВУКГ» до звернен-
ня «Вістей», але керівник підпри-
ємства Богдан Меташоп запевнив, 
що заміна стовпа буде здійснена, 
як тільки це дозволить погода, а 
саме після того, як спадуть вели-
кі морози.

СМІТТЯ «ПІД ЗАМКОМ»

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

У Борисполі за ініціативою 
мешканців багатоквартирних 
будинків почали встановлювати 
закриті сміттєві майданчики, до 
яких не мають доступу птахи та 
бродячі тварини. 

Таких майданчиків у місті всього 
вісім, до семи з них доступ можли-
вий лише за наявності ключів, які 
отримують мешканці багатоповер-
хівок. Розташовані майданчики на 
вулицях Головатого, 15, Глібова, 1, 
Робітнича, 19, Головатого, 6, Голо-
ватого, 8, Київський Шлях, 47, Но-
вопрорізна, 2. Восьмий майдан-
чик на вул. Головатого, 36 додат-
кових замків не потребує, оскільки 
знаходиться на закритій терито-
рії ОСББ. 

Коментуючи питання, началь-
ник головного управління жит-
лово-комунального господарства 
Борисполя В’ячеслав Толкач за-
значив, що перші три майданчи-
ки виготовлялися за кошти місько-
го бюджету, наступні — зроблені 
за фінансової підтримки депутата 
Бориспільської міської ради Євге-
нія Грони. 

У коментарі «Вістям» Євгеній Гро-
на зазначив: «Закриті майданчики 
встановлені на прохання мешкан-
ців будинків мого округу. На вули-
цях Головатого, 6, Київський Шлях, 
47, Новопрорізна, 2 вони вже пов-
ноцінно функціонують. Над майдан-
чиком на вулиці Головатого, який 
обслуговує багатоповерхівки №4 
і №8, нещодавно облаштували ан-
гар. Цей майданчик завжди ство-
рював проблеми мешканцям: роз-
кидали сміття безхатьки, висипав-
ся непотріб із переповнених баків, 
адже у контейнерах і поряд з ними 
залишали сміття мешканці приват-
ного сектора. Зараз тут чисто, але 
є скарги на відсутність циркуляції 
повітря всередині ангару. Тому най-
ближчим часом плануємо зробити 
отвори для інтенсивного провітрю-
вання або вставити решітки». 

Працівники КП ВУКГ задоволе-
ні нововведенням: навколо закри-
тих майданчиків не виростають 
гори сміття, біля баків теж чисто, 
і прибирання не забирає час. Ди-
ректор КП ВУКГ Богдан Меташоп 
стверджує: за такими майданчика-
ми майбутнє.
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ПОДРОБИЦІ

БОРИСПІЛЬСЬКА ОТГ: 
ОФІЦІЙНОЮ МОВОЮ
Географічне�
розташування

Бориспільська об'єнена міська 
територіальна громада утворена 
внаслідок об’єднання шести сіль-
ських рад: Іванківської, Глибоцької, 
Кучаківської, Любарецької, Рогозів-
ської, Сеньківської та Бориспіль-
ської міської громади.

Адміністративний центр грома-
ди знаходиться у Борисполі. Поряд 
із містом знаходиться найбільший 
міжнародний аеропорт України 
«Бориспіль». Через місто прокла-
дено автомобільний шлях міжна-
родного значення Е-40 (ділянка Ки-
їв—Полтава). У місті є залізнична 
станція, відстань до столиці заліз-
ницею 30 км. Територія Бориспіль-
ської міської територіальної грома-
ди займає 527,7 км2.

Демографічний�стан
Чисельність населення громади 

станом на 01.12.2020 склала 82 тис. 
862 осіб, з них 23,1 % або 19 тис. 
162 осіб — це сільське населення. 

Сільське�господарство
На території громади зареєстро-

вані та діють 31 суб’єкт підприєм-
ницької діяльності аграрного спря-
мування, найбільші з яких: ТОВ 
«Агрофірма «Іванків», ТОВ «Парка-
гро», ТОВ «Макрогор», ТОВ «Агро-Ре-
гіон Бориспіль», ТОВ «Красива зем-
ля», ТОВ «Агро-С», фермерське гос-
подарство «Сгок - Лебедин», фер-
мерське господарство «Лотос-Є», 
ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Агро-Хол-
динг», СТОВ «Любарецьке», ТОВ 
«Хлібороб», ТОВ «Біотех ЛТД».

Підприємництво
На території Бориспільської те-

риторіальної громади діють 2 тис. 
665 юридичних осіб та 3 тис. 809 
фізичних осіб-підприємців. З них у 
місті зареєстровано 2 тис. 501 юри-
дичних осіб та 3 тис. 536 фізичних 
осіб-підприємців. У сільській міс-
цевості діють 164 юридичних осо-
би (з них 31 підприємство аграр-
ного спрямування) та 273 фізичних 
осіб-підприємців.

Сектор малого і середнього біз-
несу нараховує 1 тис. 45 малих під-

приємств та 31 середнє, на яких 
працює близько 11,5 тис. осіб. Ді-
ють координаційна рада, рада під-
приємців, галузева рада підприєм-
ців з питань промисловості та бу-
дівництва.

Промисловість
На території ОТГ діє 22 основних 

промислових підприємства, з них 
6 підприємств працює у сільській 
місцевості. 

Так, промисловість Борисполя 
представлена 16 основними під-
приємствами різних форм влас-
ності, на яких працює близько 2,6 
тис. осіб, середньомісячна зарпла-
та яких становить біля 13 тис. грн. 
Обсяги промислового виробни-
цтва формують переважно фарма-
цевтична, переробна, харчова, хі-
мічна, будівельна галузі.

Вагомий внесок у промисловість 
роблять такі підприємства, як Бо-
риспільська філія ТОВ «Проктер 
енд Гембл Україна» (виробництво 
засобів особистої гігієни), ПрАТ 
«Лантманнен Акса» (виробництво 
сухих сніданків), ПрАТ «ПентоПак» 
(виробництво поліамідної оболон-
ки), ПрАТ «Бориспільський комбі-
нат будівельних матеріалів» (виро-
би з бетону, блоки), ТОВ «Бісквіт-
ний комплекс «Рошен» (виробни-
цтво сухарів і печива; борошняних 
кондитерських виробів), ТОВ «КТА» 
(столові серветки, вироби з поліе-
тилену, фольги), ТОВ «ПКФ «Аро-
за» (парфумерно-косметичні засо-
би), ТОВ «Фармекс Груп» (вироб-
ництво лікарських засобів), ТОВ 
«Бориспільський комбікормовий 
завод» (виробництво комбікорму), 
ТОВ «Бортек» (виробництво печей, 
установок, сушарок спеціального 
призначення).

Серед найбільших промислових 
підприємств, розташованих у сіль-
ській місцевості, — ПрАТ «Діалек-
тричні кабельні системи України», 
ТОВ «Марбет», ТОВ «Мануфактур-
ний двір», ТОВ «Київський завод 
бурової техніки», ТОВ «Ізотех», ТОВ 
«Слов’янка».

Медична�галузь
У КНП «Бориспільський місь-

кий центр первинної медико-са-
нітарної допомоги» послуги на-
селенню надають 27 лікарів та 55 

осіб медичного персоналу. 
КНП «Бориспільський районний 

центр первинної медико-санітар-
ної допомоги» обслуговує сільське 
населення громади. До його скла-
ду входять 12 медичних закладів: 6 
амбулаторій загальної практики  сі-
мейної медицини та 6 ФАПів (три з 
них діючі, іще три — закриті через 
відсутність персоналу). Послуги на-
селенню надають 10 лікарів та 35 
осіб медичного персоналу.

Окрім цього, працює КНП «Бо-
риспільський стоматологічний 
центр», в якому послуги населен-
ню надають 20 лікарів та 17 осіб 
медичного персоналу; КНП «Бори-
спільська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування», де працю-
ють 154 лікаря та 283 особи медич-
ного персоналу; служба екстреної 
медичної допомоги.

Серед медичних закладів міста, 
які надають послуги населенню, та-
кож ТОВ «Аптека-194» — приватна 
структура, яка має договір з НСЗУ 
(налічує 18 лікарів, 1 амбулаторію 
та 1 консультативно-діагностич-
ний центр); приватне Підприємство 
«МедіАн» — приватна структура, 
яка має договір НСЗУ, має 1 лікаря; 
ФОП Лелека Злата Володимирівна 
— ФОП, яка має договір з НСЗУ, на-
лічує 2 лікаря.

У приватному секторі медичних 
послуг функціонують стоматологіч-
ні, гінекологічні, дерматовенеро-
логічні кабінети, кабінети УЗД-діа-
гностики, лор-кабінети, кардіоло-
гічні кабінети та лабораторії. 

Освітня�галузь
У громаді сформована і продов-

жує удосконалюватись мережа за-
кладів освіти, яка включає 19 до-
шкільних навчальних закладів ко-
мунальної власності, в яких ви-
ховується 3 тис. 674 дитини; 15 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів міста, де навчаються 11 тис. 370 
учнів; 4 позашкільних заклади у Бо-

рисполі (4 тис. 114 вихованці) та фі-
ліал Великоолександрівської шко-
ли мистецтв у Глибокому (16 вихо-
ванців); 3 приватних навчальних 
заклади (120 дітей) та інклюзив-
но-ресурсний центр (231 дитина).

Культура�та�мистецтво
В культурно-мистецькій сфері 

Бориспільської ОТГ діють: 6 бу-
динків культури (1 міський та 5 
сільських), Бориспільський дер-
жавний історичний музей та від-
діл «Сучасний Бориспіль», кому-
нальний заклад «Іванківський 
народний краєзнавчий музей», 
«Музей освіти» в Любарцях, Бо-
риспільська міська централізова-
на бібліотечна система (централь-
на, філія, дитяча) та 15 сільських 
бібліотек, культурно-мистецький 
комплекс «Академ», Муніципаль-
ний театр «Березіль», Бориспіль-

ська дитяча музична школа імені 
Лариси Остапенко.

Фізкультура�і�спорт
У галузі фізичної культури та спорту 

діють: Бориспільська дитячо-юнаць-
ка спортивна школа, де щорічно 12 
видам спорту навчаються 1 тис. 2 ди-
тини; Центр спорту та фізичного здо-
ров’я населення, де щорічно займа-
ються 500 дітей та 5 тис. дорослих. У 
складі Центру спорту — підлітковий 
клуб «Ровесник» та шаховий клуб «По-
єдинок». Належить до цієї галузі і Бо-
риспільський Центр туризму та краєз-
навства учнівської молоді, де щорічно 
навчаються до 450 дітей.

Підготувала Юлія ГАМАН за 
Програмою соціально-еконо-
мічного та культурного розвит-
ку Бориспільської міської об'єд-
наної територіальної громади 
на 2021-2023 роки.

ВИЗНАЧЕНО 
ПЕРЕМОЖЦЯ ВИБОРІВ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Завершився підрахунок голосів 
на виборах Бориспільського 
міського голови. Переможцем 
став Володимир Борисенко з 
5496 голосів виборців. Друге 
місце зайняв секретар міської 
ради Владислав Байчас із 3987 
голосами. 
За даними ТВК, явка на 
виборах 17 січня становила 
30,15%. 
Нагадаємо, повторні вибори 
призначалися у зв’язку зі 
смертю Анатолія Федорчука, 
який отримав найбільшу 
підтримку на виборах 25 
жовтня 2020 року. 

Площа�новоутвореної�ОТГ�—�527,7�км2,�
чисельність�—�82�тис.�862�особи

• Церква в с. Рогозів.
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БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАГС — ЗАЯВИ ОНЛАЙН 
ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Юлія ГАМАН, фото з архіву Бо-
риспільського відділу РАЦС

Епідемія епідемією, а приємні 
події в житті ніхто не відміняв. На-
віть у війну люди брали шлюб та на-
роджували дітей. Зараз процедура 
одруження має дещо інший вигляд, 
вона вже не та, що років 10 тому. І 
причина не в епідемії коронавіру-
сної інфекції, а в зміні поглядів на 
церемонію одруження і українців, 
і працівників відділів РАЦС.

Реєстрація�—�заочна,�
церемонія�—�в�«реалі»

Як розповіла начальник Бори-
спільського міськрайонного відді-
лу державної реєстрації актів ци-
вільного стану Валентина Прохо-
рова, в період карантину весільна 
церемонія проходить за присут-
ності в залі не більше 15 осіб. Гості 
обов’язково повинні бути в масках, 
із дотриманням усіх необхідних ка-
рантинних вимог: дистанція, вико-
ристання антисептиків, відсутність 

ознак ГРВІ. Молодята маски вдяга-
ють за бажанням.

Для того, щоб подати заяву, не 
обов’язково йти до відділу — зро-
бити це можна через спеціаль-
ний веб-портал, де можна подати 
онлайн заяву. Сучасні гаджети доз-
воляють зробити копії паспортів, 
не виходячи з дому, а потім відпра-
вити їх за електронною адресою. 
Таким чином усю процедуру мож-
на здійснити онлайн, а до відді-
лення РАЦСу прийти лише безпо-
середньо в день реєстрації шлюбу.

Валентина Прохорова зазначила, 
що цей сервіс запущений ще п’ять 
років тому, але не був на той час та-
ким популярним, як зараз. А сьо-
годні надання послуги «віддалено» 
є важливим аспектом у роботі бага-
тьох установ.

Інколи молоді просять розписати 
їх заочно, щоб пізніше лише прийти 
і забрати посвідчення. Законом це 
не передбачено, адже своєю поя-
вою молоді повинні засвідчити 
власну особу.

Одруження�без�догм
Тривалість церемонії одружен-

ня залежить від багатьох чинників: 
приїхали молоді з гостями чи лише 
вдвох, бажають більш сучасну це-
ремонію чи схильні до використан-
ня елементів українських шлюбних 
традицій.

За словами Валентини Прохо-
рової, ведуча церемоній у міс-
цевому РАГСі — молода і сучас-
на жінка, що має індивідуаль-
ний підхід до кожної пари. У ході 
розмови вона спочатку ближче 
знайомиться із нареченими, ці-
кавиться їх уподобаннями. Нині 
церемонія одруження у кожної 
пари індивідуальна: вже немає 
однакових фотографій, сталого 
сценарію і догм, яких дотриму-
вались раніше.

Приміщення РАЦСу теж змінило-
ся після ремонту. У подальших пла-
нах — придбати стільці для урочи-
стих подій, щоб гостям було зручно 
спостерігати за церемонією. 

У ЯМУ — ДЛЯ РОЗВАГ
�� Позбавлені�зручних�умов�для�відпочинку,�містяни�самотужки�

створюють�собі�зимові�розваги�із�того,�що�є�в�наявності:�схилів�
міського�багаторічного�карє’ру�та�власних�санчат.
Юлія ГАМАН, фото автора та 
Ірини КОСТЕНКО

Багато років поспіль так звана 
«радгоспна яма», що біля будинку 
культури, вірою і правдою служить 
бориспільцям. У теплу пору року на 
її території містяни вигулюють со-
бак та влаштовують посиденьки на 
лоні природи, а у сніжні зими схили 
ями перетворюються у чудові гірки 
для зимових розваг.

Цьогоріч друга половина зими 
подарувала містянам сніг і морози, 
тому ось вже тиждень усі бажаю-
чі можуть випробувати на міцність 
своє приладдя для спуску: санчата, 
«льодянки», пакети чи навіть власні 
кістки. Пожвавлення біля ями спо-
стерігається ближче до обіду, коли 
температура повітря трохи підніма-
ється, а уроки добіжать кінця. Тоді 
ж долучаються до веселощів і ма-
ми зі своїми малюками. Підприєм-
ливі бориспільці не втрачають шан-
су заробити зайву копійку: «льо-
дянки» для спуску по 150 гривень 
продають тут же, прямо з машини. 
Масковий режим не діє, бо облич-
чя чи не кожного, хто спускається 

з гірки, закутане шарфом. Так само 
не діють елементарні правила по-
водження зі сміттям: замість того, 
щоб поламані «льодянки» та інший 
непотріб забрати з собою чи вики-
нути у найближчий смітник, люди 
залишають його тут, на природі.

Незважаючи на популярність 
місця серед бориспільців, за бага-
то років ні місцеві бізнесмени, ні 
місцева влада так і не спромогли-
ся вдосконалити його та пристосу-
вати для відпочинку жителів та гос-
тей міста.

Ситуацію прокоментувала за-
ступник Бориспільського місько-
го голови Людмила Пасенко: «Ця 
територія перебуває у власності 
міста. Ми спільно із управлінням 
культури та працівниками місько-
го будинку культури неодноразово 
пропонували на розгляд депутатів 
різних скликань численні варіанти 
для благоустрою ділянки, щоб це 
було місцем розваг для дітей та мо-
лоді. Та отримували стабільну від-
повідь: питання не на часі, а мож-
ливості виділити кошти на проект 
із облаштування поки немає».
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ГІСТЬ НОМЕРА

ПРОФЕСІЯ

 � Бориспілець Євген Бродюк вчився на економіста, та, 
пропрацювавши кілька років за спеціальністю, зрозумів 
— це не його. Душа просила чогось більш оригінального 
та захопливого. Чоловік записався на курси сомельє, і 
зовсім скоро світ винних букетів та купажів заполонив його 
серце, а хобі стало новою професією. Хто такий сомельє, 
як навчитися обирати правильні та якісні вина, про винні 
секрети і «міфи» — у розмові з гостем «Вістей».

СОМЕЛЬЄ

�� ДОСЬЄ

Євген�Бродюк,�
29�років.�Народився�
у�Борисполі�у�родині�
військовослужбовця.�
Працює�у�мережі�
бутиків�«Вайн�Тайм»�у�
м.�Київ,�неодружений.

Наталія ТОКАРЧУК, фото з осо-
бистого архіву Євгена Бродюка

Нову професію Євген здобув 
у Школі сомельє на базі Академії 
праці, соціальних відносин і туриз-
му. Два місяці, три дні на тиждень 
по 8-9 годин у день, купа інформа-
ції та дегустацій, просто вибух емо-
цій та нових знань — так описує чо-
ловік навчання. Каже, що до цього 
вважав себе досить обізнаним, бо 
мав доступ до якісних закордон-
них вин — тітка працювала стюар-
десою та привозила з поїздок — та 
під час навчання зрозумів, що не 
знав нічого. «Після курсів я зрозу-
мів, що мені подобається відкри-
вати нові грані смаків та допома-
гати робити це людям. Професія 
сомельє дуже молода, вона порів-
няно недавно була зареєстрована 
в переліку професій. Тут потрібно 
розумітися не тільки на алкоголь-
них напоях, а і на їх «супутниках». 
Наприклад, на конкурсах на зван-
ня кращого сомельє у складі зма-
гань також «сліпі дегустації» сирів, 
м’яса … Нещодавно я брав участь 
у конкурсі кращих кавістів (соме-
льє) України, дійшов до півфіналу, 
але до фіналу потрапити поки не 
вдалося. Найбільше мені подоба-
ється працювати з вином. Інтерес 
до цього напою постійно зростає, 
дуже популярні винні фестивалі чи 
тури — як в Україні, так і за кордо-
ном», — розповідає про професію 
Євген Бродюк.

Україна�має�давні�
виноробні�традиції

«Чи є хороші вина в Україні? Чи 
має країна перспективи зайняти 
достойне місце серед виноробних 
країн світу?», — запитую у Євгена 
і той, не роздумуючи, дає впевне-
ну ствердну відповідь. «Україна — 
країна з давніми виноробними тра-
диціями, особливо її південні регі-
они. Вина «Шабо» нещодавно від-
значили 10-річний ювілей, сьогодні 
їх можна побачити в багатьох краї-
нах світу, вони беруть участь у між-
народних виставках. «Колоніст» із 
Одеської області присутній у вин-
них картах Лондона. Велика лінійка 
вин «Бейкуш» із Миколаївської обл., 
«Князь Трубецький» із Херсонщи-
ни. На Закарпатті є заводи «Катнар» 
і «Чизай». На останньому впрова-
джують багато іновацій, з’явили-
ся нові лінійки продукції, навіть 
icewine (крижане вино). Його пер-
шим почали виробляти в Німеччи-
ні. Це особливе вино, як і процес 
його виробництва. Коли виноград 
замерзає на лозі при температу-
рі -8 0С протягом двох тижнів, йо-
го збирають вночі і протягом годи-
ни доправляють на виробництво. 
З такої сировини з льодинкою все-
редині роблять чудове топове со-
лодке вино. Воно дуже рідкісне, бо 
природа непередбачувана і необ-
хідних умов важко дотриматися. Є 
достойні вина і у «Троянди Закар-
паття», їх вина витримуються рока-
ми у бочках та були відомими ще за 
часів Радянського Союзу», — роз-
повідає сомельє. 

За його словами, з кожним роком 
якість вітчизняних вин зростає. Од-
на із причин — держава нарешті 
почала здійснювати перші законо-
давчі кроки щодо підтримки мікро-
виноробства. Раніше цим займали-
ся тільки великі підприємства, а 
зараз все частіше з’являються но-
ві імена виробників, що можуть за-
пропонувати якісний конкурент-
ний продукт. 

На жаль, нині втрачені для Укра-
їни кримські вина. Євген розпо-
відає, що знамениті Мускат білий 
червоного каменю або Перлина Ін-
керману, залишилися лише у поці-
новувачів-колекціонерів у невели-
ких кількостях. «На навчанні ми де-
густували одне з них, і це був сма-
ковий шок, нічого подібного ніхто 

з нас раніше не пробував. Офіцій-
но ці вина зараз в Україну не над-
ходять, в інших країнах я їх теж не 
зустрічав», — коментує він. 

Скільки�коштує�
хороше�вино�та�
як�читати�винну�
етикетку?�

«Як це не дивно, не завжди ви-
значальною є ціна, — розпові-
дає сомельє. — Зрозуміло, вино 
за 500 грн буде кращим, ніж вино 
за 150 грн, але це не значить, що 
дешевше буде поганим. Якщо по-
ділити вина за ціновими катего-
ріями (130-200 грн, до 300 грн, до 
700 грн, до 1000 грн і вище), в кож-
ній із них можна обрати хороше 
вино. Причому пересічний украї-
нець може навіть не помітити різ-
ниці між ними. 

Базове правило для не фахівців 
— дивіться на етикетку. Чим біль-
ше на ній інформації, тим краще. У 
кожній країні з розвинутим вино-
робством є три категорії вин: вино 
країни (на пляшці написано лише 
країну, інколи сорт винограду) — 
це базове вино; вино регіону (на-
приклад, Лангедок у Франції чи Ми-
колаївська обл. в Україні), там вже 
буде рік урожаю та сорт виногра-
ду, а виробництво більш ретельно 
контролюється; третій рівень — ви-
но конкретного населеного пункту 
або навіть окремого виноградни-
ка, це найвищий рівень якості та ці-
ни. Золота середина — регіональне 
вино. Мінімальний цінник на нього 
150-200 грн, це досить прийнятна 
ціна і ви принаймні зможете зро-
зуміти, чим відрізняються один від 
одного сорти винограду. Вино кра-
їни такого уявлення не дасть, воно 
не буде поганим, але, як правило, 
полюбити його та чимось запам’я-
тати буде важко.

Базові вина деяких регіонів мо-
жуть бути дорожчими. Наприклад, 
початкова ціна пляшки із Бургундії 
(регіон Франції) не може бути ниж-
чою за 500 грн, це їхнє базове вино. 
В той же час, за ті ж 500 грн мож-
на купити небазове вино з іншого 
регіону Франції. Таким чином, ціна 
важлива, але в той же час потрібно 
розуміти, що у деяких регіонах іс-
торично склалося так, що ціна на їх 
продукт буде незмінно високою». 

Не�варто�гнатися�за�
найдорожчим

Євген Бродюк пояснює, що для 
топових вин за 1000 грн і вище 
має значення рік випуску або «го-
товність». Так, скоріш за все, якщо 
ви спробуєте Бургундію чи Бордо 
цього року, то не відчуєте особли-
вого смаку. Таке вино краще ку-
пувати «про запас», йому потріб-
но полежати рік чи більше, тоді 
різкість та в’язкість танину в ви-
ні зміниться оксамитовістю сма-
ку, розкриються складні відтінки 
аромату. «Нещодавно я натрапив 
на Бордо за 500 грн, але 2011 ро-
ку випуску, за рахунок цього його 
смак був неймовірним, із нотами 
шоколаду і ягід. Але якби воно по-
лежало ще 2 роки, то вже було б 
зіпсованим і непридатним до вжи-
вання. Як сомельє я не рекомен-
дую починати знайомство з вина-
ми із дорогих. Якщо ви лише по-
чинаєте знайомство зі світом вин, 
починайте з продукції за 200 грн 
і вище. Інколи люди розміркову-
ють так: «Я куплю собі вино за 1000 
грн, пару разів на рік можу собі 
дозволити на свято», а потім диву-
ються, що їм воно зовсім не сма-
кувало і не розуміють, за що во-
ни заплатили стільки грошей. Се-
крет у тому, що смакові рецептори 
потрібно розвивати, починаючи із 
простіших вин і дуже малої кілько-

сті напою. Вино високого ціново-
го діапазону — однозначно не те, 
що потрібно купувати для вечірки 
чи святкування, у вас однаково не 
буде часу та можливості його «зро-
зуміти». Таким вином треба насо-
лоджуватися без поспіху, інакше 
максимум реакції буде «нормаль-
не вино, пахне виноградом». Це те 
саме, як із Мішленівськими ресто-
ранами — люди, які приходять ту-
ди вперше, не розуміють, за що за-
платили і що вони взагалі їли. Для 
високої кухні, як і для статусних 
вин, потрібен час», — радить спів-
розмовник. 

Популярні�міфи�
про�вино

Кожен із нас, напевно, чув про 
так зване «порошкове» вино. Бага-
то людей впевнені, що недорогі ви-
на робляться саме з якогось поро-
шку і тому їх треба уникати. 

«Питання «А це не порошкове ви-
но?» дратує сомельє у їх роботі най-
більше, — сміється у відповідь на 
моє запитання Євген. — Настільки, 
що вони навіть випустили відеоро-
лик, у якому телеведуча підходи-
ла з таким питанням до різних со-
мельє і фахівців із індустрії вина, і 
кожен із них відповідав: порошко-
вих вин не буває. Це міф. Зазвичай 
я пояснюю, що робити з винограду 
якийсь порошок, а потім уже з ньо-
го щось схоже на вино — складно, 
витратно і безглуздо. Простіше вже 
взяти некондиційний виноград ма-
шинного збору і зробити з нього 
базове напівсолодке вино, додав-
ши цукор. Цукор забиває смакові 
рецептори та допомагає не помі-
чати недоліки продукту. 

Іще одне популярне упереджен-
ня — додавати до вина домішки у 
вигляді мінеральної води, фруктів 
тощо — це збочення. Деякі люди 
додають до вина мінеральну газо-
вану воду, і це цілком нормально. 
Згадаймо іспанський освіжаючий 
винний напій «Сангрія», він готуєть-
ся саме так. В Іспанії всі вина досить 
«щільні», це пов’язано з кліматом: 
багато сонця, виноград набирає цу-
кристість. До того ж спекотно. Вліт-
ку хочеться освіжитися, міцне со-
лодке вино пити не будеш, тому до 
нього додають мінеральну воду та 
м’яту. Взимку за подібним принци-
пом у багатьох європейських краї-
нах готують глінтвейн. 

Додавання до вина газованої во-
ди чи інших домішок не є табу, єди-
не, що це неприйнятно для доро-
гих сортових вин. Коли люди в рес-
торані замовляють пляшку вина за 
15 тис. грн, а потім додають туди 
мінералку, це виглядає як знущан-
ня. Тому, якщо хочете приготувати 
глінтвейн чи літній винний напій, 
купуйте недороге вино ціною до 
130 грн. Таке ж вино можна купу-
вати для вечірок чи пікніків». 
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�10.55, 3.35 Енеїда
6.30�М/ф "Найсправжнісінька пригода"
6.40�М/ф "Про порося, яке вміло грати в 

шашки"
6.50�М/ф "Неслухняна мама"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.01, 13.10, 18.20, 1.45, 

2.45 Суспільна студія
9.30,�0.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25�Телепродаж
12.00�Хвилина мовчання: День пам’яті 

жертв Голокосту
15.10,�21.35, 23.40, 2.40, 5.50 Спорт
15.20,�21.45 Спецпроєкт "Голокост. 

Засвідчений злочин"
16.30�Т/с "Справжня гра престолів" (16+)
17.25�Наші гроші
18.55�"Тваринна зброя"
19.55,�23.45 "Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
22.35�"Боротьба за виживання"
4.25�Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.40 ТСН
9.25,�0.55, 5.35 "Життя відомих людей"
11.00,�12.20 Мелодрама "Анжеліка і 

Султан"
13.25,�14.15 Драма "Парфумер: історія 

одного вбивці"
17.10�Мелодрама "Жінка"
20.30�Бойовик "Люсі"
22.05�Бойовик "Червоний горобець"

ІНТЕР.
5.25,�22.05, 23.55 "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�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Ательє Фонтана - сестри 

моди"
14.40,�15.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"

18.00,�19.00, 2.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.00�Д/п "Аушвіц. Інструкція щодо 

НЕвикористання"
0.45�Т/с "Згадати молодість" (12+)
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.40 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.45�Свекруха або невістка
11.40,�4.30 Реальна містика
13.40,�15.30, 5.30 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 29, 30 с. 

(16+)
23.10�Т/с "Одна на двох" 1, 2 с. (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Одна на двох" (12+)

ICTV.
4.10�Скарб нації

4.20�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�10.10 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.15,�13.15 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.00,�21.25 Т/с "Нюхач" (12+)
16.15�Х/ф "Кавалерія" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
23.15�Х/ф "28 тижнів потому" (18+)
1.35�Анти-зомбі
2.50�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.40 Kids' Time
6.02�М/ф "Микита Кожум'яка"
7.42�Х/ф "Перлини дракона: Еволюція"
9.20�Х/ф "Той, біжить лабіринтом: 

Випробування вогнем" (16+)
12.00�Х/ф "Той, біжить лабіринтом: Ліки 

від смерті" (16+)
15.00�Х/ф "Хітмен" (16+)

16.50�Х/ф "Хітмен: Агент 47" (16+)
18.40�Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
21.00�Х/ф "Викрасти й продати" (16+)
23.00�Х/ф "Тачка 19" (16+)
0.40�Т/с "Шлях чарівника" (16+)

СТБ.
13.30,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.55,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
18.15�СуперМама
20.15,�22.50 Т/с "Список бажань" (16+)
1.00�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Помста природи"
6.45�Х/ф "Кармузська війна"
8.55�Х/ф "Крути"
11.00�Х/ф "Пекло"
13.05�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.05 "Спецкор"
18.50,�2.35 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.25�Х/ф "Колонія"
0.15�Т/с "Кістки-9"

НТН.
6.05�М/ф "Гидке каченя"
6.55�М/ф "Як козаки наречених 

визволяли"
7.50,�16.50, 21.20, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Дурні помирають по п'ятницях" 

(16+)
11.00,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Таємниці кримінального світу"
14.40,�3.00 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
22.30�Т/с "Нарко - 3" (18+)
0.50�"Легенди бандитської Одеси"
3.55�"Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�10.55, 3.35 Енеїда
6.30�М/ф "Люлька миру"
6.40�М/ф "Маленький великий пес"
6.50�М/ф "Найменший"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.45, 

2.45 Суспільна студія
9.30,�0.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 23.40, 2.40, 5.50 Спорт
15.20�UA Фольк. Спогади
16.30�Т/с "Справжня гра престолів" (16+)
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.55�"Тваринна зброя"
19.55,�23.45 "Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
21.45�Наші гроші
22.10�Д/ф "Світ дивовижних тварин"
4.25�Д/ф "Іспит на людяність" (12+)

КАНАЛ "1+1".

6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.40 ТСН
9.25,�0.20, 5.35 "Життя відомих людей"
12.20,�14.15 Мелодрама "Анжеліка і 

король"
14.55�Мелодрама "Невгамовна анжеліка"
17.10�Мелодрама "Жінка"
20.30�Комедія "Знайомство з факерами 

2"
22.20�Бойовик "Джек Раян: теорія хаосу"

ІНТЕР.
5.25,�22.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Ательє Фонтана - сестри 

моди"
14.40,�15.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"

18.00,�19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55�Х/ф "Виклик інспектора"
1.35�Т/с "Два серця" (12+)
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.40 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.45�Свекруха або невістка
11.40,�4.30 Реальна містика
13.40,�15.30, 5.30 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 27, 28 с. 

(16+)
23.10�Контролер
23.50�Т/с "Торкнувшись серця" 1, 2 с. 

(12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Торкнувшись серця" (12+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Багач - Бідняк
11.05�Секретний фронт 5.30
12.00,�13.15 Х/ф "Секретні агенти" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.45,�16.15, 21.20 Т/с "Нюхач" (12+)
17.05�Х/ф "Найманий убивця" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Громадянська оборона Прем’єра
23.10�Х/ф "28 днів потому" (18+)
1.25�Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.20 Kids' Time
6.02�М/с "Том і Джеррі"
7.22,�15.00 Орел і решка
8.20�Т/с "Надприродне" (16+)

10.10�Варьяти (12+)
10.50�Х/ф "Гостя" (16+)
13.00�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Круті стоволи" (16+)
23.00�Х/ф "Закатати в асфальт" (18+)
2.00�Т/с "Шлях чарівника" (16+)
2.45�Зона ночі

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.50�Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
8.50�Битва екстрасенсів (16+)
13.25,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.50,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
18.15�СуперМама
20.15,�22.50 Т/с "Тільки скажи" (12+)
1.05�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Х/ф "Сорок вісім годин"
7.55�Х/ф "Інші сорок вісім годин"
9.50�Х/ф "Громобій"
12.00�"Загублений світ"

18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�1.50 "Спецкор"
18.50,�2.20 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.15�Т/с "Кістки-9"
0.00�Х/ф "Поворот з Тахо"
2.50�"Помста природи"
4.30�"102. Поліція"
5.10�"Зловмисники"

НТН.
5.45�М/ф "Ніч перед Різдвом"
7.05�М/ф "Як козаки куліш варили"
7.50,�16.50, 21.20, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Беремо все на себе"
10.35,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Свідок.Агенти"
14.40,�3.25 "Речовий доказ"
18.20�"Будьте здоровi"
22.30�Т/с "Нарко - 3" (18+)
0.45�"Легенди бандитської Одеси"
4.55�"Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ВІВТОРОК,  26 січня

СЕРЕДА, 27 січня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�10.55, 3.10 Енеїда
6.30�М/ф "Круглячок"
6.40�М/ф "Лисичка з качалкою"
6.50�М/ф "Літачок Ліп"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.45, 

2.45 Суспільна студія
9.30,�0.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 23.40, 2.40, 5.50 Спорт
15.20�UA Фольк. Спогади
16.30�Т/с "Імперія" (16+)
17.25,�21.45 "Боротьба за виживання"
18.55�"Неймовірне місто". Сінгапур
19.55�"Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
22.10�Д/ф "Світ дивовижних тварин"
23.45�Перша шпальта
4.05�Д/ф "Капелани"

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.40 ТСН
9.25,�0.55, 5.35 "Життя відомих людей"
11.15,�12.20, 14.15 Мелодрама "Анжелiка 

- маркiза янголiв"
14.25�Мелодрама "Прекрасна анжелiка"
17.10�Мелодрама "Жінка"
20.30�Комедія "Знайомство з батьками"
22.40�Комедія "Знайомство з Факерами"

ІНТЕР.
2.30�"Легенди бандитської Одеси"
3.15�Х/ф "Шербурзькі парасольки"
5.00,�4.55 "Телемагазин"
6.10,�22.05 "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"
10.05,�18.00, 19.00, 3.25 "Стосується 

кожного"

12.25�Х/ф "Граф Монте-Крісто"
16.05�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55�Т/с "Згадати молодість 6" (12+)
1.50�Т/с "Два серця" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.40 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.45�Свекруха або невістка
11.40,�4.30 Реальна містика
13.40,�15.30, 5.30 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 25, 26 с. 

(16+)
23.10�Т/с "Хлопчик мій" 1, 2 с. (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Хлопчик мій" (12+)

ICTV.
4.55�Скарб нації

5.05�Еврика!
5.10�Служба розшуку дітей
5.15�Громадянська оборона
6.05�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10,�2.05 Анти-зомбі
11.05�Секретний фронт
11.45,�13.15 Х/ф "Обладунки бога"
12.45,�15.45 Факти. День
13.55,�16.10 Х/ф "Обладунки бога-2: 

Операція "Кондор"
16.25�Х/ф "Вікінги проти прибульців" 

(16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.05,�21.25 Х/ф "Злочинець" (16+)
22.55�Свобода слова
0.05�Х/ф "Секретні агенти" (16+)
3.40�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.20 Kids' Time
6.02�М/с "Том і Джеррі"
7.22,�15.00 Орел і решка
8.20�Т/с "Надприродне" (16+)

10.10�Варьяти (12+)
11.20�Х/ф "Вуличні танці"
13.20�Х/ф "Вуличні танці 2"
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "На драйві" (16+)
23.10�Х/ф "Вечір судного дня" (16+)
1.10�Х/ф "Вуличні танці: Всі зірки"
2.55�Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.55�Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
8.50�Битва екстрасенсів (16+)
13.25,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.50,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
18.15�СуперМама
20.15,�22.50 Т/с "Два полюси любові" 

(16+)
1.15�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�19.25 Т/с "Звонар"
10.00�Х/ф "Час скажених псів"
11.45�Х/ф "Останній замок"
14.10�"Загублений світ"

18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.05 "Спецкор"
18.50,�2.35 "Джедаі"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.20�"Гроші"
23.35�"Дубинізми"
0.15�Т/с "Кістки-9"
3.05�"Облом.UA."
4.30�"102. Поліція"
5.10�"Зловмисники"

НТН.
5.00,�4.45 "Top Shop"
5.30�Х/ф "Жіноча доля"
8.25,�16.50, 21.25, 2.55 "Випадковий 

свідок"
9.15�Х/ф "Йшов четвертий рік війни..."
10.55,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.25 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.45,�3.25 "Речовий доказ"
18.20�"Свідок.Агенти"
22.30�Т/с "Нарко - 3" (18+)
0.30�Х/ф "Багряні ріки - 2" (18+)
3.55�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 25 січня

Тел.:�067-238-88-58�����ПРИЙМАЄМО�ОГОЛОШЕННЯ�ТА�РЕКЛАМУ�����Тел.:�067-353-62-96
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�10.55, 3.35 Енеїда
6.30�М/ф "Червона жаба"
6.40�М/ф "Що на що схоже"
6.50�М/ф "Чудасія"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.45, 

2.45 Суспільна студія
9.30,�0.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 23.40, 2.40, 5.50 Спорт
15.20�UA Фольк. Спогади
16.30�Т/с "Справжня гра престолів" (16+)
17.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55�"Тваринна зброя"
19.55,�23.45 "Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
21.45�Схеми. Корупція в деталях
22.10�Д/ф "Світ дивовижних тварин"
4.25�Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.40 ТСН
9.25,�0.25, 5.35 "Життя відомих людей"
11.50,�12.20, 14.15 Комедія "Інша жінка"
14.40�Комедія "Ранковий підйом"
17.10�Мелодрама "Жінка 239+240"
20.30�Комедія "Як викрасти хмарочос"
22.30�Трилер "На межі"

ІНТЕР.
5.25,�22.05 "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�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Все або нічого" (16+)
14.35,�15.30 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"

18.00,�19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55�Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55�Х/ф "Будні карного розшуку"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.45�Свекруха або невістка
11.40,�3.40 Реальна містика
13.40,�15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 31, 32 с. 

(16+)
23.10�Слідами
23.50�Т/с "Чужий гріх" 1, 2 с. (16+)
1.40�Телемагазин

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!

4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Секретний фронт
11.00,�13.15 Х/ф "Апполо 13" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.15,�16.15, 21.20 Т/с "Нюхач" (12+)
16.45�Х/ф "Злочинець" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Анти-зомбі Прем’єра
23.15�Х/ф "Дівчина з тату дракона" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.20 Kids' Time
6.02�М/с "Том і Джеррі"
7.22,�15.00 Орел і решка
8.20�Т/с "Надприродне" (16+)
10.10,�1.40 Варьяти (12+)
11.00�Х/ф "На драйві" (16+)
13.00�Кохання на виживання (16+)

17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Овердрайв" (12+)
23.00�Х/ф "16 кварталів" (16+)
0.50�Т/с "Шлях чарівника" (16+)
2.45�Служба розшуку дітей
2.50�Зона ночі

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.50�Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
8.50�Битва екстрасенсів (16+)
13.30,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.50,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
18.15�СуперМама
20.15,�22.50 Т/с "Любов з ароматом кави" 

(12+)
0.50�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Х/ф "Світ роботів"
7.40�Х/ф "Майстер тай-цзи"
9.40�Х/ф "Кібер"
12.05�"Загублений світ"

18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.10 "Спецкор"
18.50,�2.40 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.30,�0.20 Т/с "Кістки-9"
3.10�"Облом.UA."

НТН.
5.45�М/ф "Дикі лебеді"
7.05�М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.00,�16.50, 21.20, 2.25 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Людина в зеленому кімоно"
10.30,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Вартість життя"
14.45,�2.35 "Речовий доказ"
18.20,�4.05 "Правда життя"
22.30�Т/с "Нарко - 3" (18+)
0.35�"Легенди бандитської Одеси"
4.55�"Top Shop"

ЧЕТВЕР,  28 січня

ПЯТНИЦА, 29 СІЧНЯ
UA:�Перший.
6.00,�10.55, 3.35 Енеїда
6.30�М/ф "Свара"
6.40�М/ф "Парасолька на модному 

курорті"
6.50�М/ф "Парасолька і автомобіль"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.30, 

2.45 Суспільна студія
9.30�Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 23.40, 2.40, 5.50 Спорт
15.20�UA Фольк. Спогади
16.30�Т/с "Справжня гра престолів" (16+)
17.25,�4.25 Перша шпальта
18.55�"Тваринна зброя"
19.55,�23.45 "Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
21.45�"Боротьба за виживання"

22.10�"Герої України. Крути. Перша 
Незалежність"

0.25�Д/ф "Вибір"

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.35 ТСН
9.25,�2.50, 6.05 "Життя відомих людей"
11.45,�12.20, 14.15 Комедія "Ранковий 

підйом"
14.45�Комедія "Блондинка в ефірі"
17.10�Мелодрама "Жінка"
20.10,�22.10 "Ліга сміху"
0.15�Бойовик "Червоний горобець"

ІНТЕР.
5.25�"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�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Подруги мимоволі" (16+)
14.35,�15.30, 2.15 "Вещдок"
16.25�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�3.00 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Шерлок"
4.30�"Жди меня. Україна"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.50�Т/с "З мене досить" (12+)
14.40�Т/с "Згадати себе" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "Згадати себе" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Після зими" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Після зими" (12+)
3.50�Х/ф "Курка"
5.25�Реальна містика

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30,�0.50 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10,�20.10 Дизель-шоу (12+)
11.35,�1.15 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45,�15.45 Факти. День
13.15,�22.50 "На трьох" (16+)
13.25,�16.15 Х/ф "Кавалерія" (16+)
16.20�Х/ф "Каратель" (16+)
18.45�Факти. Вечір
2.25�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.20 Kids' Time
6.02�М/с "Том і Джеррі"
7.22�Орел і решка
8.20�Т/с "Надприродне" (16+)

10.10,�2.00 Варьяти (12+)
11.00�Х/ф "Тачка 19" (16+)
12.40�Суперінтуїція (12+)
17.50�Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
20.00�Х/ф "Солт" (16+)
22.00�Х/ф "Особливо небезпечний" (18+)
0.10�Х/ф "24 години на життя" (18+)
2.50�Служба розшуку дітей
2.55�Зона ночі

СТБ.
5.15�Битва екстрасенсів (16+)
14.30,�17.30, 22.00 Вікна-Новини
14.50,�18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
20.15,�22.50 Т/с "Сонячні дні" (12+)
0.55�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.15�Х/ф "Рейд у пустелю"
11.05�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.20 "Спецкор"
18.50,�2.50 "Джедаі"

19.25�Х/ф "Поліцейські"
21.25�Х/ф "Місія неможлива: Протокол 

Фантом"
0.05�Х/ф "Її звали Нікіта"
3.20�"Облом.UA."
4.45�"Цілком таємно-2017"

НТН.
5.55�М/ф "Дюймовочка"
6.50�М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.55,�17.25, 21.00, 2.20 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.50 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Нічний патруль"
11.00,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50,�3.50 "Правда життя"
14.40,�2.25 "Речовий доказ"
16.50�"Наші права"
18.20�"Таємниці світу"
22.30�Т/с "Нарко - 3" (18+)
0.30�"Легенди бандитської Одеси"
4.45�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.35 Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 2.10, 3.30, 

5.35 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Як козак щастя шукав"
7.40�М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
8.05�"Супер - чуття. Особливий загін"
9.05�Відтінки України
9.40�Т/с "Снігопад"
11.25�Біатлон. Чемпіонат Європи. Гонка 

переслідування 10 км, жінки
12.15,�17.20 "Дикі тварини"
13.20�Телепродаж
13.55�Біатлон. Чемпіонат Європи. Гонка 

переслідування 12, 5 км, чоловіки
14.55�UA Фольк. Спогади
16.00�Міста та містечка
16.20�Прем'єра. Полювання (Природнича 

історія)
18.00�Х/ф "Ісус. Бог і людина" 2 с. (12+)

19.50�"Світ дикої природи"
21.25�"Боротьба за виживання"
22.00�Х/ф "Тюльпани для Роуз"
0.10�Д/ф "Блаженніший" (12+)

КАНАЛ "1+1".
7.00,�5.20 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
17.30,�20.15 "Вечірній квартал"
19.30,�4.35 ТСН
21.50�"Жіночий квартал 2020"
23.15,�0.15 "Світське життя. 2021 

дайджест"
1.15,�3.00 "Ліга сміху"

ІНТЕР.
6.55�Х/ф "Буркотун" (12+)
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"

10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись..."
12.50�Х/ф "Перш, ніж розлучитися"
14.20�Х/ф "Вийти заміж за капітана"
16.00�Х/ф "Здрастуй і прощавай"
18.00,�20.30 Т/с "Несолодка пропозиція" 

(12+)
20.00�"Подробиці"
22.20�"Ювілейний вечір Валерія 

Леонтьєва "Лучший навсегда"
0.30�Х/ф "Тільки любов" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�4.20 Реальна містика
11.00�Т/с "Замок на піску" (12+)
14.50�Т/с "Будинок, який..." 1, 2 с. (12+)
15.20�Т/с "Будинок, який..." (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Шоу "Маска"
23.00�Т/с "Забудь і згадай" 1, 3 с. (16+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Забудь і згадай" 4, 6 с. (16+)

ICTV.
4.25�Скарб нації
4.30�Еврика!
4.40�Факти
5.05�Т/с "Копи на роботі" (12+)
6.55,�8.25, 10.00 "На трьох" (16+)
7.55,�9.30 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
10.50,�13.00 Т/с "Нюхач" (12+)
12.45�Факти. День
16.40�Х/ф "Місія нездійсненна" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Місія нездійсненна-2" (16+)
21.35�Х/ф "Місія нездійсненна-3" (16+)
23.50�Х/ф "Ешер" (16+)
1.45�Т/с "Таємні двері" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�1.40 Варьяти (12+)
8.20,�10.00 Kids' Time
8.22�М/ф "Феї"
10.02�Орел і решка
12.00�У кого більше (12+)
14.00�М/ф "Тачки 3"
16.00�Т/с "Сторожова застава"

19.10�Х/ф "Подорож до центру Землі" 
(12+)

21.00�Х/ф "Подорож 2: Таємничий острів" 
(12+)

23.00�Х/ф "Круті стоволи" (16+)
0.50�Т/с "Шлях чарівника" (16+)
2.40�Зона ночі

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.30�Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
6.25,�10.50 Т/с "Кафе на Садовій" (12+)
7.55�Неймовірна правда про зірок
13.10�Т/с "Сонячні дні" (12+)
17.00�Хата на тата (12+)
19.00�Звана вечеря (12+)
1.10�Х/ф "Мачуха"

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Шалені перегони 2018"
7.55�Прем’єра ! "Джедаі 2020"
8.55�"Загублений світ"
13.55�Х/ф "Джек Річер"

16.20�Х/ф "Місія неможлива: Протокол 
Фантом"

19.00�Х/ф "Місія неможлива: Нація ізгоїв"
21.40�Х/ф "Місія неможлива: Наслідки"
0.30�Х/ф "Литовське весілля"
2.15�"Облом.UA."
2.50�"Цілком таємно-2017"

НТН.
5.45�Х/ф "Навіки - 19"
8.50�Х/ф "Чекаю та сподіваюсь"
11.20�Х/ф "Торпедоносці"
13.10�"Легенди карного розшуку"
15.35,�3.00 "Випадковий свідок"
18.05�"Переломні 80-ті"
19.00,�2.30 "Свідок"
19.30�Х/ф "За двома зайцями"
21.00�Х/ф "Поганий лейтенант" (16+)
23.20�Х/ф "Круті стволи" (16+)
1.25�"Реальні злочинці"
3.10�"Речовий доказ"
4.10�"Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
7.50�М/ф "Як козаки куліш варили"
8.20,�16.25 "Дикі тварини"
9.00�Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00�Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30�Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30�Міста та містечка
13.55�Біатлон. Чемпіонат Європи. 

Змішана естафета
15.15�Біатлон. Чемпіонат Європи. 

Одиночна змішана естафета
16.05�Студія "Біатлон"
17.00�Прем'єра. Древні невидимі міста. 

Стамбул
18.20�Прем'єра. "Незвіданий океан"
19.20�Д/ф "Масштабні інженерні 

помилки"
20.20�"Світ дикої природи"

21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00,�4.00 Х/ф "Герой мого часу" (12+)

КАНАЛ "1+1".
7.00�"Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.30,�2.55 "Світ навиворіт"
15.40�Бойовик "Люсі"
17.30�Трилер "На межі"
19.30,�5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 11"
23.05�Комедія "Блондинка в ефірі"
1.05�Бойовик "Джек Раян: теорія хаосу"

ІНТЕР.
7.15�Х/ф "Принцеса спецій"
9.00�"Готуємо разом"
10.00,�11.00, 12.00 "Інше життя"

13.05�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
18.00�Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00�"Подробиці тижня"
22.00�Т/с "Шерлок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50�Реальна містика
9.50�Т/с "Спадкоємиця мимоволі" (12+)
16.50�Т/с "Алмазна корона" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Алмазна корона" (12+)
23.00�Т/с "Забудь і згадай" 7, 9 с. (16+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Забудь і згадай" (16+)
4.20�Контролер
4.45�Агенти справедливості (12+)

ICTV.
4.45�Скарб нації
4.55�Еврика!
5.00�Факти

5.25�Більше ніж правда
6.15�Анти-зомбі
7.05�Секретний фронт
8.00�Громадянська оборона
8.55�Т/с "Таємні двері" (16+)
11.50,�13.00 Х/ф "Місія нездійсненна" 

(16+)
12.45�Факти. День
14.05�Х/ф "Місія нездійсненна-2" (16+)
16.25�Х/ф "Місія нездійсненна-3" (16+)
18.45�Факти тижня
21.15�Х/ф "Американський снайпер" (16+)
23.45�Х/ф "28 днів потому" (18+)
1.50�Х/ф "28 тижнів потому" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�У кого більше? (12+)
7.50,�9.50 Kids' Time
7.52�М/ф "Тачки 3"
9.52�М/ф "Гербі: Шалені перегони"
11.50�Т/с "Сторожова застава"
15.00�Х/ф "Подорож до центру Землі" 

(12+)

16.50�Х/ф "Подорож 2: Таємничий острів" 
(12+)

18.40�Х/ф "Шерлок Холмс" (16+)
21.00�Х/ф "Шерлок Холмс: Гра тіней" 

(16+)
23.40�Х/ф "Особливо небезпечний" (18+)
1.50�Варьяти (12+)

СТБ.
5.20�Невідома версія. Карнавальна ніч 

(12+)
5.55�Невідома версія. Джентльмени удачі 

(12+)
7.00�Невідома версія. Діамантова рука 

(12+)
7.55�Х/ф "Максим Перепелиця"
9.45�Х/ф "Вечори на хуторі поблизу 

Диканьки (Ніч перед Різдвом)"
11.05�СуперМама
19.00�"Слід"ство ведуть екстрасенси (16+)
20.00�Один за всіх (16+)
22.05�Я соромлюсь свого тіла (16+)
0.05�Таємниці ДНК (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Шалені перегони 2018"
7.00�"Джедаі 2019"
8.00,�1.10 "Загублений світ"
13.50�Х/ф "Бог війни"
16.15�Х/ф "Робін Гуд"
19.00�Х/ф "22 кулі"
21.10�Х/ф "Леон-кілер"
23.20�Х/ф "Работоргівля"
2.10�"Облом.UA."

НТН.
7.40�"Будьте здоровi"
8.20�"Страх у твоєму домі"
12.00�Х/ф "За двома зайцями"
13.30�Х/ф "Снігова королева"
15.05�Х/ф "Морозко"
16.45�Х/ф "Поганий лейтенант" (16+)
19.00�Х/ф "У небі "Нічні відьми"
20.35�Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
22.15�Х/ф "Новий апокаліпсис: блискавка 

долі" (16+)

Тел.:�067-238-88-58�����ПРИЙМАЄМО�ОГОЛОШЕННЯ�ТА�РЕКЛАМУ�����Тел.:�067-353-62-96

П'ЯТНИЦЯ,  29 січня

СУБОТА,  30 січня

НЕДІЛЯ,  31 січня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

Головурів с., 1/3 ц., автономне опалення, 41,7 
кв.м, житлова площа — 21,8 кв.м, кухня — 8,1 
кв.м, с/в суміжний, простора лоджія, частково 
меблі, житловий стан, 364800 грн, торг. Тел.: 0 
99 0660633, 0 95 1534133.

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

2 кімнати в гуртожитку, р-н «Орбіти», 2/5, 30 
кв.м, якісний ремонт, з меблями, м/п вікна, 
б/д. Тел.: 0 67 7816793, Руслан. 

К.Шлях вул., 2/4 ц., 48,7/30/8, с/в разом, лоджія 
— вихід з кухні та кімнати, під ремонт, 546000 
грн. Тел.: 0 97 2526578.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

К.Шлях вул., р-н «Супутника», двостороння, 56 
кв.м, кімнати окремо, балкон та лоджія заскле-
ні, 997000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кім-
нати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1435000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія..

БУДИНКИ

Бориспіль

Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, ко-
ридор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев'яні 
з решітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналіза-
ція, сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 
соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Гоголя вул., центр, 107 кв.м., один поверх на 
два входи для 2 сімей, 6 кімнат, ділянка 20 со-
ток рівна, два великих гаражі, один зроблений 
під СТО з ямою, господарські споруди, гарна 
інфраструктура (супермаркети, школа, дит-
садок). Ціна договірна. Тел.: 0 67 9550885, 0 93 
5453285.

Глибоке с., 56 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, бойлер, 
газ.колонка, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 17 
соток, 400 м від центру, 644000 грн. Тел.: 0 97 
2526578.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, 
приватизований, газ, 40 соток, біля будинку 
свердловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, 
погріб, поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 
1714380, 0 67 8541318, Галина.

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 250000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Земельні ділянки

Бориспіль

Сеньківка с., пров. Миру, під забудову, 44 сотки, 
рівна, приватизована, на ділянці старий буди-
нок, колодязь, погріб, сарай, світло, газ поруч, 
дорога висипана, ціна договірна, торг. Тел.: 0 
63 5973244.

Куплю

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

Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток 
під будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Ки-
єва. Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в 
м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку під забудову у власни-
ка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. 
Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, 
с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 
67 4040137.

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА В ГОТЕЛЬ
ПОКОЇВКУ
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
БАНЩИКА
АВТОСЛЮСАРЯ 
ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ — САДІВНИКА

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

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.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99
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ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ
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 • ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè 
 • áóäü-ÿêî¿ ìàðêè

Ãðîø³

îäðàçó
АВТОСАЛОН

Куплю
Бориспіль
Автовикуп: після ДТП та цілі, нерозмитнені, про-
блема з документами, будб-якої марки. Терміново 
та вигідно. Тел.: 0 93 7025842, 0 96 1881818, 0 95 
1400912.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» за-
прошує на роботу: адміністратора в ресторан, 
офіціанта в ресторан, кухаря-універсала, адмі-
ністратора в готель, покоївку, техніка-догляда-
ча, інженера-енергетика, банщика, автослюса-
ря, прибиральника території — садівника. Тел.: 
0 50 3521592.

Запрошуємо на роботу: економістів із мате-
ріально-технічного забезпечення (зі знанням 
англійської мови);інженерів-лаборантів (ме-
трологів);адміністратора системи; програмі-
ста 1С;начальника дільниці. Ми пропонуємо: 
стабільну з/п та преміювання; медичне стра-
хування; корпоративний транспорт до/з місця 
роботи. Тел.: 0 67 4637244,0 67 4410220,0 67 
2460379.

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з 
продажу, завідуючий складом, начальник ви-
робництва, водій на вантажний автомобіль Іsuzu, 
вантажопідйомність 2,5 т, робочі-верстатники: 
на картонно-різальний верстат, на рольовий 
прес, на тигель; вантажники; різноробочі. Тел.: 
0 67 2095551, Олексій, 0 67 4666416, Володимир.

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній 
фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 
Наявність медичної довідки та довідки про не-
судимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 
3288818, 0 67 7036934.

РОБОТА в м. Бориспіль. Електромеханік, за-
сипальники сировини, вантажники, складаль-
ники-пакувальники, комірник, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

Робота електрозварювальника, с. Любарці. 
Тел.: 0 50 3527380.

Терміново потрібні прибиральниці/ки, 
спецодяг, соцпакет, з/п 7000 грн/15 змін. Тел.: 
0 67 2338089.

Шукаємо регента на клірос. При необхідності 
забезпечуємо житлом. Тел.: 0 66 4249193, 0 67 
7695807.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Здам
Бориспіль

 1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.
Будинок, с. Іванків, 3 кімнати, всі зру-
ності,5000 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.
Гуртожиток, СУМ-17, 2500 грн за все Тел.: 0 
67 4503318.

Здаються кімнати в гуртожитку, ціна від 2600 
грн. за кімнату + комунальні послуги, м. Бо-
риспіль, пров. Б. Хмельнцького,6 (р-н школи 
№6). Тел.: 0 50 8039000.

Оренда автозупинки під магазин - 14 кв.м 
та 30 кв.м, р-н ТЦ «Золоте Руно». Тел.: 0 67 
3688909, 0 67 5017077.

Найму
Бориспіль

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Бориспіль
Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. Ін-
дивідуальний підхід до кожного клієнта, достав-
ка. м. Бориспіль, вул. Броварська, 4-б. Тел.: 0 
95 2731075, 0 95 2733310, 0 96 3922253, 0 63 
2731075.
ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, європар-
кани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 
0 67 8387023.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Телевізор «LG-54», б/в, 1100 грн. Тел.: 0 68 
6717013..
ТВАРИНИ

Бориспіль
Закуповуємо корів, коней, бичків. Тел.: 0 67 
7762201, 0 93 0925499.

Кіт сфінкс, хлопчик, 1 рік, 2500 грн. Тел.: 0 67 
5061177.
РІЗНЕ

Бориспіль

Вікна, двері, балкони. Виготовлення, уста-
новлення, регулювання, ремонт. Тел.: 0 98 
6696294, 0 66 9930305.
Дрова садові. Тел.: 0 66 6442411.
Мисливську голодкоствольну зброю «ІЖ-54», 
«ІЖ-58», 12 клб., дозвіл №662. Тел.: 0 50 
2408709.
Побутовий вагончик, 3х5 м, м. Бориспіль, ціна 
договірна. Тел.: 0 95 5054570.
Сіно в тюках; солома в тюках; індокачки ко-
ричневі, ціна договірна. Тел.: 0 50 159019, 0 99 
9754462..

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистер-
ни-вагончики-битовку-кунг, станки, буд.мате-
ріали. Тел.: 0 68 6848964.
Проводимо закупівлю корів, коней, бичків, те-
лиць, телят, свиней. Тел.: 0 67 5036672, 0 67 
5044406..

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; паль-
то (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 
грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Асенізаторські послуги, викачування вигріб-
них ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 5860909, 
Юрій.
Бригада будівельників виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 
та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Будівельні роботи. Кладка цегли, шлакоблока, 
піноблока, бетонування, штукатурка, гіпсокар-
тон, вагонка, демонтаж. Тел.: 0 63 3867550, 0 99 
3598319.

Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 98 
3996710.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Викачування вигрібних ям, ЗІЛ-130, 5,5 куб.м. 
Тел.: 0 96 1712007, 0 93 0472816, Анатолій.

Викачування ям 12 куб. м, працюємо без вихід-
них. Тел.: 0 67 8452525.
Ремонт котлів усіх видів. Тел.: 0 50 9007347, 0 
98 0484595.
Ремонт стартерів та генераторів, супутні зап-
частини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.
Салон Апраксіна запрошує на стрижки, фарбуван-
ня та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 97 
8828312.

РІЗНЕ
Догляну людину похилого віку, з правом успадку-
вання майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 6848964.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль
 Одинока жінка 69-ти років, бажає познайоми-
тися з удівцем від 63 до 69, років без шкідливих 
звичок, для серйозних стосунків. Судимих прошу 
не турбувати, житлом забезпечена, ні від кого не 
залежна. Дзвонити за телефоном: 0 63 8431269.
Порядна жінка, 67 років, познайомиться з чоло-
віком 65-68 років, добрим, який веде здоровий 
спосіб життя та має житло у м. Бориспіль чи ра-
йоні, згодна на переїзд. Тел.: 0 95 0732159, 0 98 
2153173.
Самотній чоловік, автомобіліст, 64/180/95, сво-
го житла не маю, познайомлюсь із самотньою 
жінкою (вдовою) 60-64 р., яка проживає у м. 
Бориспіль чи районі, у власному будинку, без 
дітей, згоден на переїзд. Тел.: 0 98 8204826, 0 
99 2282610.
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ОВЕН.  Потрібно зібрати во-
лю в кулак і братися за робо-
ту. Постарайтеся виявити свої 

лідерські якості. Зараз не час відсиджу-
ватися в куті.

ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся не 
піддаватися занепадницьким 
настроям. В справах бажано 

дотримуватися традиційних точок зо-
ру. На роботі ймовірні різкі зміни.

БЛИЗНЮКИ. Усе вийде, вар-
то тільки захотіти. Так що мо-
жете не домагатися й не боро-

тися. Удача сама прилетить вам у руки. І 
виконає ваше заповітне бажання. Те, що 
вам раніше доводилося просити, дадуть 
вам просто так, ще й із задоволенням.

РАК. Тиждень сприяє цікавим 
знайомствам, що захоплюють 
відкриттям, і плідному співро-

бітництву. Вам можуть перешкодити не-
сподівані обставини. Виявіть свою ло-
яльність стосовно керівництва.

ЛЕВ. Ви стаєте просто незамін-
ною людиною, без вас не мо-
жуть вирішити багато завдань. 

Але на вас лежить і велика відповідаль-
ність, вам виявляють довіру.

ДІВА.  Події можуть виявити-
ся для вас несподіваними. У ви-
падку окремих невдач не вар-

то зневірятися, це лише тимчасове яви-
ще. Досить напружений й насичений ро-
ботою час.

ТЕРЕЗИ.  Ви відчуєте смак до 
змін, у вашому житті з'являться 
нові знайомі, не виключена змі-

на роботи. Долаючи тиск обставин, ви 
доб'єтеся позитивних результатів.

СКОРПІОН. У вас буде чима-
ло прибуткових замовлень 
і успішних проектів. Робота 

принесе вам моральне задоволення 
й солідний прибуток.

СТРІЛЕЦЬ. Вам буде іно-
ді видаватися, що все немож-
ливе — можливо. Ви сповне-

ні енергії й надій, опинитеся в потріб-
ний час у потрібному місці й зможете 
вирішити важливу проблему.  На роботі 
будьте уважними до дрібниць.

КОЗЕРІГ. Постарайтеся ра-
ціонально розподілити сили. 
На роботі справ нагромади-

лося чимало. Зате тиждень може ста-
ти міцним фундаментом для кар'єрно-
го зльоту.

ВОДОЛІЙ. Ваші плани почи-
нають поступово реалізовува-
тися. Будуть вдалими справи, 

початі ще торік. Не виключені розчару-
вання й неприємності в діловій сфері.

РИБИ. Не зневіряйтеся в то-
му, що ви робите, навіть як-
що на шляху виникнуть пере-

шкоди. Схоже, багато планів прийдеть-
ся переглянути. Напруга на роботі мо-
же зрости.
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