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 ДЕРЖАВНИЙ КУРС

 РЕАКЦІЯ НА МІСЦЯХ

«ПОТРІБНЕ
ОБ’ЄДНАННЯ
БОРИСПОЛЯ ІЗ
РАЙОНОМ В ОТГ»
Оксана ПАВЛОВА
У понеділок, 12 листопада, Бориспільський міський
голова Анатолій Федорчук
був присутній на Раді регіонального розвитку.

• 12 листопада у Києві відбулося сьоме засідання Ради регіонального розвитку.

ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«ПРАЦЮВАТИ ТАК, ЩОБ УКРАЇНЦІ
БАЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ»

 Взяти відповідальність
на себе і працювати так,
щоб українці бачили
результати роботи.
Президент зібрав регіони на
масштабну нараду в столиці
аби підсумувати рік і знайти
ідеї на майбутнє.

Від місцевих голів до міністрів і
президента — в столичному виставковому центрі зібралися мало не
всі, в чиїх руках нині державне кермо: ті, хто приймають закони, розподіляють гроші, а потім перетворюють ці гроші на дороги, зарплати
і пенсії. Усього півтори тисячі державних управлінців. І з десяток напрямків руху.
Першим слово бере Президент.
Найгарячіше питання, на його думку, соціальний захист населення.
Місцевих управлінців глава держави закликає активізувати видачу субсидій, а депутатам погрожує
— всупереч своїм звичним принципам заблокує антисоціальний
бюджет.
Петро Порошенко, Президент
України:
«Зараз треба на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально
потребує. І це не просто мій заклик,
а це принципова позиція щодо формування бюджету 2019 року до другого читання. Наголошую окремо,
якщо цієї позиції не буде в бюджеті,

якщо не врахують позицію Президента при підготовці в парламенті, я бюджет цей не підпишу».
Окрема увага від глави держави — до псевдо борців із високими тарифами. Порошенко озвучує
цифри уряду — за час прем’єрства
Тимошенко держборг зріс на 23 мільярди доларів, і тоді ж з'явилося
зобов'язання підняти тарифи. Уряд
Азарова збільшив ці цифри ще на
32 мільярди. Тому на рік наступний
країна матиме пікові виплати за попередніми боргами.

ці побачать до 2020-го — тоді мають відбутися місцеві вибори, і тоді
ж, на бачення Порошенка, об'єднані тергромади покриватимуть вже
всю територію України. А відтак всі
області, міста і села максимально
широко розпоряджатимуться своїми бюджетами. Але ж і максимально суворо відповідатимуть перед
виборцями за їхнє освоєння.

Петро Порошенко, Президент
України:
«Децентралізація, як і інші важливі реформи, має стати точно
Петро Порошенко, Президент незворотньою. Для нас не можна
України:
дати будь-кому навіть маленький
шанс на реванш».
«КРАЇНА МАЄ ЗНАТИ СВОЇХ
— Не мають отримати реваншу і
проросійські
сили в Україні, бо це
«ГЕРОЇВ», ЯКІ ЗБІЛЬШИЛИ
обернеться тисячами загиблих, —
БОРГ НА ДЕСЯТКИ
з різкою заявою до учасників регіональної ради звернулася представМІЛЬЯРДІВ, ЗАТЕ ТЕПЕР,
ниця України в Мінському перегоОКОМ НЕ КЛІПНУВШИ,
ворному процесі Ірина Геращенко.

ОЧОЛЮЮТЬ КОЛОНИ БОРЦІВ
ІЗ ПІДВИЩЕННЯМ ТАРИФІВ.
ТАК ЧИ НІ? ОЧЕВИДНО! МИ
ДІЙСНО, І ЦЕ ПРИНЦИПОВО,
БУДЕМО ПОСТУПОВО
ПЕРЕХОДИТИ ДО ОПОРИ
НА ВЛАСНІ СИЛИ, ЗАМІСТЬ
КРЕДИТІВ ЗАЛУЧАТИ
ІНВЕСТИЦІЇ».

Залучатимуть інвестиції і перетворюватимуть їх на реальні доходи
громадян вже місцеві чиновники.
За планами Президента, децентралізацію в повному розквіті україн-

Ірина Геращенко, перший
віце-спікер ВР України:
«Дехто з них пропонує мир будьякою ціною — навіть капітуляції. Я
хочу сказати, що президент України стоїть на іншій позиції: мир через перемогу. Тільки через перемогу. Жодної капітуляції. Але через перемогу політико-дипломатичним
шляхом. Тому що безвідповідальними також є всі ці заклики кандидатів і диванних експертів, які жодного дня не були на Донбасі, жодного дня не служили в армії, але говорять про наступ. Очевидно, що ми
не можемо кидати в топку розв’язаною РФ війни тисячі життів україн-

ських військових і сотні тисяч життів українських цивільних. Ми будемо перемагати через посилення
української армії, але політико-дипломатичним шляхом».
Цей шлях передбачає посилення
санкцій проти Росії і введення миротворчої місії на Донбас, підкреслила віце-спікер Верховної Ради. За
її даними, за майже п'ять років російського терору понад дві тисячі
українських дітей залишилися сиротами, півтори тисячі жінок — удовами, і майже дві тисячі триста матерів
втратили своїх дітей.
З'явилися за цей час і справжні
символи свободи — усі учасники
Ради регіонального розвитку привітали з днем народження Героя
України генерал-майора Ігоря Гордійчука, що у 2014-му вивів свій загін з-під вогню терористів і одним з
перших взяв вершину Савур-Могила. Президент особисто потиснув
руку офіцеру.
— Нині перед Україною — сотні амбітних завдань, — підсумував глава держави. — І більшість з
них почнуть давати результати лише за кілька років. Проте детальні і обґрунтовані плани розвитку
мають бути у кожного регіону вже
зараз. І найкращий час для пошуку нових ідей і обміну досвідом —
саме під час масштабних зустрічей
управлінців.
За матеріалами
офіційного веб-порталу
Бориспільської районної
державної адміністрації
Київської області
http://raybori.gov.ua/

Про це повідомив «Вістям»
мер Борисполя. За його словами, однією із ключових тем
для обговорення стало питання децентралізації та об’єднання територіальних громад (ОТГ).
«Президент дав чітке
завдання усім головам обласних державних адміністрацій:
у 2019 році в обов’язковому
порядку розробити і затвердити нові перспективні плани розвитку областей. Наголошувалося, що вибори у
2020 році до місцевих органів
влади повинні пройти на основі об’єднаних територіальних громад, — прокоментував міський голова. – Акцент
керівники держави робили
на тому, щоб створити спроможні й перспективні громади, здатні розвиватися і вирішувати проблеми на місцях».
Анатолій Федорчук підкреслив, що Київщина може
похвалитися новими громадами з центрами у Березані
й Бучі – міста приєднали найближчі до них сільські ради.
Водночас співрозмовник констатував, що Бориспільщина
дотепер не має жодної об’єднаної територіальної громади, що не сприяє розвитку
регіону. «Місто Бориспіль на
сьогодні обмежене щодо земельного фонду, вільних гектарів для залучення інвестицій немає. Тому я схиляюся
до ідеї об’єднання міста Бориспіль із районом. Це дасть
поштовх для розвитку. Таку ж ідею свого часу озвучував і голова Бориспільської
РДА Олександр Туренко. Щодо цього питання ми спільної
думки. Можливо, після наради регіонального розвитку це питання ми порушимо,
потрібно зустрічатися і з керівництвом району, головами сільських рад», — говорить Анатолій Федорчук.
Співрозмовник констатує,
що конфліктів інтересів у процесі обговорення об’єднання
територіальної громади чи
громад на Бориспільщині не
уникнути, оскільки окремі голови сільрад не налаштовані
на єдність. «Людям потрібно
пояснювати переваги об’єднання й перспективи великого бюджету», — вважає Анатолій Федорчук.
За його словами, на Раді у
верхах було дано доручення Ірині Геращеннко, заступнику голові Верховної Ради,
підготувати розгляд питання у Парламенті про внесення змін до конституції України щодо децентралізації та
об’єднання територіальних
громад, щоб ці поняття стали
конституційними.

Про головне
 НЕПОПУЛЯРНЕ РІШЕННЯ

ЧАСТКОВО ЗРОСЛИ
ТАРИФИ НА ТЕПЛО

• Представники колективу КП ТМ «Бориспільтепломережа»
нарікали на малу зарплату: в середньому на підприємстві — 5350 грн
без вирахувань. Зміна тарифу несуттєво її підвищить.

 На питаннях опалення, вартості газу та вимушеного
підняття тарифу за тепло будувалося засідання
виконавчого комітету міської ради 13 листопада. Тема
стала конфліктною і дискусійною, одні керувалися
економічними розрахунками, інші – політикою.
Оксана ПАВЛОВА

Крутять вентиль
Міський голова Анатолій Федорчук нагадав, що із 1 грудня
українців зможуть відключати від
тепла за борги, оскільки НАК «Нафтогаз», згідно з оновленими нормами Кодексу ГТС, отримав право
припиняти постачання блакитного палива у період опалювального сезону. Якщо раніше в опалювальний сезон робити це було заборонено, то з грудня місяця ситуація зміниться. З одного боку,
це європейська практика: за газ
не платиш — газу не отримуєш.
Але з іншого боку, не кожна українська сім'я, яка не може оплатити
комунальні послуги, отримає субсидію і у силах погашати комуналку. У результаті частина українців
може взимку залишитися без центрального опалення і бориспільці
— не виняток.
Однак Кабмін на черговому засіданні, 14 листопада, ввів заборону на відключення газопостачання теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону. Про це повідомив віце-прем'єр
міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-

мунального господарства Геннадій
Зубко у Facebook.
«Встановили пряму заборону на
відключення і обмеження енергопостачання теплопостачальних
підприємств від газу під час опалювального сезону», - написав він.
Зубко зазначив, що уряд знизив
обов'язковий рівень розрахунків
за спожитий газ для підприємств
теплокомуненерго з 90% до 78%,
для теплоелектроцентралей — з
90% до 60%. Дане зниження діятиме з 1 грудня цього року до 1 квітня 2019 року.

Нові тарифи для
установ
Перше питання порядку денного
засідання міськвиконкому — «Про
встановлення комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» тарифів на теплову енергію для потреб інших
споживачів міста Борисполя».
Йдеться про тариф для приватних підприємств та збільшення ціни на 3, 8 %.
Володимир Палінка, керівник
«Бориспільтепломережа», пояснив, що підняття тарифів необхідне, щоб не зупинилося підприєм-

ство і не звільнялися працівники
через низьку зарплату — середня
платня на підприємстві 5 350 грн
(«брудними»). «Діючий тариф на
тепло був прийнятий у грудні минулого року, за цей період зросла ціна на електроенергію, воду та
паливно-мастильні матеріали, —
говорив Володимир Іванович. —
Через низьку оплату праці на підприємстві не вистачає слюсарів та
операторів, робота окремих з них є
сезонною. Середній вік працюючих
— 56 років. 20 % колективу — містяни, решта — сільське населення.
Щоб врятувати від кризи підприємство, потрібно хоча б мінімально
підняти тарифи». Голосуванням рішення було відхилено. Палінка пояснював, що нова вартість газу стала відомою 1 листопада, ціни змінюються постійно і тариф на тепло
теж є динамічним, бо залежить від
багатьох змінних у ціні складових.
Після тривалих політичних заяв і дискусій, присутні кілька разів
поверталися до переголосування
— і у підсумку з енної спроби підтримали перше й друге питання,
де йшлося про підвищення тарифу
на тепло бюджетним установам та
організаціям міста.
Відтепер тариф за теплову
енергію приватним підприємствам і бюджетним установам та
організаціям Борисполя становить 2038,42 грн/Гкал, попередня
вартість — 1963, 15 грн/Гкал, підвищення становить — 3,8%.

Не зросла ціна для
населення
Третє питання — «Про встановлення КП ТМ «Бориспільтепломережа» тарифів на послуги з централізованого опалення та теплову енергію для потреб населення
міста Бориспіль» — прийняти не
вдалося. Йшлося про підвищення
на 3%. За словами Людмили Ковальової, заступника міського голови, пропонована нова вартість становить 1449, 00 грн/Гкал. Діюча ціна — 1411, 45 грн/Гкал (для населення багатоквартирних будинків
із централізованим опаленням, де
є засоби обліку газу).
Для мешканців квартир з централізованим опаленням, але
без лічильників тепла, пропонувалося підвищення вартості теплової енергії із розрахунку на
метр квадратний — збільшення
передбачається на 6%.

 ПРЯМА МОВА

«Ми відповідальні за місто, в якому живемо»
Дебати стосовно підвищення вартості опалення прокоментував міський голова Анатолій Федорчук, назвавши їх популізмом, продиктованим вимогою партійних лідерів у верхах.
«Популізм граничить із безвідповідальністю – цим
грішать політики, щоб подобатися виборцям. Тарифи
високі – це факт, населення зубожіло, але є можливість оформити субсидію. Якщо не піднімемо тарифів на тепло – «Бориспільтепломережа» не протри-

мається. Були закиди компенсувати підвищений відсоток тарифу за рахунок міського бюджету, але тоді
місто не ремонтуватиме дороги й не прокладатиме
тротуари. Якщо компенсувати частину тарифу жителям багатоквартирних будинків, то що скажуть мешканці приватного сектору, а у когось є індивідуальне
опалення у квартирах. Ми всі є заручниками ситуації й ми відповідальні за своє місто, тому підвищення неминуче, щоб тепло в оселі подавалося безперебійно», — говорить Анатолій Федорчук.
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 ТОЧКА ЗОРУ

ЧЕРЕЗ НЕАДЕКВАТНІ
КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ
УКРАЇНЦІ ОПИНИЛИСЯ
ЗА МЕЖЕЮ БІДНОСТІ
Микола СПІРІДОНОВ,
політолог ІНПОЛІТ
Усіх громадян України, незалежно від того, де вони живуть, хвилюють ціни на комунальні послуги і вартість газу,
як їх основна складова. Різке
підвищення цін на комунальні
послуги довело дуже багатьох
наших співвітчизників до межі
виживання, а дехто навіть вже
і перейшов цю межу.
За даними ООН близько 60%
відсотків українців живуть за межею бідності, тобто менш ніж на
150 доларів в місяць або 5 доларів на день. Звичайно, нинішні комунальні тарифи є для них непідйомним тягарем.
Президент України Петро Порошенко намагається уникнути своєї відповідальності за підвищення
цін на послуги ЖКГ, але ніде правди діти — насправді він несе ключову відповідальність.
По-перше, рішення про підвищення ціни на газ було ухвалено урядом за прямою вказівкою Порошенко. Самостійність
Прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана, насправді, дуже перебільшена. Фактично, він ніяк не
може робити відповідальні кроки
не узгодивши їх з Петром Олексійовичем. По-друге, Порошенко поставив свій підпис під меморандумом з МВФ, в якому містяться плани підняти ціну на газ
для населення. По-третє, минуло вже три тижні з дня постанови про підвищення ціни, а гарант
Конституції її не скасував і не відмінив. Тим самим, фактично, взяв
відповідальність на себе.
До речі, неправдою є твердження, про нібито ринкові ціни
на газ. Насправді, ніякого «ринку
газу» в Україні не існує, а є одноосібний монополіст — НАК Нафтогаз. Також не існують і загаль-

ні «європейські» ціни. У кожній
країні Європи ціну визначають
індивідуально, залежно від платоспроможності громадян. І тільки українській владі, схоже, на це
байдуже.
Якщо взяти критерій платоспроможності, то саме українські ціни є найвищими в Європі.
Субсидії, про які часто говорять
представники влади, є тимчасовою подушкою, яку вже дуже скоро виб’ють з-під ніг. У бюджеті на
2019 р. грошей на субсидії заплановано в 1,5 разів менше, ніж на
цей рік. Відповідно, кількість отримувачів будуть швидко зменшувати, а борги українців за послуги
ЖКГ будуть стрімко зростати.
Також є неправдою, що начебто збільшення ціни на газ сприяє
розвитку економіки. Навпаки, це
підвищення вже, фактично, знищило цілі галузі, зокрема хімічну.
Але найболючіше те, що підвищення ціни на газ знищує бюджети українських родин і різко скорочує платоспроможний попит на
вітчизняні товари і послуги.
Партія Батьківщина вимагає скасувати рішення про подорожчання газу! Якщо це не зробить чинна
влада, то це буде зроблено одразу після президентських виборів.
Юлія Тимошенко пропонує Верховній Раді проголосувати за мораторій на підвищення цін на газ.
Але, Андрій Парубій вперто не ставить цю постанову на голосування.
Хоча це чи не останній шанс для
нинішнього складу ВР скласти свої
повноваження без ганьби.
Математичний підрахунок свідчить, що ціна на газ не повинна
перевищувати 2700 гривень за
тисячу кубометрів. Нагадаємо,
що нинішня ціна — 8500 гривень.
Монополіст НАК Нафтогаз має бути ліквідований. До виборів, які
можуть допомогти в розв’язанні цих проблем, лишилось менше 5 місяців.

 НОВИНИ КОРОТКО

У БЕРЕЗАНІ
СНІГОВОГО
КОЛАПСУ НЕ БУДЕ
Тетяна Соловйова
Як повідомив начальник КП
«Березанський ККП» Олександр
Окладний, уже заготовлено
650 т піщано-соляної суміші.
Суміші має вистачити на зиму –
адже минулого року у запасі було
400 т. Повідомлялося, що відремонтовано сім одиниць техніки.
Є нова спецтехніка, придбана за
кошти державного та місцевого
бюджетів, один грейдер, чотири
трактори та один КАМАЗ, який возить установку для ямкового ремонту доріг. Передбачається, що
сніг на вулицях міста має чистити
понад 20 одиниць техніки. У селах, які приєдналися до Березані,
розчищатиме дороги техніка сільськогосподарських підприємств,
які працюють на території сіл.

У ШКОЛАХ
ТА САДОЧКАХ
БЕРЕЗАНІ
ВСТАНОВЛЯТЬ
КАМЕРИ
Тетяна Соловйова
64 камери відеонагляду встановлять у Березані найближчим часом. Про це повідомив
директор КП «Березанькомунсервіс» Олег Сивак.
Відеокамери будуть облаштовані у школах, дитячих садочках, Березанській міській лікарні, а також
у громадських місцях, де є велике
скупчення людей. Прогнозується,
що завдяки нововведенню батьки
зможуть в режимі реального часу
побачити, що робиться у школі, і
як поводиться їхня дитина. До того ж, юні березанці та їхні наставники почуватимуться безпечніше.
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

НАТАЛІЯ
БОЖЕНКО:

БОРИСПІЛЬКА НАТАЛІЯ БОЖЕНКО ПОЄДНУЄ МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО З РОБОТОЮ СІМЕЙНОГО РАДНИКА
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ДОПОМАГАЮЧИ ЖІНКАМ КИЇВЩИНИ У ВИРІШЕННІ ЇХНІХ ПРОБЛЕМ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ЯК З НЕВИПЛАТОЮ АЛІМЕНТІВ, ТАК І ДОМАШНІМ НАСИЛЛЯМ, ЗДІЙСНЕНИМ ЩОДО НИХ ТА
ЇХНІХ ДІТЕЙ. ТЕМА НИНІ АКТУАЛЬНА І ЗАТРЕБУВАНА НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ, ДЕ ДОСІ НЕМАЄ ГЕНДЕРНОЇ
РІВНОСТІ, ДЕ ФАКТИ НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї ПРИЙНЯТО ЗАМОВЧУВАТИ. НАША ГЕРОЇНЯ ТАК НЕ ВВАЖАЄ.

«ГРОМАДСЬКА ПОЗИЦІЯ ЖІНКИ ДОСІ СПРИЙМАЄТЬСЯ
ЯК ПСИХІЧНА НЕВРІВНОВАЖЕНІСТЬ, ХОЧА МОВА ЙДЕ
ПРО ВІДСТОЮВАННЯ СВОЇХ ТА ДИТЯЧИХ ПРАВ»
Наталія ТОКАРЧУК
До громадсько-правової роботи
Наталія прийшла через особисті сімейні проблеми, переживши скандальне розлучення із чоловіком й
зіткнувшись із неможливістю домовитися з ним щодо виховання та забезпечення двох спільних неповнолітніх дітей. Розлучення відбулося 4 роки тому, а конфлікти між екс-подружжям не вщухають досі; як в реалі, так
і в соцмережах обоє не приховують
подробиць нинішніх розбірок, непорозумінь та судових процесів. Наталія
не тільки не відступає, а й агітує інших
жінок боротися за свої законні права.
«Вісті» поговорили із активісткою за права жінок та дітей, щоб
дізнатися про особливості роботи радника, його функції та чому варто озвучувати особистісні проблеми; чи реально відстояти справедливість у сімейних
чварах у правовому полі, де між
правдою і неправдою двох колишніх — тонка грань.
— Ви — сімейний радник при
Міністерстві юстиції України.
Які функції сімейного радника,
чим він займається?
— Всі сімейні радники працюють
на громадських засадах та є своєрідним місточком між міністерством,
органами виконавчої влади та громадськістю. Ця ініціатива для тих, хто
потрапив в складні життєві обставини чи постраждав від насилля: психологічного, сексуального, економічного та фізичного і хто втратив надію впоратися самотужки. Бувають
плачевні ситуації, коли жінці ні до кого звернутися. Подивіться телевізор
— та втопила дітей, та повісилася, та
вистрибнула з вікна…. Це від безвиході, від відсутності підтримки. Ми
супроводжуємо жінок від початку і
до кінця у складний для них період,
інформуємо про безоплатну правову допомогу, шукаємо тимчасовий
притулок та роботу. Зараз багато питань, пов’язаних із аліментами, кримінальні справи щодо боржників лежать без руху. Із листопада на кожному прийомі у Києві вже присутній
представник Нацполіції, який фіксує
та бере під контроль всі випадки бездіяльності з боку правоохоронних
органів щодо насилля.
— Сімейні радники є у великих
містах України?
— Це поки нова ініціатива, такі
центри відкрито у Києві, Миколаєві та Львові, а в найближчий час
будуть у Черкасах, Рівному та інших містах. Для жінок, які живуть в
інших регіонах України, створено
групу «Дитина МАЄ ПРАВО» в Фейсбук. Написавши туди, людина отримає корисну інформацію, професійну консультацію та зможе скласти алгоритм подальших дій.

• «Насилля у сім'ї та несплата аліментів існують, бо суспільство
ігнорує ці факти. Мовчати не потрібно!»
Прийом громадських радників Міністерства юстиції проходить
щовівторка з 11 до 13 години в Києві на вул. Сімферопольська, 5/1.
— Є позитивні зрушення чи нововведення в сімейному законодавстві в плані захисту прав жінок та дітей?
— Починаючи з 29 серпня цього
року, коли вступив в силу новий закон, кожному боржнику буде нарахована штрафна санкція додатково
до заборгованості (20, 30 чи 50%), і
це вже відбувається. Але ми живемо в країні, де кожен намагається
уникнути відповідальності: боржники ховають прибутки та доходи,
оформлюють майно на друзів, знайомих, приховують місце роботи,
переїжджають, змінюють прізвища... Але їхня відповідальність —
неминуча.
Інші нововведення: обмеження виїзду за кордон боржників із

аліментів та обмеження керування авто. Але і тут вони намагаються знайти шпарини у законі, щоб
уникнути відповідальності. Знаєте, що роблять боржники? На папері оформлюються на роботу водіями. Адже якщо ти водій і це єдине твоє джерело доходів, права не
заберуть. Зараз, наприклад, сімейні радники займаються питанням
бориспільки Тетяни С., яка виховує
особливу дитину — її дівчинка має
діагноз «аутизм». Колишній чоловік Тетяни заборгував 120000 грн
та відмовляється в будь-який спосіб допомогти дитині чи її мамі. При
цьому екс-чоловік є професійним
фотографом та, за словами дружини, власником двох бориспільських
ресторанів, які він оформив на ін-

ших людей, щоб приховати доходи
та не платити аліментів. А щоб його
не позбавили прав на водіння, він
офіційно влаштувався на роботу водієм до свого друга. Всі це знають,
всі розуміють, але усі мовчать.
Окрема тема — насилля над жінками. Якщо до 2018 року насилля
було приватним звинуваченням, і
жінка-жертва мала піти в поліцію,
знайти адвоката, довести справу
до суду, то із 2019 року подібні заяви будуть розглядатися як заяви
загального порядку. Тобто не треба постраждалим шукати адвоката
за гроші, питанням займатиметься
держава. Нещодавно був випадок
насилля у селі Гора: жінку та її дитину побив чоловік та вигнав із дому.
Ми тримаємо на контролі цю ситуацію, жінка отримала безкоштовну
правову допомогу.
Іще приклад позитивного зрушення: минулого тижня у Борисполі відбувся суд, і боржника-аліментника за 80000 грн боргу притягли
до адмінвідповідальності, йому
присудили громадські роботи. Ми
це проконтролюємо і розповсюдимо інформацію — місто має знати
своїх «героїв». Якщо раніше боржника можна було притягти повторно лише через рік, то тепер це можна робити кожні 2 місяці, і боржник,
якщо не буде платити, прибиратиме вулиці кожні 2 місяці.
Звичайно, є ще багато проблем.
Наприклад, багато людей стикалися
з тим, що на рішення опіки впливає
становище того, хто подає заяву, тому я вважаю, що сучасна служба опіки себе вичерпала. Зараз готується
законопроект про заміну діючого
органу опіки Сімейним судом для
визначення долі дітей.
— Чому раніше цим питанням
не надавалося належної уваги?
Адже в цивілізованих країнах захист дітей та жінок на належному рівні, там навіть подружжя
не розлучать, якщо не визначене майбутнє дітей.
— Вперше за багато років в Мінюсті майже досягнуто гендерного
балансу, і, думаю, нові закони щодо
захисту прав жінок та дітей почали
ініціюватися саме через це. Якщо в
раді буде приблизно однакова кількість жінок і чоловіків, буде нове
світосприйняття. Прийшов час змінювати застарілі стереотипи. Адже ненормально, що громадська
позиція жінки та її активність досі
сприймаються як психічна неврівноваженість, хоча мова йде про
рівні права.
— Ви почали займатися громадською роботою через негаразди у власній сім’ї?
— Я є людиною, що пережила та
досі переживає економічне насилля над моїми дітьми. Зараз є поста-

нова Вищого суду про те, що мій
колишній чоловік Євгеній Боженко винен в несплаті аліментів (а заборгованість за ними становить
568000 грн), на даний момент я виводжу з тіні його доходи. Ще через суд я намагаюся добитися, аби
батько виконував нарівні зі мною
свої обов’язки щодо дітей. Але коли я почала цим займатися (уже минуло 4 роки), мені здавалося, що я
одна залишилася один-на-один зі
своїми проблемами. Тому хочу підтримати тих, хто потрапляв у подібні ситуації і показати всім, що такі
випадки не поодинокі.
— Ви сказали, що домагаєтеся, аби батько виконував свої
обов’язки? Що мається на увазі? Чи прописані в діючому законодавстві обов’язки батька щодо дітей?
— На жаль, прописані неконкретно, що і призводить до маніпулювань. Для прикладу моя ситуація. Якщо багато мам кажуть: я не
дам батьку дитину, не хочу, щоб вони контактували, то я розумію, що
виконувати закони мають всі, тому
не можу перешкоджати виконанню батьком його прав та обов’язків.
Але спілкування з дитиною — це
обов’язок, а не лише права та бажання. Тому я через суд добиваюся
того, щоб тато через день приїздив,
забирав дітей, відвозив до школи,
зі школи, робив з ними уроки, водив на гуртки і т.п. Суддя каже: ви
не зможете його примусити. Добре,
нехай, але в такому випадку у мене
має бути постанова про те, що тато
не виконує свої обов’язки. Я хочу,
щоб в судовому наказі було прописано, чим має займатися батько, адже в законі це чітко не прописано.
Є мами, котрі залишились з дитиною-інвалідом, отримують мінімальну суму, і тато більше не несе
ніякої відповідальності: не приїздить, наприклад, щоб відвезти дитину на масаж чи інші процедури.
Вважаю, треба зафіксувати обов’язки батька після розлучення на законодавчому рівні.
— Але якщо батько не хоче бачитися з дитиною, чи варто наполягати та тримати біля дитини такого батька?
— З одного боку, краще ніякого
батька, аніж такий. Але з іншого, часто такі батьки, зустрівши невтішну старість, згадують, що у них є діти. І тут вступає в силу інша відповідальність: дітей перед батьками.
Але якщо такого батька свого часу було позбавлено батьківських
прав, цього можна буде уникнути.
На даний момент позбавити батьківських прав за несплату аліментів
нереально, для цього треба довести вину чоловіка, що неможливо,
бо причин несплати може бути ба-
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гато: хвороба, бухгалтер, який не
перераховував кошти, загубився
виконавчий лист… Зараз активно
обговорюється законопроект, де
має бути вказано, що батько зобов’язаний займатися дитиною на
рівні з мамою.
— Ваш колишній чоловік —
депутат Бориспільської міської
ради та успішний підприємець.
Чи відчували ви на собі тиск та
протидію з будь-якого боку щодо активного розголосу подробиць ваших непорозумінь? Якщо
так, чи вважаєте ви, що причина цьому — вид діяльності вашого екс-чоловіка?
— Так, відчувала, і особливо з
боку органів опіки і піклування.
Наприклад, ми узгоджували графік спілкування з дітьми, мені дали заяву батька і сказали: тато хоче бачити дітей першу і третю суботу місяця та другу і четверту неділю, тобто один раз в тиждень на
вихідні. Я запитала: «Чому так? Я
наполягаю, щоб він займався дітьми в понеділок, середу, п’ятницю
одного тижня та вівторок, четвер
іншого тижня плюс один із вихідних. Мені відмовили, мотивувавши тим, що тато працює і це виключно його право — обирати дні
для спілкування. Ніхто не враховував мого графіку. Ще випадок
— за заявою колишнього чоловіка представники опіки приходили
до мене додому — перевіряли шафи з одягом, навіть холодильник.
Коли ж я зауважила, що аліментів
на утримання дітей не отримувала 13 місяців та попросила їх надати письмове роз’яснення — чи
є це економічним насиллям над
дітьми — відповіли, що це не їхня
компетенція.
А ще я зустрілася з недоброзичливістю і ворожістю спільних друзів, навіть сусідів, окремих депутатів міської ради. Все продається і
купується — люди воліють підтримувати тих, хто може бути корисним. Було враження, що всі проти
мене. Думаю, приміщення, в якому
я зараз працюю (комунальне, взяте
в оренду), можуть відібрати через
вплив колишнього чоловіка.
Ще один приклад — уже порушена проти мене кримінальна
справа.
— Кримінальна справа? За
що? Вона якось пов’язана з вашою діяльністю?
— Якби я сиділа і мовчала, як це
роблять багато жінок, мене б ніхто не чіпав. Але я не мовчу, тому
колишній чоловік порушив проти
мене дві карні справи, одна з яких
була закрита судом через недоведену вину, а за іншою мене судять. Мені загрожує 8 років позбавлення волі. Я запрошую увесь
Бориспіль прийти на суд і послухати, про що іде мова, бо справа
дійшла до суду без доказів та без
свідків, а захистом безробітної потерпілої займається високооплачуваний адвокат.
— Як ви вважаєте, навіщо це
робиться? Для залякування?
— Думаю, що будь-яка карна
стаття проти мене — це автоматично привід забрати у мене дітей. Часто колишні чоловіки готові
викладати круглі суми адвокатам,
тільки щоб домогтися не платити аліменти своїм власним дітям.
Вони показують довідки про нібито мінімальну офіційну зарплату, а

самі володіють високоприбутковим бізнесом, і не одним, що переписаний на когось іншого. Така логіка переважної більшості забезпечених боржників-аліментників через загальну безкарність та
незахищеність жінки, яка сама виховує дітей. На сьогодні ми з чоловіком є сторонами у 11 судових
справах, що стосуються невиплати аліментів, відшкодування додаткових витрат на дітей, приховування доходів тощо. І його представником у всіх цих справах є
найдорожчий адвокат у Борисполі, мінімальна ціна послуг якого
стартує від 1000 доларів.
— Не виникало бажання зупинитися або владнати справу
мирним шляхом?
— Для чого я це роблю і чому
не боюсь про це говорити? Якщо
зараз на прикладі одного боржника ми разом покажемо результати
роботи, то надалі всі інші будуть
боятися. Як сімейні радники, ми
працюємо із Ольгою Швайкою , її
чоловік — колишній депутат ВР та
міністр сільського господарства, і
теж приховує дохід та сплачує мізерні аліменти як безробітний. До
нас звертаються колишні дружини власників великого бізнесу —
та ж ситуація. Те, що я роблю, потрібно не тільки мені, це потрібно
всім дітям України. Для того, щоб
кожен боржник розумів, що він не
зможе приховати реальні доходи.
Я створюю прецедент. У Борисполі мені складно, але зараз справи
ведуть судді Вознюк та Борець —
справжні професіонали, чесні та
порядні люди, тому маю надію на
позитивне вирішення.
— Ви казали, що колишній чоловік заборгував дітям значну
суму. За рахунок чого ви живете?
— Маю власний бізнес на вул.
Глібова — магазин продтоварів
«Добра скриня» та перукарню
«Ажур». Колись, щоб зекономити
гроші, почала стригти батьків, потім — сусідів. Почало виходити,
вирішила ризикнути — відкрити
перукарню. Як не було працівників у магазині — стояла за прилавком, приходили стригтися — зачиняла магазин та йшла стригти,
потім знову бігла у магазин. До
цього надавала бухгалтерські послуги, консультувала, робила звіти, налаштовувала та вчила роботі в 1С, крутилася як могла. Допомагають мої батьки, без них було
б важко.
— У Борисполі багато жінок,
які, як і ви, не отримують аліментів чи іншої допомоги від
колишніх чоловіків, або мають
інші проблеми, але приховують
це, розраховуючи на себе. Чому
варто боротися і не мовчати?
— Ми ніколи не станемо європейським суспільством, якщо будемо жити і думати по-старому.
Так жити не можна. Діти — це відповідальність обох батьків, а насилля — це не бруд, який не можна виносити із хати, це проблема
суспільства, з якою слід боротися. Насилля та несплата аліментів
існують, бо суспільство ігнорує ці
факти. Усі кричать про права, але
забувають, що є обов’язки. Я сподіваюся, що ми, українці, прийдемо до розуміння того, що боротися за права свої та дітей — природно та необхідно, а закон —
один для всіх.

Примітка. Всі факти, викладені у інтерв’ю, в т.ч. стосовно приховування доходів та
невиплати аліментів колишнім чоловіком Наталії Боженко та порушених у зв’язку з цим
кримінальних справ, уже були оприлюднені раніше і є у загальному доступі. Джерела:
телевізійний канал «5 канал», випуск новин від 4.05.2017 р.,; сторінка відкритої групи
«Дитина МАЄ ПРАВО» у Фейсбук, 29.05.2018 р.; особиста сторінка Наталії у Фейсбук;
телеканал «Україна», спец репортаж «Слідами аліментників» від 3.08.2018 р.; виступ
Міністра юстиції Павла Петренко у ВР України 2 березня 2018 р. (трансляція засідання
на телеканалі «Рада»).

НЕПОРОЗУМІННЯ ЧЕРЕЗ
НЕІСНУЮЧИЙ ЗАВОД

• Сміттєвий полігон на території Глибоцької сільради — екологічна проблема регіону, яка потребує вирішення.

 «Бориспільський район поскандалив із містом через
сміття» — під таким заголовком 8 листопада з’явилася
стаття на сайті http://kievvlast.com.ua. У матеріалі йдеться
про непорозуміння між двома адміністраціями через
майбутній сміттєпереробний завод, який на інвестиційні
кошти — понад 100 млн доларів — за сприяння мерії має
побудувати на території Бориспільщини американська
компанія ООО «Континуум Енерджи Груп».

Оксана ПАВЛОВА
Позиція району. «Всі сільради
проти, цього заводу не буде. Ніхто
проекту не бачив — наскільки він
сучасний, безпечний для людей,
— коментує виданню КV Владислав Байчас, голова Бориспільської
районної ради. — Ми зверталися в
міську раду, щоб представили нам
проект, роз’яснення. Ми не розуміємо, чому з нами немає діалогу. Це
абсурд — інвестор заходить в місто,
платитиме там податки, а планує будівництво в районі. Це все одно, що
я буду заводити інвестора в місто
без його на те згоди. Ми пропонуємо альтернативу: розмістити завод
неподалік сміттєвого полігону на території Глибоцької сільради. Там його доречно будувати, можна переробляти сміття, яке там є».
У районі стверджують, а в місті
не заперечують, що земельна ділянка під завод уже визначена в
іншому місці, не поблизу існуючого полігону, а по сусідству із територіями сіл Іванків, Сеньківська,
Кучаків та Дударків на межі Борисполя. Також у матеріалі згаданого
вище ресурсу наводяться коментарі кількох сільських голів, які за
будівництво сміттєпереробного
заводу як такого, але поблизу діючого полігону, що поряд із селом
Глибоке.

До речі, «Вісті» першими писали
про прогресивну ініціативу Борисполя щодо будівництва цього заводу, відстрочку термінів переведення коштів на українсько-американське підприємство для старту робіт можливого будівництва,
однак конкретне місце розташування ділянки під будівництво для
преси не уточнювалася, як і деталі проекту.
Позиція міста. Чи дійсно офіційний Бориспіль має що приховувати стосовно майбутнього заводу, чому не розглядався міською
владою варіант із будівництвом
поблизу діючого полігону, «Вісті»
запитали у міського голови Анатолія Федорчука.
«Біля сміттєвого полігону — людські паї, які потрібно було б викуповувати й пройти всі погодження,
перш ніж говорити про будівництво, — пояснює Анатолій Соловйович. — Щодо обраної ділянки, то
вона погоджена із районом, особисто голова райради разом зі своїм
заступником були на цій нараді, коли приїздили американці. Саме район допоміг місту знайти власника
паю на обраній ділянці під спорудження, з яким була досягнута домовленість представником компанії про викуп тієї землі. Місце для
заводу обиралося неподалік об’їз-

Без очисних
Анатолій Федорчук нагадав, що Бориспільщина лишилася без
сучасних очисних споруд – недобудований об’єкт лишається безхозним і руйнується. Він розташований на кордоні із полями фільтрації, які теж вичерпують свої потужності. Головною причин гальмування робіт на потрібному для регіону об’єкті вартістю 270 млн
грн з дербюджету (замовником виступав Мінрегіонбуд), стали гучні протести із боку сільських рад району та втручання окремих
політиків. «Свого часу із районом не вдалося домовитися щодо
вибору шляху очисних вод та місця їхнього скидання через низку причин. Другу чергу об’єкта не вдалося втілити, сьогодні він
руйнується, його доля не визначена. На жаль, українці досі не навчилися дбати про екологію», — підсумував Анатолій Федорчук.

ної дороги: зручне для Борисполя,
району й Києва.
Щодо приховування проекту заводу, то його ще не існує. Сьогодні
мова йде лише про кошти, які мають надійти із Америки в Україну,
але терміни постійно переносяться. Коли фінанси надійдуть на рахунки компанії, що відповідає за
будівництво, буде розроблятися
проект згідно будівельних норм
України. Щойно дійдемо до цього
етапу, місто буде знову зустрічатися із керівниками району, щоб врахувати усі пропозиції».
Також мер підкреслив, що Бориспіль не прагне збудувати завод лише для потреб міста, проект розрахований на перероблення сміття із
сіл району, сусідніх районів та частково столиці. «Сьогодні такі заводи в Україні не будуються, Бориспіль першим взяв на себе важливу
ініціативу. Якщо район хоче втілити кращий проект на іншій території — місто відмовиться від цього
проекту і підтримає район, коли він
зможе залучити 100 млн доларів.
Бориспільщині потрібен сучасний
сміттєпереробний об’єкт, а для його втілення — спільне прагнення
без «перетягування канатів». Щоб
вирішити екологічну проблему разом, керівники повинні приймати
державницькі рішення, думати наперед», — наголосив Федорчук і
підкреслив, що будь-який завод із
утилізації сміття у рази кращий від
сміттєвого полігону.
Щодо старту робіт, то мер каже,
що конкретних новин від американських інвесторів поки немає,
ситуація не змінилася — американці обіцяють транш коштів уже
до кінця листопада цього року та
запевняють, що хвилюватися стосовно їхніх намірів немає підстав.
Тож поки американці зволікають,
українці чекають і ділять «шкуру
невбитого ведмедя».

 ДО ТЕМИ
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«РОШЕН» ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИКОНАВ.
СЛОВО ЗА ДЕПУТАТАМИ
 ОФІЦІЙНО

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
АНАТОЛІЙ
ФЕДОРЧУК
КОМЕНТУЄ ДАНУ
СИТУАЦІЮ:

 Подальша співпраця корпорації «Рошен» із Борисполем
залежить від позиції депутатів на наступній сесії
Бориспільської міської ради, яка відбудеться 20 листопада
2018 року.
Ірина КОСТЕНКО
На сесію виноситься кілька питань «Бісквітного комплексу «Рошен», які пройшли попереднє обговорення. Якщо вони не будуть
розглянуті адекватно, місто може
втратити «Рошен», стверджують у
керівництві комплексу.

«Рошен» випустив
першу продукцію
Директор ТОВ «БК «Рошен»
Сергій Руденко розповів «Вістям»,
що підприємство на етапі технологічного запуску. Процес поки запускається періодично, щоб відпрацювати безперебійний режим
роботи лінії. Набрані працівники на
1 зміну, переважно мешканці Борисполя. На Бісквітному комплексі
«Рошені» нині працює 52 людини,
через два роки планується розши-

рення — до 500 працівників. Загалом кількість працівників має сягнути 1100.
Перша лінія випускатиме крекери. Технологічний запуск триває до
трьох-чотирьох тижнів. Потім буде
початковий запуск виробництва. Із
січня плануємо збільшити кількість
бригад, щоб до лютого наступного
року вийти на три зміни до випуску
крекеру. Усе залежатиме
атиме від попиту
на продукцію. Лініяя з виробництва
крекеру здатна давати
вати близько тонни печива заа 1 годину.
го
одину.
У цьому році плануєтьлануується завершення монтаонтажу другої лінії, яка
виготовлятиме пе-чиво «Есмералььда», добре знайоме
оме
покупцям. Поки його
о
виробляє Вінниця,
я, ненеевдовзі випускатиме
ме і БоБ
риспіль. Крекер є новим
новвим
вви
виидом продукції Roshen.
hen.

 ПРЯМА МОВА

ПОПЕРЕДНІЙ ДИРЕКТОР ТОВ «БК «РОШЕН» КОСТЯНТИН
ПІВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЄ ІНТЕРЕСИ ПІДПРИЄМСТВА

Про питання, винесені
на сесію
— Ми рік звертаємося до
депутатів Бориспільської
міськради з проханням надати
нам дозвіл на проведення
експертно-грошової оцінки
земельних ділянок, які
знаходяться у прямій оренді «БК
«Рошен», щоб потім викупити
цю землю. Цей факт не впливає
на можливість будуватися,
працювати і випускати
продукцію. Але важливо, щоб
земля знаходилася у власності
підприємства. Депутати
поставили вимогу — завершити
будівництво і розпочати випуск
продукції. На сьогодні «Рошен»
отримав свідоцтво про те, що
збудований корпус є завершеним
будівництвом і він офіційно
введений в експлуатацію.
Ми отримали сертифікат і

підприємство випускає першу
продукцію.
Згідно технічних умов, ми
виконали ремонт дороги на
вулиці Привокзальна вартістю
понад 15 млн грн, вулиці Героїв
Крут (майже 20 млн грн) і каналу
зливової каналізації (8,5 млн
грн), які знаходяться за межами
орендованої підприємством землі.
Тепер звертаємося до депутатів,
щоб прийняли ці об’єкти у
комунальну власність і врахували
вартість у пайовій участі.
Також на розгляд сесії виноситься
підписання договору пайової
участі у новій редакції, де буде
коригування суми на рівні 10%
від кошторисної вартості, з
урахуванням витрат на об’єкти
інфраструктури. І третє питання
— це дозвіл на проведення
експертно-грошової оцінки
землі для викупу підприємством
земельної ділянки, яку воно
орендує. Депутати обіцяли,
що, коли підприємство почне
працювати, продадуть усі 5
земельних ділянок, які зараз
знаходяться у прямій оренді
підприємства.

Про оренду вартість
землі
— Ми не піднімали питання про
зменшення орендної ставки на
землю, хоч і маємо на це право.
У Борисполі орендна плата на
землі промисловості складає
1,5% від нормативно-грошової

оцінки. Ми мали б платити майже
70 тис. грн на місяць, тобто 850
тис. на рік, але платимо більше
— близько 150 тис. грн. Раніше
орендна плата складала 3%, у
цьому році міська рада прийняла
положення про 1,5% орендної
плати для земель промисловості.
Але договори у бік зменшення
не переглядалися. Якщо
підприємству знову відмовлять у
продажу, будемо на початку року
звертатися, щоб скористатися
своїм правом.
Орієнтовна вартість ділянок,
які хочемо викупити — близько
50 млн грн. Тоді платитимемо
податок на землю у розмірі 1%.

Про очікування від
депутатів
— Хочеться вірити, що міські
обранці погодяться заключити
адекватний договір пайової
участі, приймуть на баланс
міста об’єкти зовнішньої
інфраструктури, які були записані
у технічних умовах, і відповідно
до діючого законодавства
врахують їх у пайовій участі,
тоді підприємство будуватиме
другу чергу поряд, на цих же
ділянках. Якщо місто виконає
всі взяті на себе зобов’язання,
то у підприємства не буде
передумов, щоб не будуватися
тут. Але якщо бориспільські
депутати продовжуватимуть
використовувати наші питання
для незрозумілого піару і

чинитиметься протидію продажу
землі, виникнуть проблеми із
підписанням адекватного договору
пайової участі, корпорація
розглядатиме питання, щоб піти
у район і будувати інші корпуси
виробництва через дорогу
на землях району — тягнути
комунікації не далеко.
Ймовірно, що тоді і підприємство
зможе перереєструватися у
районі.

Цифри і перспективи
— Зараз підприємство платить у
місто податок на доходи фізичних
осіб (офіційно працює 52 людини).
Сума ПДФО складає 334 тис. грн.
Через два роки сума складатиме
3-3,5 млн грн. Сказати, якою
буде сума ПДФО коли введеться
в експлуатацію друга черга,
неможливо, але це буде суттєвий
доход до міської казни.
Хочеться продовжувати плідну
співпрацю із містом Борисполем.
Підприємство виконало і
перевиконало усі взяті на себе
зобов’язання. Уже заплатили
наперед 30 млн грн пайової
участі. Кошти були використані
на користь громади. Чекаємо
зустрічних кроків від депутатів
міськради, від рішення яких
залежить, чи буде розширюватися
промислове виробництво у
місті, чи збільшуватиметься
надходження до міського
бюджету, чи залишиться у місті
«Бісквітний комплекс «Рошен» —
єдиний в Україні.

— Дехто свідомо чи несвідомо розпускає чутки у Борисполі, що там, де корпуси «Рошен»,
не печиво випікатиметься та
виготовлятиметься борошно,
а будуть випускатися корми
для тварин, або говорять, що
комплекс перепродали. Недостовірна інформація породжує
недовіру до компанії. І депутати сумніваються, яке прийняти рішення.
Нещодавно відбулася зустріч із президентом корпорації «Рошен» В’ячеславом Москалевським, за участі керівництва ТОВ «БК «Рошен» Сергія
Руденка та Костянтина Півня,
де всі питанні були зняті. Я запросив лідерів політичних сил,
які представлені у нашій міській раді, і вони отримали відповіді на всі поставлені питання.
Це був унікальний випадок в
Україні, коли перед початком
будівельних робіт компанія
«Рошен» проявила ініціативу
сплатити наперед 30 млн грн
пайової участі. Із урахуванням
інфляції, сьогодні ця сума була
б утричі меншою. Міська влада має право заключати договір на менший відсоток пайової участі, але ми підготували з
«Рошеном» додаткову угоду —
на всі 10% від суми кошторисної вартості. У межах цих 10%,
30 млн грн склали частину пайової участі за першу чергу
будівництва. Кошторисна вартість першої черги складає 667
млн 308 тис. 829 грн. Загальна
сума пайової участі — 61 млн
700 тис. грн.
На сесії міської ради маємо
прийняти на баланс громади
відремонтовані дороги та канал зливової каналізації, на
яких підприємство виконувало роботи відповідно до технічних умов. І суму вартості цих
об’єктів ми повинні відняти від
пайової участі. А їхня сумарна
вартість — 44 млн 400 тис.
У підсумку підприємство уже
заплатило на 13 млн грн більше. Тому ці кошти мають бути
враховані при розрахунку пайової участі другої черги.
Додаткова угода про 10%
пайової участі буде підписана після того, як депутати приймуть відповідні рішення.
Якщо говорити про нинішню
вартість оренди землі для «Рошену», то я не маю інформації,
щоб підприємство зверталося
з цього приводу. Якщо буде таке звернення, ми приведемо
вартість оренди у відповідність
до положення.
Продавати землю громаді
вигідно: ми отримуємо кошти
і можемо їх вкласти в інфраструктуру, а компанія, яка купує землю, платить 1% земельного податку.
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телепрограма оголошення реклама
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НЕРУХОМІСТЬ
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ПРОДАМ
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ПОСЛУГИ
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РІЗНЕ
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СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА «ВЕГАС» ЦЕ:
Найсучасніше обладнання • Передові технології у діагностиці та лікуванні

КОСМЕТОЛОГІЯ всі види
види
ди послуг
послу
пос
о
осслу

Щоденно
з 9.00 до 21.00

СПЕКТР ПОСЛУГ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
нттггенн)
Ортопедична стоматологія

ЗНИЖКА ДО

30%*

Вектортерапія (лікування пародонтозу)
Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Сучасні лазерні технології
Видалення небажаного волосся назавжди, безболісно

*

з 01.07 по 31.12.2018 р.

Ліц., серія АЕ №197083 від 04.07.2013 р., видана МОЗУ

РОБОТУ

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

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
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 ВІТАЄМО

ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИСТОПАДА
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з
1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30,
0.45, 5.25 ТСН
9.30 "Одруження наосліп 3", 12 с.
11.20, 12.20 "Одруження наосліп", 1
с.
13.05 "Міняю жінку -9", 7 с.
14.25 "Міняю жінку -9", 8 с.
15.45 "Сімейні мелодрами 6", 25 с.
17.10 Т/с "Величне століття. Нова
Володарка"
19.20 "Секретні матеріали", 134 с.
20.35 "Чистоnews 2018", 43 с.
20.45 Мелодрама "Дві матері", 21 с.
21.45 "Міняю жінку - 14", 4 с.
23.30, 0.50 "Танці з зірками", 13 с.
4.45 М/ф

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти
справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину -4
(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2"
(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Хто ти?" 1, 2 с. (16+)
23.30 Х/ф "Еволюція Борна" (16+)
1.50 Телемагазин
3.35 Зоряний шлях

ICTV
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф "Логан: Росомаха"
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.25 Х/ф "Люди Ікс:
Апокаліпсис" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.45 Свобода слова
0.55 Х/ф "Рейс" (16+)
3.20 Т/с "Патруль. Самооборона"

КИЇВ
6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
8.50, 18.15 "Спецкор"
9.25, 18.50 "ДжеДАІ"
10.00 Т/с "Опер за викликом" (16+)
13.50 Х/ф "Я, робот"
16.00 Х/ф "Збройний барон" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни.
Харків" (16+)
21.35, 23.20 Т/с "Кістки-2" (16+)
1.00 Х/ф "Вбити Білла" (18+)
3.05 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
5.45 М/ф
6.15, 22.00 "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
"Новини"
7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.20, 18.00 Ток-шоу "Стосується
кожного"
11.15, 12.25 Х/ф "Буркотун" (12+)
14.00 Х/ф "Обміняйтесь обручками"
(16+)
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00, 1.50, 5.20 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
Прем’єра
23.45 Х/ф "Час бажань"
2.35 Т/с "Банкірші"

3.30 Зона ночі
4.00 Абзац
5.49, 6.59 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.00 М/ф "Тарзан 2"
8.20 Х/ф "Джордж із джунглів"
10.10 Х/ф "Супер 8" (16+)
12.20 Х/ф "Сходження Юпітер"
(16+)
15.00 Х/ф "Джон Картер: Між двох
світів" (16+)
17.30, 1.50 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
0.10 Пост шоу. Таємний агент

ВІВТОРОК, 20 ЛИСТОПАДА
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з
1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30,
0.45, 5.25 ТСН
9.30 "Одруження наосліп 3", 13 с.
11.20, 12.20 "Одруження наосліп", 2
с.
13.05 "Міняю жінку -9", 9 с.
14.25 "Міняю жінку -9", 10 с.
15.45 "Сімейні мелодрами 6", 26 с.
17.10 Т/с "Величне століття. Нова
Володарка"
19.20 "Секретні матеріали", 135 с.
20.35 "Чистоnews 2018", 44 с.
20.45 Мелодрама "Дві матері", 22 с.
21.45 "Інспектор. Міста", 2 с.
23.45, 0.50 Комедія "Кохання у
великому місті - 3"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50
Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30 Агенти справедливості
(16+)
16.00 Історія одного злочину -4
(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2"
(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Контрольна гра
УЄФА. Збірна ТуреччиниЗбірна України
0.10, 2.20 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

ENTER-ФІЛЬМ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Жаб'яче королівство:
Таємниця кришталевої
жаби"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
21.00 Зірконавти
22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

5.00, 4.45 "Top Shop"
5.50 Х/ф "Очікуючи вантаж на
рейді Фучжоу біля Пагоди"
8.15, 18.25 "Свідок. Агенти"
8.50 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
10.45, 12.55, 3.15 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
"Свідок"
14.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.50 Т/с "Спецзагін "Кобра 11"
(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Х/ф "Ніндзя - 2" (18+)
1.40 "Легенди бандитського Києва"
3.00 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

ICTV
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.20, 13.20 Х/ф "Рейс" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.45 "На трьох" (16+)
23.55 Х/ф "РЕД" (16+)
2.05 Т/с "Прокурори"
2.50 Т/с "Патруль. Самооборона"

3.10 Служба розшуку дітей
3.15 Зона ночі
5.00 Абзац
6.49, 7.59 Kids Time
6.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00, 0.10 Київ вдень та вночі (16+)
9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
10.00 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (16+)
17.05, 19.00 Варьяти (12+)
21.00 Пацанки. Нове життя (16+)
22.10 Х/ф "Титан" (16+)
1.10 Х/ф "Назустріч шторму" (16+)

5.45 Х/ф "Постріл в спину"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Екіпаж"
9.30 "Попелюшка на прізвисько
Бонд"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Пропала грамота"
12.35 Х/ф "Ватажок мафії"
15.35 Х/ф "В зоні особливої уваги"
17.25 Х/ф "хід у Відповідь"
19.00, 1.45 Т/с "Пригоди Шерлока
Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
0.15 "Позаочі"
1.05 "Академія сміху"

6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
8.25 Т/с "Мушкетери" (16+)
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
12.55 Відеобімба
15.10 Х/ф "Пекло" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни.
Харків" (16+)
21.35, 23.20 Т/с "Кістки-2" (16+)
1.00 Х/ф "Телефонна будка" (16+)
2.40 "Облом.UA."

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30
"Столичні телевізійні
новини"
8.15, 0.50 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові кораблі"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Всередині раю"
20.30 "Київські історії"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

ENTER-ФІЛЬМ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Воруши ластами 2. Утеча
з раю"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 21.00, 3.00
Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.45 Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу
"Євробачення-2018"
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Гордість світу"
15.20 Чудова гра
15.50 "Цікаво.com"
16.20 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу
18.00 Інформаційна година
19.00 Прем'єра. Разом
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50, 1.25 Т/с "За службовим
обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська зміна
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром

СТБ
5.55 Все буде добре! (16+)
8.00 Х/ф "Іван Васильович змінює
професію"
9.55 Зважені та щасливі (12+)
13.00 Битва екстрасенсів. Чоловіки
проти жінок (16+)
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
18.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова
історія"
19.55, 22.45 Хата на тата (12+)

КИЇВ

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 М/ф
6.15, 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"
10.10 Т/с "Терор любов'ю"
11.10, 12.25 Х/ф "Фантомас"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.50, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується
кожного"
20.00, 1.50, 5.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "Наречена на
замовлення" (16+)
2.35 Т/с "Банкірші"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30
"Столичні телевізійні
новини"
8.15, 0.50 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Наполеон"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Всередині раю"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Бойові кораблі"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

5.45 Х/ф "Два капітани" 1 с.
6.55 Х/ф "Небилиці про Івана"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Постріл у спину"
10.45, 12.50, 3.25 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
"Свідок"
14.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.50 Т/с "Спецзагін "Кобра 11"
(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.00 "Легенди бандитського Києва"
3.20 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

5.45 Х/ф "Сережа"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Вечори на
хуторі поблизу Диканьки"
9.30 "Мерилін Монро.
Неприкаяний"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
12.40 Х/ф "Океан"
15.30 Х/ф "сім старих і одна
дівчина"
17.10 Х/ф "Висота"
19.00, 2.00 Т/с "Пригоди Шерлока
Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Зайчик"

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 21.00, 3.00
Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.50 Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу
"Євробачення-2018"
12.00 "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Гордість світу"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55, 4.30 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
19.00 Спільно
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50, 1.25 Т/с "За службовим
обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 "Елементи"
22.55 Розсекречена історія
0.00 Телепродаж Тюсо

СТБ
6.05, 15.25 Все буде добре!
8.10, 19.00, 0.05 Т/с "Коли ми
вдома. Нова історія"
9.10, 20.00, 22.35 МастерШеф
(12+)
13.00 Битва екстрасенсів. Чоловіки
проти жінок (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 19 — 25 ЛИСТОПАДА

Тел.: 067-238-88-58

СЕРЕДА, 21 ЛИСТОПАДА
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з
1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30,
0.45, 5.25 ТСН
9.30 "Одруження наосліп 3", 14 с.
11.20, 12.20 "Одруження наосліп", 3
с.
13.05 "Міняю жінку -9", 11 с.
14.25 "Міняю жінку -9", 12 с.
15.45 "Сімейні мелодрами 6", 27 с.
17.10 Т/с "Величне століття. Нова
Володарка"
19.20 "Секретні матеріали", 136 с.
20.35 "Чистоnews 2018", 45 с.
20.45 Мелодрама "Дві матері", 23 с.
21.45 "Світ навиворіт 10: Бразилія",
22.45 "Світ навиворіт 10: Бразилія",
4 с.

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти
справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину -4
(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2"
(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Хто ти?" 3, 4 с. (16+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Реальна містика

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

№45 (954), 16 листопада 2018 р.

www.i-visti.com

Тел.: 067-353-62-96

ICTV
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
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
11.10 Я зняв!
12.00, 13.20 Х/ф "РЕД" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.45 "На трьох" (16+)
23.55 Х/ф "РЕД-2" (16+)
2.10 Т/с "Прокурори"

КИЇВ
6.00 М/ф
8.00, 12.50 "Помста природи"
8.25, 2.45 Т/с "Мушкетери" (16+)
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
14.50 Х/ф "Вбити Білла-2" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни.
Харків" (16+)
21.35, 23.20 Т/с "Кістки-2" (16+)
1.00 Х/ф "Зубастий торнадо: Серце
акули"
3.35 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 М/ф
6.15, 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 Т/с "Терор любов'ю"
11.15, 12.25 Х/ф "Фантомас
розбушувався"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.50, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується
кожного"
20.00, 2.00, 5.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "Мій ласкавий і ніжний
звір"

3.00 Зона ночі
4.50 Абзац
6.39, 7.54 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.55, 0.10 Київ вдень та вночі (16+)
9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
10.00 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (16+)
17.00, 19.00 Екси (16+)
21.00 Пацанки. Нове життя (16+)
22.10 Х/ф "Вірус" (16+)
1.10 Х/ф "Атлантида" (16+)

ЧЕТВЕР, 22 ЛИСТОПАДА
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з
1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30,
0.45, 5.25 ТСН
9.30 "Одруження наосліп 3", 15 с.
11.10, 12.20 "Одруження наосліп", 4
с.
13.00 "Міняю жінку -8", 1 с.
14.25 "Міняю жінку -8", 2 с.
15.45 "Сімейні мелодрами 6", 28 с.
17.10 Т/с "Величне століття. Нова
Володарка"
19.20 "Секретні матеріали", 137 с.
20.35 "Чистоnews 2018", 46 с.
20.45 Мелодрама "Дві матері", 24 с.
21.45 "Гроші 2018", 32 с.
22.30 "Право на владу 2018", 31 с.
0.50 Драма "Життя і доля 3+4"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.40 Агенти
справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину -4
(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2"
(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Хто ти?" 5, 6 с. (16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин

5.45 Х/ф "Два капітани" 2 с.
7.05 Х/ф "Тихі береги"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Каблучка з Амстердама"
10.40, 12.50, 3.20 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
"Свідок"
14.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.50 Т/с "Спецзагін "Кобра 11"
(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Альпійський патруль"
(16+)
1.40 "Легенди бандитського Києва"
3.00 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"

ICTV
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 Я зняв!
11.50, 13.20 Х/ф "РЕД-2" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-4" (16+)
22.45 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Краще не чіпати Зохана"
(16+)
2.00 Т/с "Прокурори"

3.10, 1.00 Служба розшуку дітей
3.15, 1.05 Зона ночі
4.50 Абзац
6.19, 7.49 Kids Time
6.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.50, 0.05 Київ вдень та вночі (16+)
8.50 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
9.50 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Пацанки. Нове життя (16+)
22.10 Х/ф "Морган" (16+)

5.45 Х/ф "Осінь"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.30 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.40 "Костянтин Меладзе. Сірий
кардинал"
12.25 Х/ф "Лісова пісня"
14.15 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
16.05 Х/ф "У тихій пристані"
17.20 Х/ф "Зайчик"
19.00 Т/с "Повернення Шерлока
Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Шалений день"
0.15 "Позаочі"
1.05 "Академія сміху"

6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
8.25, 3.00 Т/с "Мушкетери" (16+)
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
12.55, 3.50 "Облом.UA."
15.15, 1.00 Х/ф "Закон доблесті"
(16+)
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни.
Харків" (16+)
21.35, 23.20 Т/с "Кістки-2" (16+)

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30
"Столичні телевізійні
новини"
8.15, 0.50 "Поради лікаря"
9.15, 15.00, 20.20, 0.40, 1.50
"Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Переказана історія"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Всередині раю"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.05 "Мультляндія"
6.35 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

ENTER-ФІЛЬМ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 21.00, 3.00
Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.50 Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу
"Євробачення-2018"
12.00 "Смаки культур"
13.10 РадіоДень
13.35 "Гордість світу"
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Сильна доля
18.00 Інформаційна година
18.30, 3.35 Спецпроект до Дня
Гідності та Свободи
20.20 Шахтарська зміна
20.50 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
"Євробачення-2018"
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 "Елементи"

СТБ
6.00, 15.25 Все буде добре!
8.05, 19.00, 0.25 Т/с "Коли ми
вдома. Нова історія"
9.05, 20.00, 22.35 МастерШеф
(12+)
13.00 Битва екстрасенсів. Чоловіки
проти жінок (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)

КИЇВ

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 М/ф
6.15, 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 Т/с "Терор любов'ю"
11.15, 12.25 Х/ф "Фантомас проти
Скотланд-Ярду"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.50, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується
кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
23.50 Х/ф "Прощання з Каїром"
2.15 Т/с "Банкірші"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30
"Столичні телевізійні
новини"
8.15, 0.50 "Школа права"
9.15, 15.00, 20.20, 0.40, 1.50
"Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Бойові кораблі"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Всередині раю"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Переказана історія"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

ENTER-ФІЛЬМ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Про рибалку та його
дружину"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки
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5.20 Х/ф "Два капітани" 3 с.
6.55 Х/ф "Із житія Остапа Вишні"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Повернення "Святого
Луки"
10.50, 12.50, 3.25 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
"Свідок"
14.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.50 Т/с "Спецзагін "Кобра 11"
(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Альпійський патруль"
(16+)
1.45 "Легенди бандитського Києва"
3.10 "Випадковий свідок"

5.45 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.30 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.40 "Діти-зірки"
12.20 Х/ф "Сьомий маршрут"
13.45 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
15.35 Х/ф "Висота"
17.20 Х/ф "Недільний тато"
19.00, 1.45 Т/с "Повернення
Шерлока Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
0.25 "Позаочі"
1.15 "Академія сміху"
3.25 Кіноляпи

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 21.00, 3.00
Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 19.30 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
"Євробачення-2018"
11.55, 16.45 Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу
"Євробачення-2018"
12.00 "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Гордість світу"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Промінь живий
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.50, 1.25 Т/с "За службовим
обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 "Елементи"
22.55 Сильна доля

СТБ
6.20 Все буде добре!
8.30, 19.00, 0.05 Т/с "Коли ми
вдома. Нова історія"
9.35 МастерШеф (12+)
13.00 Битва екстрасенсів. Чоловіки
проти жінок (16+)
15.25 Все буде добре! (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
20.00, 22.45 Зважені та щасливі
(12+)
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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 19 — 25 ЛИСТОПАДА
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ТОВ «КЗБМ Астор»

реалізує сертифіковану продукцію

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ

Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева)

СУМІШ
ВІДСІВ ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ

БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34
0-67-214-20-19
Тел.: 067-238-88-58

П'ЯТНИЦЯ, 23 ЛИСТОПАДА
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 "Одруження наосліп 4", 1 с.
11.15, 12.20 "Одруження наосліп", 5
с.
13.05 "Міняю жінку -8", 3 с.
14.25 "Міняю жінку -8", 4 с.
15.45 "Сімейні мелодрами 6", 29 с.
17.10 Т/с "Величне століття. Нова
Володарка"
19.20 "Секретні матеріали", 138 с.
20.15 "Ліга сміху 2018", 17 с.
22.20 "# Гуднайтшоу Валерія
Жидкова 2018", 1 с.
23.00 "# Гуднайтшоу Валерія
Жидкова 2018", 2 с.

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.20 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.15 Реальна містика
13.25 Т/с "Повернення до себе" 1, 2
с.
15.30 Т/с "Повернення до себе"
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2"
(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Хто ти?" 7, 8 с. (16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.50 Телемагазин
5.30 Зоряний шлях

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96

ICTV
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
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
11.10 Я зняв!
11.50, 13.20 Х/ф "Краще не чіпати
Зохана" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу (12+)
23.40 Х/ф "Апокаліпсис наших
днів" (16+)
3.50 Х/ф "Секретний ешелон"

КИЇВ
6.00 М/ф
8.00, 3.10 "Помста природи"
8.25, 1.25 Т/с "Мушкетери" (16+)
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.20 "Загублений світ"
12.50 Відеобімба
15.45 Х/ф "Андроїд-поліцейський"
(16+)
19.25 Х/ф "Винищувачі" (16+)
21.10 Х/ф "Протистояння" (16+)
22.55 "Змішані єдиноборства. UFC
FN. Magny-Ponzinibbio"
2.30 Т/с "Опер за викликом" (16+)
4.25 "Люстратор. Прокляття
системи"

НОВИЙ КАНАЛ
6.15 "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"
10.10 Т/с "Терор любов'ю"
11.10, 12.25 Х/ф "Манія величі"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.50, 16.45, 1.20 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується
кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Д/п "Майор Вихор"
23.10 Д/п "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
0.00 Х/ф "Бережи мене, мій
талісман"

3.00 Абзац
4.39, 5.39 Kids Time
4.40 М/с "Хай живе король
Джуліан"
5.40, 0.50 Київ вдень та вночі (16+)
6.40 Ревізор
9.40 Страсті за ревізором
11.50, 21.40 Пацанки. Нове життя
(16+)
16.20, 19.00 Топ-модель (16+)
23.00 Екси (16+)
1.50 Х/ф "Глибинний підйом" (16+)

СУБОТА, 24 ЛИСТОПАДА
6.00, 19.30 ТСН

7.00, 15.00, 19.00, 3.00 Сьогодні

7.00 "Гроші 2018", 32 с.

7.15, 5.20 Зоряний шлях

8.00 "Сніданок. Вихідний", 91 с.

7.50 Т/с "Хто ти?" 1, 7 с. (16+)

10.00 Мелодрама "Анка з
молдованки"
20.15 Х/ф "Аватар"
23.25 Драма "Гіркі жнива"
1.20 "# Гуднайтшоу Валерія
Жидкова 2018"

15.20 Т/с "Хто ти?" 8 с. (16+)
15.50 Т/с "Інша я" 1, 3 с. (12+)
20.00 Т/с "інша Я" (12+)
21.00 Zомби 2. Промивання мізків
(12+)
22.50 Т/с "Спадкоємиця" 1, 3 с.
1.40 Телемагазин

4.45 "Чистоnews 2018"

2.10 Т/с "Спадкоємиця"

5.25 "Секретні матеріали"

3.50 Реальна містика

ENTER-ФІЛЬМ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король повітря: Ліга
чемпіонів"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00 Зірконавти
15.00 Віталька
16.00 М/ф "Епік"
18.00 Чотири весілля
21.00 Х/ф "Вихід: Боги та царі"
(16+)
0.00 Х/ф "Гіркі жнива" (12+)
2.00 Х/ф "Богдан-Зиновій
Хмельницький"
4.00 Щоденники Темного
5.50 Корисні підказки

5.25 Х/ф "Два капітани" 4 с.
6.45 Х/ф "Акселератка"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Чорний принц"
10.45, 12.50, 3.25 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
"Свідок"
14.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.50 Т/с "Спецзагін "Кобра 11"
(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Альпійський патруль"
(16+)
1.40 "Легенди бандитського Києва"
3.00 "Випадковий свідок"
4.55 "Top Shop"

ICTV
5.20 Скарб нації
5.30 Еврика!
5.35 Факти
5.55 Більше ніж правда
7.40 Секретний фронт
7.55 Х/ф "Ясон і аргонавти"
11.30, 13.00 Х/ф "Пограбування
по-італійськи"
12.45 Факти. День
14.05 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Міцний горішок" (16+)
21.50 Х/ф "Міцний горішок-2" (16+)
0.20 Х/ф "Шоугьолз" (18+)
2.40 "На трьох" (16+)

3.40 Служба розшуку дітей
3.45 Зона ночі
5.54, 7.09 Kids Time
5.55 М/с "Лунтик"
7.10, 9.10 Заробітчани
11.10 Т/с "Х-файли. Секретні
матеріали" (16+)
16.40 М/ф "Як приборкати дракона"
18.30 Х/ф "Прометей" (16+)
21.00 Х/ф "Чужий:Завіт" (16+)
23.40 Х/ф "Супернова" (16+)
1.10 Х/ф "Морган" (16+)

5.30 Х/ф "Лісова пісня"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.25 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
11.15 Х/ф "Провінційний роман"
13.45 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
15.35 Х/ф "Анна на шиї"
17.15 Х/ф "Одруження
Бальзамінова"
19.00, 2.20 Т/с "Повернення
Шерлока Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Непідсудний"
0.40 Х/ф "Голод-33"
4.00 "Кіноляпи"
4.30 Саундтреки

6.00 М/ф
8.00 "102. Поліція"
8.55 "Цілком таємно"
9.55 "Загублений світ"
15.00 Х/ф "Андроїд-поліцейський"
(16+)
16.45 Х/ф "Протистояння" (16+)
18.15 Х/ф "Тактична сила" (16+)
20.05 Х/ф "Посилка" (16+)
22.00 Х/ф "Королі вулиць-2" (18+)
23.50 Х/ф "Крижані акули" (16+)
1.40 Х/ф "Акулячий торнадо:
Ажіотаж" (16+)
3.05 "Облом.UA."
4.10 "Люстратор. Прокляття
системи"

7.05, 9.25 "Мультляндія"
8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 Х/ф "Укриття"
17.10 "Біометрика"
17.20 "Служба порятунку"
17.50 Х/ф "Я помщуся"
20.30, 2.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.35, 2.10, 5.30
"Столичні телевізійні
новини"
21.25 Х/ф "Абсолютна влада"
23.10 "Українська Національна
Лотерея"
0.55, 5.50 "КИЇВ LIVE. Підсумки"

ENTER-ФІЛЬМ
6.00 ТЕТ Мультиранок
12.15 М/ф "Пухнасті проти
зубастих"
13.45 Х/ф "Каштанчик: герой
Центрального парку"
15.20 Х/ф "Іграшки з майбутнього"
17.00 М/ф "Козаки. Навколо світу.
Австралія"
17.15 М/ф "Козаки. Навколо світу.
Америка"
17.30 М/ф "Козаки. Навколо світу.
Індія"
17.45 М/ф "Епік"
19.45 Х/ф "Я - початок" (16+)
22.00 Х/ф "Дика" (16+)
0.15 Х/ф "Смужка нескошених
диких квітів"

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 21.00, 3.00
Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 19.30 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
"Євробачення-2018"
11.55 Кліпи учасників Дитячого
пісенного конкурсу
"Євробачення-2018"
12.00 "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Світ дикої природи"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Енеїда
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.50, 1.25 Т/с "За службовим
обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00 Лайфхак українською

СТБ
5.05 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Хата на тата (12+)
11.20 Х/ф "Операція "И" та інші
пригоди Шурика"
13.20 Х/ф "Джентльмени удачі"
15.10 Х/ф "Діамантова рука"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома"
20.00 Цієї миті рік потому (12+)
22.45 Ультиматум (16+)

КИЇВ

НОВИЙ КАНАЛ
5.45 М/ф
6.25 "Жди меня. Україна"
8.15 "Слово Предстоятеля"
8.30 Х/ф "Самотня жінка бажає
познайомитись..."
10.15 Х/ф "Полин - трава гірка"
12.10, 2.50 Х/ф "Дорога моя
людина"
14.15 Т/с "Перша спроба" (16+)
18.10, 20.30 Т/с "Дружина генерала"
20.00 "Подробиці"
22.20 Х/ф "Хроніки зради" (16+)
0.20 Х/ф "Дідька лисого" (16+)
2.10 Д/п "Галина Польских. За
сімейними обставинами"
4.30 Ток-шоу "Стосується кожного"

7.00 "Всередині раю"
7.20 "Мультляндія"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20, 4.55
"Столичні телевізійні
новини"
8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 15.00, 20.20, 22.45, 2.30
"Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Переказана історія"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Гарячі точки"
20.30 "Місто добра"
21.25, 3.40 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
5.15 "Життєві історії"

5.55 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
9.55 Х/ф "Дім, у якому я живу"
11.50 Т/с "Коломбо" (16+)
15.35 "Речовий доказ"
16.45 "Легенди карного розшуку"
18.00 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Ати-батт, йшли
солдати..."
21.15 Х/ф "Ханна. Досконала
зброя" (16+)
23.20 Х/ф "Револьвер" (16+)
1.25 "Таємниці кримінального світу"
3.05 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.20 "Легенди бандитської Одеси"
4.45 "Top Shop"

5.35 Х/ф "Сімейне коло"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Невідома версія. Висота"
10.20 Х/ф "Пророк Мойсей: Вождьвизволитель"
13.40 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
15.35 Т/с "Мачуха"
17.20 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "В добрий час!"
22.55 Х/ф "Білий Бім Чорне Вухо"
2.15 "Позаочі"
2.55 Кіноляпи
3.35 Саундтреки
4.20 Телебачення

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.09, 1.10,
3.00 Новини
7.10 100 років української історії за
100 хвилин
7.25 "Вони боролись до загину"
8.05, 12.01 "Відкриваючи Україну.
Сумна історія"
10.20, 14.50, 19.00 "Голодомор.
Світ знав, але мовчав"
11.00, 16.15 "Джеймс Мейс.
Траєкторія долі"
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ:
ПАМ`ЯТІ ЖЕРТВ
ГОЛОДОМОРУ 1932 г. 1933 р. ІВ В УКРАЇНІ
13.00 Х/ф "Ісус. Бог і Людина"
15.20, 16.01, 19.25 ВШАНУВАННЯ
ПАМ`ЯТІ ЖЕРТВ
ГОЛОДОМОРІВ
17.20 "Будинок "Слово"
20.00, 5.05 Розсекречена історія
21.30 "Весна 68"
22.30 "Напам'ять". Левко
Лук'яненко
23.00, 3.30 Світло
0.00 Телепродаж "Тюсо"

СТБ
6.20 Х/ф "Вам і не снилося"
8.15 Х/ф "Не можу сказати
"прощавай"
10.05 Битва екстрасенсів (16+)
12.10 Х/ф "Екіпаж"
15.00 Т/с "Кафе на Садовій" (12+)
19.00 Х-Фактор
23.35 Х-Фактор. Підсумки
голосування
0.25 Цієї миті рік потому (12+)
2.15 Ультиматум (16+)

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 19 — 25 ЛИСТОПАДА

НЕДІЛЯ, 25 ЛИСТОПАДА
6.00 ТСН
7.00, 1.45 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний", 92 с.
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "Світ навиворіт 10: Бразилія",
6 с.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
"Світ навиворіт - 2: Індія"
16.00 Х/ф "Аватар"
19.30, 4.45 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками", 14 с.
23.40 "Ліга сміху 2018", 17 с.

6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
8.45 Т/с "інша Я" (12+)
12.50 Т/с "Відчайдушний
домогосподар"
17.00 Т/с "Сліди в минуле" 1, 2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Сліди в минуле"
23.00 Х/ф "Прикмета на щастя"
1.00, 2.30 Історія одного злочину
-4 (16+)
2.00 Телемагазин
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4.15, 10.50, 13.00 "На трьох" (16+)
4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.45 Факти
5.10 Інсайдер
7.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Міцний горішок" (16+)
16.10 Х/ф "Міцний горішок-2" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Міцний горішок-3:
Помирати з піснею" (16+)
23.25 Х/ф "Коммандос" (16+)
1.10 Х/ф "Апокаліпсис наших днів"
(16+)

КИЇВ
8.00 "Київські історії"
8.25 "Прогулянки містом"
8.50 "Біометрика"
9.00, 2.30 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Вікно в Європу Михайла
Поплавського"
15.35 "Ювілейний концерт гурту
"Фрістайл"
18.20 Х/ф "Салма та Салім"
21.00, 23.40, 1.30 "СТН-тижневик"
21.30, 0.10, 2.00 "СТН-спорттижневик"
21.50 Х/ф "Небезпечний Бангкок"
23.35 "Українська Національна
Лотерея"
0.30, 2.20 "Ситуація"
0.40 "Служба порятунку"
1.05 "Якісне життя"

6.00 М/ф
8.10 "102. Поліція"
9.05 "Загублений світ"
12.00 "Шалені перегони"
13.00 Х/ф "Винищувачі" (16+)
14.45 Х/ф "Я, робот"
16.50 Х/ф "Робокоп"
18.50 Х/ф "Робокоп-2"
21.00 Х/ф "Робокоп-3"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.00 "Змішані єдиноборства. UFC
FN. Magny-Ponzinibbio"
2.30 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
6.30 Х/ф "Без року тиждень"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський
сезон 2"
11.00 "Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон"
12.00 "Орел і Решка.
Перезавантаження"
14.00 "Творчий вечір К.Меладзе
"Останній романтик"
16.00 Х/ф "Фото на документи"
18.00, 20.30 Т/с "Своя правда"
20.00 "Подробиці"
22.30 Х/ф "Влітку я надаю перевагу
весіллю" (16+)
0.20 "Вещдок"

3.00, 2.00 Зона ночі
5.10 Стендап-шоу
5.59, 7.19 Kids Time
6.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.20 М/ф "Втеча з планети Земля"
9.10 М/ф "Як приборкати дракона"
11.10 Х/ф "Глибинний підйом" (16+)
13.10 Х/ф "Прометей" (16+)
15.30 Х/ф "Чужий:Завіт" (16+)
18.10 Х/ф "Зоряні війни:
Пробудження сили" (12+)
21.00 Х/ф "Бунтар один. Зоряні
війни: Історія" (12+)
23.50 Х/ф "Супер 8" (16+)

ENTER-ФІЛЬМ
6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Енчантімалс: Рідний дім"
11.00 Чотири весілля
16.00 Х/ф "Вихід: Боги та царі"
(16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Х/ф "Я - початок" (16+)
0.45 Х/ф "Дика" (16+)
3.00 Панянка-селянка
4.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

Тел.: 067-238-88-58
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5.45 Х/ф "Ідеальний чоловік"
7.25 Т/с "Коломбо" (16+)
10.55 Х/ф "Ати-батт, йшли
солдати..."
12.35 Х/ф "В останню чергу"
14.15 Х/ф "Танцюй, танцюй"
16.55 Х/ф "Ханна. Досконала
зброя" (16+)
19.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.55 Х/ф "Хід у відповідь"
22.30 Х/ф "Доберман" (18+)
0.35 Х/ф "Револьвер" (16+)
2.35 "Речовий доказ"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.00 "Невідома версія. За двома
зайцями"
10.50 Х/ф "Пригоди маленького
Мука"
12.35 Х/ф "Привид замку
Моррісвіль"
14.20 Х/ф "Без вісті зниклий"
15.55 Х/ф "Беремо все на себе"
17.20 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Т/с "Кар'єра Діми Горіна"
22.50 Т/с "Баламут"
0.25 Х /ф" було у батька три сини"
2.55 "Позаочі"

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.09, 1.10,
3.00 Новини
9.35 Х/ф "Ісус. Бог і Людина"
11.15 "Світ дикої природи"
11.45, 16.15 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
"Євробачення-2018"
11.50, 14.55 Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу
"Євробачення-2018"
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.20, 16.00 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.25 Кажу любов. Даріна
Красновецька
17.00 Дитячий пісенний конкурс
"Євробачення-2018". Фінал
19.20 Шахтарська зміна
20.00 "Ігри імператорів"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
21.55 "Неповторна природа"
22.55 "Незвичайні культури"

СТБ
5.35 Т/с "Коли ми вдома"
7.40 Все буде смачно!
9.45 Караоке на Майдані
10.45 МастерШеф (12+)
17.55 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Х-Фактор
2.40 Х-Фактор. Підсумки
голосування

Тел.: 067-353-62-96

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

www.bkbm.ua

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

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

БУДМАТЕРІАЛИ:

цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали,
а також металопластикові вікна

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

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

Тел.: (067) 249-75-25; (067) 622-32-22
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м. Бориспіль,
вул. Київський Шлях, 33

(04595) 6-39-69
096 442-32-64
Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

Тел.: 067-238-88-58

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

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

WWW.I-VISTI.COM
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ВАЗ-2105; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96
6511144.
ГАЗ-24, 1974 р., чорного кольору, на ходу, гарний
стан. Тел.: 0 98 1032797.
Жигулі, 1977 р., хороший стан, на ходу. Тел.: 0 66
6019173.

Куплю

Ä¾ÁÃÁÉÉÛ½ÏÀÍÈÎÎÛ

Бориспіль
Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потребують фарбування, кредитних, нерозмитнених.
Швидкий розрахунок, оформлення за наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.
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НЕРУХОМІСТЬ
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Продам
1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого 20 вул., новий будинок, 34/16/9, ремонт, б/з, можливо з меблями, 749650 грн (еквівалентно 29000 у.о.). Тел.: 0 67 4969067.
Лютнева 48 вул., 5/10, 43/19/15, ремонт, вбудована кухня, балкон з кухні, індивідуальне опалення, 832350 грн (еквівалентно 31000 у.о.). Тел.: 0 67
4969067.
Момота вул., 10/10, новий будинок, 42/18/8,5, ремонт, 738375 грн (еквівалентно 27500 у.о.). Тел.: 0
67 4969067.
О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХНЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ
КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ДИТ.
САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖЛИВА ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, 211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0
66 9844508.
Ясна 12 вул., 33/14,4/8,5 у новому будинку,
євроремонт, меблі, тепла підлога, лічильники,
поряд дитсадок, школа, зупинка, магазини,
832000 грн. Терміново. Тел: 0 50 3387216.

Лютнева вул., 2/5, 21/11/5, житловий стан, м/п вікна, без балкона, 467000 грн, є інші варіанти. Тел.: 0
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Чубинське с., 40 кв.м, житловий стан, 700000 грн,
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.
2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
К. Шлях вул., 2/4, 7/9, пан.,52кв.м., ремонт, меблі
залишаються, 1050000 грн. Тел.: 0 674040137.
К.Шлях вул., 35 км р-н, 1/3, 54,6/31,5/9, житловий стан, м/п вікна, бойлер, утеплена, поруч
ТРЦ, зупинка, господар, чистий продаж, ціна
договірна. Тел.: 0 97 6372345, 0 50 5179696.
К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо,
без балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 665000
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Котовського, 5 вул., центр, 52 кв.м, кухня — 8
кв.м, не кутова, житловий стан, 770000 грн. Тел.: 0
68 1006533, Алла.

®ÁÇ


Робоча 19 вул., 54/30/10, ремонт, можливо з меблями, 859200 грн (еквівалентно 32000 у.о.). Тел.:
0 67 4969067.

¯ÂÈ 

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1072000 грн,
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Мирне с., 43,6/29,6/6, індивідуальне опалення, євровікна, б/д, господар. Тел.: 0 96 9544966.
Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, індивідуальне опалення, 950000 грн. Тел.: 0 674040137.
БУДИНКИ

Бориспіль
8 Березня вул., новий, 1 поверх, з гарним ремонтом, 2660000 грн, торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.
Верни вул., 185 кв.м, 2 поверхи, ремонт, 2380000
грн. Тел.: 0 63 2612015, Віта.
Карпенка вул., 35 кв.м, 10 соток, газ, вода в будинку, гараж у дворі, свердловина, ціна договірна.
Тел: 0 63 1419039.
Крашенівка вул., старий будинок, колонка, погріб,
10 соток. Тел.: 0 66 4094765.
Пушкіна вул., житловий, червона цегла, ремонт, 6
соток, 1540000 грн, торг. Тел.: 0 68 1006533.
Тургенєва вул., 80 кв.м, недобудова, фундамент,
стіни, світло, 8 соток, сад, проект на будинок,
402750 грн (еквівалентно 15000 у.о.) або обмін
на 1-к.кв. у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 5033547, 0 67
4969067.
Френкеля вул., 100 кв.м, 5 кімнат, умови в будинку, газ, 6 соток+гараж, 784000 грн, торг. Тел.: 0 68
1006533, Алла.
Шевченка вул., центр, біла цегла, світло, газ, 10
соток, 1176000 грн, торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.
Нестерівка с., 60 кв.м, житловий стан, 2 кімнати,
кухня, колодязь, сарай, 17 соток, 805500 грн (еквівалентно 30000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 5033547, 0 67
4969067.

Тел.: 067-238-88-58

ОРЕНДА

КУПУЄМО ВОЛОССЯ

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ,
САЛОН — 15 КВ.М

також ордени, медалі, годинники
в жовтому корпусі, фотоапарати

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

За адресою: м. Бориспіль, вул. К.Шлях, 84
(салон «Тіффані», центральний ринок)
Тел.: 097-283-85-74, 067-622-01-61

У ЦЕНТРІ МІСТА:

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96

23 ЛИСТОПАДА

ДО 60000 ГРН/КГ

Оголошення та реклама
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Плитка тротуарна
Європаркани
установка

Шлакоблок
Вібропрес • Доставка • Укладання

Озеленення

Без вихідних
Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Виробничій компанії
ПОТРІБНІ

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ

г/р пн-пт, 8:00-20:00, з/п 11000-14000 грн

ВАНТАЖНИК
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

г/р пн-пт, 9:00-18:00, з/п 9700 – 12000 грн

ВАНТАЖНИК
Землевпорядна організація
ТОВ «Фірма Вертикаль» повідомляє, що
23.11.2018 року о 10.00 за адресою: м.
Бориспіль, вул. Тополева, 16, будуть проведені роботи по закріпленню межовими
знаками поворотних точок меж земельної ділянки в натурі. Просимо власників
суміжних земельних ділянок прибути для
погодження межі та підписання Акту прийомки-передачі межових знаків.

г/р 3 день/3 ніч/ 3 вдома
12 годинні зміни, з/п 14000 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

г/р пн-пт, 8:00-17:00, з/п 8500 грн

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
м. Київ, вул. Бориспільське шосе, 41в
(біля с. Проліски)

Тел.: (067) 620-56-21
(063) 367-70-76

Рогозів с., 94 кв.м. сарай з гаражем, погріб, Чкалова вул., р-н центру, 19 соток, з власним засвердловина 62 м, 41 сотка, приватизована, 2 акти їздом, три акти, світло, газ по вулиці, 425000 грн.
на 25 соток та 16 соток, сад, поруч ліс, озеро. Тел.: Тел.: 0 67 4040137, Дмитро.
0 67 3162378.
Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво,
Сошників с., 64 кв.м, колодязь, погріб, газ по ву- 339000 грн. Тел.: 0 50 3838611, Наталія.
лиці, 30 соток, поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 97 Щорса пров., 10 соток, комунікації поруч, фа1708272.
сад 27 м., до маршрутки 5 хвилин, ціна договірна, господар. Тел.: 0 93 6484356.
Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66
поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, централь- 4094765.
на вода+свердловина, своя каналізація, 12,8 соток, Іванків с., 15 соток, кутова, світло поруч, 250000
гараж, баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 66 7747965, 0 грн. Тел.: 0 63 2612015, Віта.
63 6725655.
Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, ціна договірна.
Полтава
Терміново. Тел.: 0 63 1540042.
Заводське м., Лохвицький р-н, 78,6 кв.м, всі зруч- Сеньківка с., 15 соток, під будівництво, держакт, комунікації поруч. Тел.: 0 67 7967565.
ності. Тел.: 0 97 7674080, Ольга.
Щасливе с., центр, 6,5 соток, під забудову, комуЯготин
нікації на ділянці. До м. Київ 7 км, остійно курсує
Заріччя вул., 83 кв.м, 3 кімнати, веранда, кухня, автобус, до траси Київ-Харків 500 м, ціна договірна.
с/в окремо, поруч річка. Тел.: 0 98 6186333.
Тел.: 0 68 9636640.
ПІВБУДИНКУ
Куплю

Бориспіль

Бориспіль

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, га- 1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у госпораж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під даря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 3433304.
1,2-к.кв., в новому будинку після 2000 р., недалеко
від вул. К. Шлях, до 920500 грн (еквівалентно 35000
ГАРАЖІ
у.о.). Тел.: 0 67 4969067, 0 67 5033547.
Бориспіль
1-2-к. кв. у власника, ріелтор. Тел.: 0 674040137.
2 гаражі: один — кооп. «Схід», з капітальним під- Будинок або півбудинку у власника в м. Бориспіль
валом, 140000 грн., торг, другий — по вул. Євро- або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексанпейська. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.
дрівка. Тел.: 0 674040137.
гараж, кооп. «Військовий», вул. Горького. Тел.: 0 ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано
93 5803346.
з комунікаціями або зі старим будинком, у господагараж, р-н «35 км», приватизований, зручне ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбуварозташування, господар. Тел.: 0 50 5179696, 0 ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67
97 6372345.
9505934, Сергій.
житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
Гаражі металеві, теплиці, альтанки, розбірні.
Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 97
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua
земельну ділянку, м. Бориспіль, Бориспільський
р-н, розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 98 1599531.
кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капітальквартиру або житловий будинок у Борисполі, Боний, оглядова яма, підвал на весь гараж, ціна
86000 грн. Терміново. Тел.: 0 93 2802633, 0 63 риспільському р-ні, розгляну всі пропозиції. Тел.: 0
98 1599531.
6148927.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.:
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
0 674040137.

Бориспіль

2-й провул. Городній, 10 соток, під забудову будинку, світло поруч, рівна, 378000 грн, торг. Тел.: 0
67 4040137, Дмитро.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68
3278353.
Грушевського вул., 10 соток, світло, газ поруч, високе рівне місце, 324000 грн. Тел.: 0 67 4040137,
Дмитро.
Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Магістральна вул., 10+10 соток, під забудову, світло по вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 674040137.
Огородній 2-й пров.,10 соток, під забудову, асфальт, світло, газ поруч, 1 км. до центру,318000 грн.
Тел.: 0 67 4040137.
Стеценка, 5 вул., 10 соток, ціна договірна. Тел.: 0
98 9310546.

Тел.: 067-238-88-58

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Здам
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль.
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
1-к. кв., пральна машина, меблі, бойлер, поруч
автобусна зупинка в м. Київ, 4000 грн + комунальні.
Тел.: 0 95 7395679.
1-к.кв., центр, дизайнерський ремонт, меблі, техніка, для пари чи одного, 5800 грн. Тел.: 0 67 4969067.
1/2 будинку, К.Шлях вул., окремий вхід, 2 кімнати,
кухня, зручності у будинку, меблі, бойлер, місце для
авто. Тел.: 0 67 4451820.
2-к кв., меблі, бойлер, пральна машина, , 5000 грн
+ комунальні. Тел.: 0 95 7395679.
2-к.кв., Котовського вул., центр, з ремонтом, все є.
Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ
Інформація про вакантні посади станом на 13.11.2018 року
1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колосочок», вихователь, з/п 4900,00 грн.
2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колосочок», помічник вихователя, з/п
3900,00 грн.
3. ТОВ «Завод харчових інгредієнтів», апаратник варіння, з/п 8000,00 грн.
4. ТОВ «Завод харчових інгредієнтів», оператор технологічних установок, з/п 8000,00 грн.
5. Бориспільський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги, сестра медична,
з/п 3723,00 грн.
6. Бориспільський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги, водій автотранспортних засобів, з/п 3723,00 грн.
7. ТОВ ПКФ «Ароза», слюсар-ремонтник, з/п
5000,00 грн.
8. ТОВ ПКФ «Ароза», укладальник-пакувальник, з/п 4500,00 грн.
9. ТОВ «ЛАНДТЕХТРЕЙД», тракторист, з/п
8000,00 грн.
10. Бориспільський ліцей «Дизайн-освіта»
ім. Павла Чубинського, кухонний робітник, з/п
3899,00 грн.
11. Бориспільський ліцей «Дизайн-освіта» ім.
Павла Чубинського, кухар , з/п 4029,00 грн.
12. ТОВ «Мігнонетте», швачка, з/п 6000,00 грн.
13. ТОВ «Мігнонетте», закрійник, з/п 5000,00 грн.
14. КП «Бориспільська центральна аптека
№24», провізор, з/п 5510,00 грн.

15. КП «Бориспільська центральна аптека
№24», фармацевт, з/п 4769,50 грн.
16. ПрАТ «БКБМ», водій автотранспортних
засобів, з/п 8000,00 грн.
17. ТОВ «ТПС», охоронник, з/п 7000,00 грн.
18. КПТМ «Бориспільтепломережа», технік,
з/п 6000,00 грн.
19. КПТМ «Бориспільтепломережа»,
прибиральник виробничих приміщень,
з/п 3725,00 грн.
20. Філія ДП МОУ «Укрвійськбуд-135 з-д
ДБК», робітник з комплексного прибирання та
утримання будинків з прилеглими територіями,
з/п 3723,00 грн.
21. КП ЖКК «Щасливський», електромонтер
з ремонту та обслуговування електроустаткування, з/п 3723,00 грн.
22. ПРАТ «Агробудмеханізація», охоронник,
з/п 4000,00 грн.
23. ТОВ «Фармекс Груп», провізор, з/п
12000,00 грн.
24. ТОВ «Фармекс Груп», хімік-аналітик, з/п
12000,00 грн.
25. ТОВ «Фармекс Груп», укладальник продукції медичного призначення, з/п 6150,00 грн.
26. ТОВ «Фармекс Груп», розливальник стерильних розчинів, з/п 9940,00 грн.
27. Головне Управління Національної поліції
в Київській області, Поліцейський (інспектор)
патрульної служби, з/п 9000,00 грн.
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Діагност, автослюсар. Г/р 5-ти денний з 9.00
до 18.00. З/п при співбесіді. Хороші умови.
Робота в центрі міста. Тел.: 0 98 2742165, 0 66
2474087.

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

Для роботи в Польщі, Чехії потрібні зварювальники, будівельники, токарі, слюсарі, електрики,
швеї, різноробочі. З/п від 40 000 до 75 000 грн.
Оформленння безкоштовно. Наказ МСПУ №636
від 04.05.2018 р. Тел.: 0 67 5775560, 0 66 5775560.

ВАГОНКА ПЛІНТУС

Запрошуємо до співпраці продавця в продуктовий магазин, зручний г/р, з/п висока.
Тел.: 0 66 9712171.

БЛОК-ХАУС ФАЛЬШБРУС

ДОШКА для ПІДЛОГИ

КОМПЛЕКТУЮЧІ для СХОДІВ

Запрошуємо на роботу в салон краси прибиральницю, 2-3 години в день, 7-денний робочий
тиждень, бажано проживаня в м. Бориспіль.
Тел.: 0 67 8811221, Валентина Петрівна.
Запрошуємо на роботу начальника котельні, г/р
5/2, с. Проліски. Тел.: 0 95 4119089.
Запрошуємо на роботу офіціанта, спорткомплекс,
с. Проліски, г/р 2/2. Тел.: 0 66 5977710.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ

Маляр-штукатур, робітники для укладання
плитки потрібні для ремонту в квартирах. З/п
від виробітку. Тел.: 0 96 2930940.

СКЛАД У БОРИСПОЛІ ДОСТАВКА

дошка рейка брус

сирі сушені стругані
СУХА СТОЛЯРНА ДОШКА
0977 99 44 594 063 99 44 667
09

На постійну роботу в стоматологічну клініку
«Вегас» потрібен асистент стоматолога, освіта медична середня, офіційно, 5-денний робочий тиждень, з/п 3000 грн чистими, сестра
медична (фельдшер). Тел.: 0 4595 64646, 0 68
6378645, Любов Василівна.

На постійну роботу потрібен БАНЩИК з д/р.
Тел.: 0 63 0709704.
На постійну роботу потрібен продавець в
Тел.: (04595) 6-06-66
продуктовий магазин, г/р позмінно, з/п висока.
Молода сім’я найме будинок або півбудинку зі Тел.: 0 67 3374611.
зручностями в центрі м. Бориспіль. Порядність та
На роботу на виробництво меблів потрібні
своєчасну оплату гарантуємо. Тел.: 0 95 7395679.
працівники по складанню меблів. Тел.: 0 67
ПРОПОНУЮ РОБОТУ
2614039, 0 97 9197923.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

ТОРГОВІТел.:МІСЦЯ
0957125465
м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Бориспіль

будинок, 1 кімната, зручності на вулиці, 1500+комунальні. Тел.: 0 95 7395679.
будинок, 3 кімнати, зі зручностями, меблі, камін,
бойлер, 5000 грн+комунальні — взимку, 6000 грн
— влітку. Тел.: 0 67 4969067, Жанна.
Врем’янку для будівельників, пічне опалення,
10 місць, wi-fi, всі умови, поруч магазин, зупинка,
господар. Тел.: 0 63 1683437, 0 66 4249193, 0 67
7695807.
Здам офісне приміщення, центр міста, 16,3
кв.м, вода, 2800 грн + комунальні послуги. Тел:
0 67 9856883.
кімнату в будинку, меблі, 1000 грн. Тел.: 0 95
7395679.
кімнату у приватному будинку, центр, всі
зручності, меблі, зручне розташування, господар. Тел.: 0 97 6372345.
кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.
півбудинку, 2 кімнати, всі зручності в будинку, меблі, пральна машина, стоянка для машини, 45000
грн + комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

Найму
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на
ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673,
Наталія.
житло у господаря для порядної сім’ї. Тел.: 0 68
1006533, Алла.
житло у господаря, порядність гарантуємо. Тел.:
0 95 7395679.

Бориспільська виправна колонія №119 запрошує
на постійну роботу (службу) у відділ охорони та нагляду і безпеки, г/р доба/три. Служба відповідно до
ЗУ «Про Національну поліцію України». Тел.: 0 67
3201007, 0 97 4127743, 0 63 2621941.
В нотаріальну контору на постійну роботу потрібен помічник нотаріуса. Вимоги: вища юридична освіта, досвід роботи від 3 р., відмінне
володіння комп’ютером та українською мовою,
грамотне письмо, д/р з документами, точність,
комунікабельність, охайність, здатність швидко
вчитися. Тел.: 0 98 3534499.
В С. ПРОЛІСКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР НА ГАЗОВУ ЗАПРАВКУ,
Г/Р ПОДОБОВО, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.
Відкриті вакансії для майстра манікюру-педикюру, перукаря, майстра по нарощуванню
вій в центрі краси «Вероніка». З/п+премія, постійний потік клієнтів, офіційне оформлення за
рахунок фірми, матеріал для роботи надаємо,
зручне місцезнаходження салону. Тел.: 0 67
2344440.
Водії кат. «Е» (далекобійники). Робота по території України. З/п 11 % від фрахту + добові. Строгий
облік палива. Телефонувати з 9.00 до 18.00. Тел.:
0 73 4379994.
Готель «Old Port» терміново запрошує на роботу адміністратора, покоївку та водія на авто
компанії. Офіційне працевлаштування. Позмінний графік. З/п + премія. Тел.: 0 63 1301513,
(044) 2817957.

Тел.: 067-238-88-58
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На роботу потрібні прибиральник картону,
двірник-садівник, прибиральниця, с. Щасливе,
розвозка, гнучкий графік, достойна оплата.
Терміново. Тел.: 0 93 3563410.
На роботу потрібні прораб на будівництво, будівельники-універсали, різноробочі та водії зі своїм
авто. Тел.: 0 68 6848964.

Готельно-ресторанний комплекс

«ЛІГЕНА»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ
Адміністратор в ресторан
Бармен-офіціант
Готувач білизни
Кухар холодного цеху
Кухар гарячого цеха
Покоївки
Технік-доглядач
Мийник посуду в ресторан
Швейцар-охоронець
Г/р 2/2, з/п від 5000 грн

Інженер-електрик
Забезпечуємо харчуванням, при потребі житлом
З/п та г/р при співбесіді

Тел.: 050-352-15-92

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама
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У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ

Зарплата гідна,
вчасно.

ТОВ «КТА»

Тел.: (098) 674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль
в наш дружний та стабільний колектив
Водій кат. «С»
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

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

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09
Запрошуємо працівників
НА РОБОТУ В СФЕРІ ОХОРОНИ

СТАРШИЙ
ЗМІНИ
д/р вітається

095-480-47-25

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИК КАРТОНУ
Розвозка
ДВІРНИКСАДІВНИК
Гнучкий графік
Достойна оплата
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
с. Щасливе

Тел.: 093-356-34-10

ОСББ «ВАТУТІНА-99»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
заробітна плата 4500,00 грн
Звертатися до Голови правління

067-428-88-887

Тел.: 067-238-88-58

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама
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ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
в цех

067 339-81-94,
099 07-121-40, Ольга
ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запрошує
на роботу адміністратора ресторану, адміністратора в готель, бармена-офіціанта, готувача
білизни, кухарів холодного та гарячого цеху,
покоївок, техніка-доглядача, швейцара-охоронця, інженера-електрика, з/п та г/р при співбесіді. Тел.: 0 50 3521592.

Київ

Вікно металопластикове, 1,30х1,80, б/в. Тел.: 0 98
2030654.
М/п вікно (глухе), дорожня панель 1 шт., двері гаражні, металеві, б/в, сітка рабиця. Тел.: 0 98
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.
Тротуарна плитка напівсухого вібропресування, від виробника («Старе місто», «кірпичик»).
Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 р. по
11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812.

РІЗНЕ

Бориспіль
Гільзи латунні, пластикові 12, 16 калібра, пижі
войлочні осалені 10, 12 калібр, центробій, все нове
у упаковці, в-во СРСР (дозвіл №1367 від 24.03.2012
р. вид. МВС України). Журнали «Охота та охотничье хозяйство» 1971-1991 рр. Тел.: 0 50 6665692.

Покривало з подушками, нове, рожевого кольору
—
400 грн; жіночі шкіряні чобітки (високі), 36 р. —
Бориспіль
1400
грн; жіночі полусапожки із натурального замДитяче ліжко на шарнірах з шухлядою, дешево.
шу та хутрі, 36-37 р. — 500 грн; штори (4 полотна),
Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга.
ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОПродам дитячі речі 6-11 років, стіл-книжка. бордовий колір — 300 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63
ТРІБНІ ОФІСНИЙ СЕКРЕТАР (ЗІ ЗНАННЯМ ПК,
Вантажник. Можливо без досвіду роботи (навча- Тел.: 0 66 6442710.
1С, WORD, EXCEL), РІЗНОРОБОЧІ, БУДІВЕЛЬ6038361.
НИКИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ, БЕЗ Ш/З. ємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштуванМЕБЛІ
Софа, крісло, дитяче ліжко, телевізор «Panasonik,
РОБОТА У С. ГЛИБОКЕ БОРИСПІЛЬСЬКОГО ня. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67
все
б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50
Бориспіль
4969050.
Р-НУ. ТЕЛ.: 0 67 2147514, 0 67 3284245.
2223228.
Меблева стінка, диван, 2 крісла, б/в, 2000 грн.
Потрібен працівник міні-ферми, г/р 5/2, с. ПролісТел.: 0 96 0171960.
Трюмо від спального гарнітуру з дзеркалом — 700
ки. Тел.: 0 95 4119089.
грн; комод від спальні з 3-ма великими шухлядаПОБУТОВА ТЕХНІКА
ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ
ми — 300 грн; нове драпове пальто, жіноче, 48-50
Бориспіль
усіх видів
МАГАЗИН, Г/Р 2/2, З/П ВІД 7500 ГРН. ТЕЛ.: 0 67
Ручна швейна машинка, робоча — 700 грн, торг. р. — 600 грн; нове покривало на двоспальне ліж9125199.
Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95
ко, яскраво-голубого кольору — 300 грн. Тел.: 0 95
Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268.
ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ
0722821, 0 63 6038361.
Телевізор
«Sony»,
гарний
стан,
1000
грн.
Тел.:
0
Охоронці для охорони будівельних майданМАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ- чиків в м. Києві. Вахта 7/7, 15/15. Офіційне пра- 95 3794272.
ПОСЛУГИ
ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.
цевлаштування. Відсутність судимостей. Тел.:
ТВАРИНИ
АВТОСЛЮСАР З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ
АВТО! ПОСТІЙНА РОБОТА, КИЇВ, ЛІВИЙ БЕРЕГ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2! ОПЛАТА СВОЄЧАСНА 50/50, ІНСТРУМЕНТ, ОБЛАДНАННЯ, ЖИТЛО! ТЕЛ.: 0 67 3444243.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

РЕМОНТ КОТЛІВ

0 63 9540479, 0 99 0647713.

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, комірники, складальники-пакувальники, комплектувальники, засипальники сировини, з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Бориспіль

Бориспіль

Робочі на виробництво в європейську компанію. Кізонька 7 міс., елітної породи, м. Бориспіль. Тел.:
Г/р 5-ти денний або вахта. Можливо без д/р (навча- (4595) 52515, 0 96 5953501.
ємо). З/п від 12000 до 26000 грн. Офіційне працев- Кізочка, зааненської породи, біла, безрога, 6 міс.,
лаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! мама давала молока до 4,5 л, батько австрієць,
Робоча віза в Ізраїль, Данію, Німеччину, Тел.: 0 67 4969050.
2500 грн. Тел.: 0 50 1388072, 0 97 5338097.
Литву, Чехію, Польщу. Офіційне працевлашФасадники з д/р, робітники для укладання
Поросята породи дюрок, 1,5-2 міс., ціна дотування. Фінансова допомога для виїзду за
клінкерної плитки, потрібні в м. Київ. Безко- говірна. Тел.: 0 67 9088678. Сіно в тюках. Тел.:
кордон. Тел.: 0 63 8732332, 0 97 7450509, 0 63
штовне житло. З/п від виробітку, виплата 2 0 50 1590197.
7707441. Наказ про видачу ліцензії № 886 від
рази на місяць. Тел.: 0 97 2538810, 0 99 5211100.
ЦУЦЕНЯТА НІМЕЦЬКОЇ ВІВЧАРКИ, КЛА14.06.2018, вид. МСПУ.
СИЧНИЙ ОКРАС, ВІД 2-Х МІСЯЦІВ. ТЕЛ.: 0 95
2429786, 0 99 1627409.
Терміново потрібен оператор підлогомийної ПРОДАМ
машини, м. Бровари, розвозка, достойна оплаБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
та, зручний графік. Тел.: 0 93 3563410.
Бориспіль
Бориспіль
ТЕРМІНОВО! Запрошуємо на роботу бригаду
Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.
продавців із 2-х осіб. З/п достойна та вчасно, БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА
г/р 2/2, офіційне працевлаштування та помічни- СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДОКаропля велика, їстівна,4 грн/кг, м. Бориспіль.
ка кухаря, посудомийницю. Тел.: 0 66 2288228, ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 Тел.: 0 63 3529749.
0 93 7882187.
Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 7400555.
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

Будівництво приватних будинків, котеджів і дач
під ключ з доставкою і закупкою матеріалів. (Ліц.
АВ №479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 67 5056064,
0 68 1269208.

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ

РІЗНЕ
Бориспіль
Віддам у подарунок кошенят від сибірської кішки,
дуже красиві, бажано у приватний будинок. Тел.:
(04595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 0122275.
Знайшлася маленька собачка, дівчинка, руденька. Чекає на своїх господарів. Тел.: 0 96
6954157, 0 50 1070151.
Найму людину з безкоштовним проживанням та
харчуванням при умові допомоги на присадибній
ділянці. Терміново. Тел.: 0 66 4249193.

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ
ТЕЛИЦЬ
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ПАРКАНИ БЕТОННІ
КІЛЬЦЯ БЕТОННІ
ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ
(складені в ящиках)

¬¿Å    

Тел.: 067-238-88-58


¿ÌÉ



¿ÌÉ



¿ÌÉ

Тел.: 0 67 503-66-72, 0 67 504-44-06
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Тел.: 097-899-99-76,
050-355-62-36

П АМ 'ЯТН И К И К ВІТН И К И

ЗАКУПОВУЄМО

з м арм уровоїкрихти та бетону
під м арм ур — «граніліт»

КОРІВ КОНЕЙ
БИЧКІВ

В И ГО ТО В Л ЕН Н Я
О градки
Столи та лавки
В СТА Н О В Л ЕН Н Я
Тротуарна плитка
Д О СТА В К А
Ф отокерам іка (ритуальнітаблички)
вка, 97в
м . Бориспіль, вул. Беж івка,
або вул. Беж івка, 226 (колиш ня Д зерж инського)
(колиш ня територія Кіровського відділення радгоспу «Бориспільський» (виробництво))

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: 097-218-13-02, 067-415-93-43
063-415-49-62

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96

Тел.: (098) 800-66-66
(093) 800-66-66
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 ВАРТО ЗНАТИ

ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ:
ПРАВА СПОЖИВАЧА
 Управління захисту споживачів Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській області рекомендує
кожному споживачу ознайомитися з його правами під час
проведення гарантійних ремонтів.
Всім відома ситуація, коли мобільний телефон, холодильник,
пральна машина , телевізор виходять з ладу, і, намагаючись їх полагодити, кожен з нас стикається з
численними проблемами.
Магазини, як правило, відправляють споживачів до сервісних центрів, а ті знаходять масу причин,
щоб відмовити в безкоштовному
і своєчасному ремонті, трактуючи законодавство про захист прав
споживачів на свій розсуд, включають в квитанції про прийом товару
на гарантійний ремонт нічим не обґрунтовані формулювання, найпоширеніше з яких: «Термін ремонту
збільшується в разі відсутності запчастин до 30 або 60 діб».
Знання споживачами своїх прав
дасть можливість не тільки уникнути конфліктних ситуацій, а й досягти позитивного результату.

Про гарантії
Відповідно до Закону України
«Про захист прав споживачів» (далі – Закон) продавець (виробник,
виконавець) зобов’язаний передати споживачеві товар належної якості, а також надати інформацію про
нього. На вимогу споживача йому
повинні надати документи, які підтверджують належну якість товару.
Закон зобов’язує виробника (виконавця) забезпечити нормальну роботу товару протягом гарантійного терміну. Гарантійний термін на
комплектуючі вироби повинен бути не меншим, ніж гарантійний термін на основний виріб, якщо інше
не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. Гарантійний строк зазначається в паспорті
на товар або в іншому документі,
що додається до товару. У разі по-

ломки товару протягом встановленого гарантійного терміну виробник (виконавець) зобов’язаний забезпечити безкоштовне виконання робіт з гарантійного ремонту. Він
полягає в проведенні робіт, пов’язаних з усуненням недоліків товару, з метою його використання за
призначенням протягом гарантійного терміну. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується на час перебування товару в ремонті.
Якщо на товар не встановлений
гарантійний строк, споживач має
право пред’явити вимогу про виконання гарантійного ремонту, якщо недоліки були виявлені протягом двох років з дня передачі товару споживачеві.
Звертаємо увагу споживачів на
те, що Закон передбачає єдиний
випадок відмови в гарантійному
ремонті – порушення споживачем
правил користування товаром або
його зберігання. Але цей факт має
довести сторона, до якої споживач
пред’явив вимогу про безоплатне
усунення недоліків. Причому порушення правил експлуатації повинно бути доведено експертизою.

Гарантійний ремонт
З вимогою про безоплатне усунення недоліків, тобто про виконання гарантійного ремонту, споживач відповідно до статті 8 Закону має право звернутися за своїм
вибором до продавця, у якого був
придбаний товар, виробника або
підприємства, що задовольняє ці
вимоги за місцезнаходженням споживача (далі – виконавець). Якщо
споживач вирішив звернутися в
сервісний центр, то слід звертатися в ті з них, які вказані виробником
в експлуатаційних документах або

Тел.: 067-238-88-58

повідомлені споживачеві при покупці товару. Вимогу бажано викладати в письмовій формі, наприклад,
у вигляді претензії, додавши до неї
копії чека та технічного паспорта, з
позначкою про дату продажу. Претензія складається в довільній формі у двох примірниках, один з яких
передається виконавцю, а інший, з
відміткою про її отримання та датою, залишається у споживача. Якщо претензію відмовляться прийняти, її слід відправити поштою
рекомендованим листом, бажано
з повідомленням про вручення, в
такому випадку споживач знатиме,
хто і коли отримав його претензію.
Виконавець повинен усунути
недоліки товару протягом 14 днів з
дати пред’явлення вимоги споживачем. Зазначений строк може бути
збільшений лише за згодою сторін.
Тому, якщо в квитанції про прийом
товару в ремонт зазначено термін
ремонту 28 днів, споживач має право не підписувати її і вимагати усунення недоліків у строк, що не перевищує 14 днів. Звертаємо увагу
споживачів на те, що Законом встановлено відповідальність виконавця за несвоєчасне усунення недоліків. За кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (14 днів) споживачеві
виплачується неустойка в розмірі
1% вартості товару.
Умови виконання робіт з гарантійного ремонту визначено Поряд-

ком гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни
технічно складних побутових товарів (далі - порядок), затвердженим
постановою Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2002 № 506 зі
змінами і доповненнями, внесеними постановою від 10 серпня 2004
м № 1022. Споживач має право вимагати, щоб виконавець ознайомив його з Порядком.
Як правило, неприємності, з якими стикаються споживачі при усуненні недоліків товару, виникають у
зв’язку з порушенням виконавцями
процедури прийому товару на гарантійний ремонт. А вона чітко прописана в п. 30 названого Порядку і
зводиться до наступного: приймаючи товар для проведення гарантійного ремонту, виконавець у присутності споживача перевіряє споживчі
властивості товару, його комплектність, зовнішній вигляд, заводський
номер, дату виготовлення, наявність пломб виробника (якщо вони
повинні бути), гарантійних талонів
і встановлює наявність заявленого
споживачем недоліку. Прийнявши
товар на гарантійний ремонт, виконавець зобов’язаний видати споживачеві квитанцію № 7 – гарант. Цей
документ повинен містити відомості
про організацію-виконавця, найменування та опис товару – марка, модель, заводський номер, зовнішній
вигляд (наявність або відсутність подряпин, пошкоджень), ціну, дату ви-

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96

готовлення, перелік недоліків, дату
прийняття товару в ремонт, термін
виконання ремонту , дату видачі товару з ремонту, відомості про видачу товару з обмінного фонду. Один
екземпляр квитанції виконавець передає споживачеві. Після виконання
гарантійного ремонту виконавець
вносить відмітку про продовження
гарантійного терміну експлуатації,
скріплюючи її печаткою. При видачі відремонтованого товару виконавець повинен продемонструвати
споживачеві його роботу. Товар повинен бути опломбований (якщо це
передбачено експлуатаційними документами), після чого передається споживачеві. Споживач повертає
виконавцю квитанцію про приймання товару на гарантійний ремонт і
виданий з обмінного фонду товар.
Якщо споживач не з’явився за одержанням товару в 5-денний термін,
зазначений у квитанції, виконавець
зобов’язаний повідомити йому про
це письмово.
Дотримуючись вищевказаних
порад, ви зможете захистити свої
права і не очікувати заміну товару
чи його повернення понад 14 діб.
стаття підготовлена
Головним управлінням
Держпродспоживслужби в
Київській області
вул. Балукова, 22, м. Вишневе,
Києво-Святошинський р-н,
Київська область, 08133

Репортаж
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 КОМПАНІЯ

ЖК «СОНЯЧНИЙ»: ЯКІСНИЙ
ПІДХІД ДО БУДІВНИЦТВА
 Комплекс із чотирьох
багатоповерхівок на вулиці
Привокзальній у Борисполі,
із сонячними кольорами
фасадів, зігріває погляд навіть
у похмуру погоду. Перша
черга комплексу уже введена
в експлуатацію. Залишилося,
щоб депутати присвоїли
будинку поштову адресу.
Яна ВЕРХІВСЬКА, фото автора

Коротко про
забудовників

• Із вікон верхніх поверхів відкривається вид на все місто.

Замовником будівництва ЖК
«Сонячний» є ТОВ «МК». Генеральний підрядник комплексу — ТОВ
«БМК Тріада». Інвестували проект
«БМК Тріада» і партнер компанії
корпорація ДБК «Житлобуд» (великий київський забудовник, який
зводить багатоповерхівки у Вишгороді, Києві та Борисполі). Будинки І і ІІ черги фінансує «Тріада», ІІІ і
ІV чергу зводить ДБК «Житлобуд».

Квадратні метри
у цифрах
У багатоповерхівці першої черги
131 квартира на 18 поверхах. Загальна площа квартир — 6217,3 кв.м, а
житлова — 2629,8 кв.м. Площа вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень — 594,4 кв.м. Перший будинок ЖК «Сонячний» має отримати
адресу: Привокзальна, 2В.
Квартири у будинках двокімнатні та однокімнатні. Кожна квартира має великий балкон. У двокімнатних — балконів по два. Є три
варіанти планувань однокімнатних квартир: менші, площею 38,1
кв.м, середні — 43,6 кв.м, та більші
— 48,5 кв.м. Внутрішнє перепланування помешкань можна робити без загрози сусіднім квартирам
та всій будівлі, це є конструкторською особливістю висоток у цьому житловому комплексі.

Ефективно,
комфортно і затишно
Багатоповерхівки у «Сонячному»
— це монолітно-каркасні будинки з керамзито-бетонними стінами.
Під час будівництва застосовувалася прогресивна технологія, яка
забезпечує високу міцність конструкції. Внутрішні стіни помешкань зведені з газобетонних блоків, товщиною 25 см, і керамічної
цегли 12-сантиметрової товщини.
Для зовнішніх стін передбачено
шумоізоляцію і теплоізоляцію мінеральною ватою, завтовшки не
стандартні 10 см, а більше — 12 см.
Шумоізоляція ефективна, тому звуку від поїздів при закритих вікнах
не чути взагалі. Зате транспортне

• Багатоповерхівки — це монолітно-каркасні будинки з
керамзито-бетонними стінами.

• Першу чергу будівницва вже введено в експлуатацію. Відділ
продажу пропонує покупцям знижки до кінця року.

сполучення комплексу — зручне.
Квартири утеплені з усіх боків: і
стеля, і стіни, і навіть нижня огорожа балкону. Хоча балкони і відкриті,
стяжка зроблена утепленою. У цементний розчин додавалися пінополістирольні кульки, які додають
енергозберігаючих властивостей.
Великі вікна, майже до стелі, забезпечують якісне освітлення приміщень. Передбачено, щоб над вікнами
зручно було встановлювати натяжні
стелі. Склопакети подвійні, з енергозберігаючим склом, виготовлені із високоякісного профілю REHAU.
Проводка мідна. У кожній квартирі вона зроблена на 99%. Покупцю
залишається довести точку під кондиціонер. Є радіоточка, як того вимагають ще діючі будівельні норми.
Окремі кабелі підведені до всіх вентиляційних каналів, для того, щоб
вентилятори можна було встановити на кухні та у ванній. Виведена
проводка для розеток під холодильник, під електроплиту, зроблена уся
розводка для освітлення та пожежна сигналізація. У кожній квартирі
передбачено блок, куди заводяться додаткові комунікації — інтернет
і телебачення — що зекономить
власнику житла не менше 1000 $.

вано трансформаторну підстанцію з новими трансформаторами.
До неї підведено три кабелі: два
основних, які постійно подаватимуть живлення, і один резервний.
Якщо один з кабелів вийде з ладу, можна переключитися на резервний. Це важливо, бо будинок
з електроплитами.
Максимальна потужність, передбачена на кожну квартиру — 5 кВт,
а на комерційні площі — 12 кВт.
Трансформаторна підстанція має
потужність значно більшу, ніж потребують будинки ЖК «Сонячний»

Зручність, економія
та безпека
У «Сонячному» все зроблено з
турботою про людей. Перед входом до під’їзду — компактний пологий пандус. У будинку передбачено три швидкісних ліфти: пасажирський і два вантажних. На 18й поверх вони доїжджають за 35

секунд. Один із вантажних ліфтів
— зовнішній — здатен працювати у режимі пожежної тривоги за
окремою схемою автоматичного
енергопостачання. При спрацюванні пожежної сигналізації основні ліфти зупиняються і всі кабіни відкриваються. У той же час
автоматично запускається пожежний ліфт. Протипожежна автоматика та спеціальні засоби пожежогасіння передбачені у санвузлах
кожної квартири на всіх поверхах.
Поквартирна розводка теплоносія, індивідуальні лічильники
тепла на кожну квартиру, регулятори температури радіаторів, — це
усе дозволяє забезпечувати у оселях комфортний тепловий режим і
максимально економити на оплаті
теплопостачання.
Планування у будинку оригінальне: один під’їзд і 8 квартир
навколо місць загального користування, ліфтового майданчика,
сходової клітини, що в центральній частині будинку, майже ізольовано від контакту із зовнішнім середовищем, тому не потребує додаткового обігріву.
Проектом передбачено індивідуальний тепловий пункт у кожному будинку, який дозволяє подавати гарячу воду. Але з урахуванням реалій Борисполя у кожному
санвузлі також виведено додаткову розетку для бойлера.

Електропостачання —
з гарантією і запасом
Для забезпечення масиву якісним електропостачанням збудо-

Масив
розбудовується
комплексно
ЖК «Сонячний» складається із
чотирьох багатоповерхівок, об’єднаних у єдиний ансамбль. Комерційні площі передбачені на нижніх поверхах першого і четвертого
будинків. Другий і третій будинок
— повністю житлові. У кожному
будинку близько 150 квартир. Тому забудовник серйозно підійшов
до облаштування місць для індивідуального транспорту. Проектом
передбачено дві великі парковки, біля будинків є гостьові місця
для авто.
Перша багатоповерхівка, яка
введена у експлуатацію, показала
відповідність усіх комунікацій проектній документації. До речі, майже 90% квартир у цьому будинку
продано. Популярністю користуються оселі на верхніх поверхах.
Адже з вікон відкривається диво-

вижний вид на місто, та і знаходяться вони ближче до сонця…
Навесні 2019-го року вводитимуться в експлуатацію висотки другої і четвертої черги. Третій будинок
здаватиметься останнім, це пов’язане із черговістю фінансування.

Продажі відкрито,
вибір є!
Можна придбати квадратні метри у багатоповерхівці ІV черги, де
вільні 60% площ, та у висотці ІІ черги. Продажі у другому будинку тільки нещодавно відкриті, що є привабливим для покупців. Адже вартість квадратного метра така ж, яке
і в будинку, введеного в експлуатацію, але у покупця є вибір поверхів
і планування квартири. Багатоповерхівки зведені, там проводяться
внутрішні роботи, тому на обрану
оселю можна подивитися.
Ціна квадратного метра у новобудовах — від 10 тис. грн. Діють акційні ціни. Чи збережуться акційні пропозиції у наступному році,
невідомо.
Здійснити «фотоекскурсію»
житловим масивом «Сонячний»
можна за посиланням:
http://www.bmk-triada.kiev.
ua/photogallery/
Телефони відділу продажу
квартир:
(044) 223 55 44
(068) 515 23 65
(099) 427 85 78
Ліцензія №31-Л від 25 серпня
2016 видана ДАБІ України

20 «Вісті» www.i-visti.com

№45 (954), 16 листопада 2018 р.

 ЗА ПЛАНОМ

У ЛИСТОПАДІ
ЗАПУСТЯТЬ
«KYIV BORYSPIL
EXPRESS»

• Назву для поїзда обирали
через інтернет-голосування.
«У лютому — проект, у травні — початок робіт, у жовтні тестовий пуск рухомого складу. У листопаді початок роботи експреса», — повідомляв
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Повідомляє
https://ua.interfax.com.ua.
Прем'єр-міністр зазначив,
що вартість проекту становила
близько 580 млн грн, нагадавши, що кошторис «сумнозвісного «Повітряного експресу» в 2010
році становила 3,2 млрд грн.
Гройсман також відзначив
зручність створення критої галереї між терміналом аеропорту
і платформою експреса.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» прогнозує перевозити за
маршрутом Київ-Міжнародний
аеропорт «Бориспіль» близько 3,8
млн пасажирів уже в 2019 році.
Згідно з розрахунками «Укрзалізниці», за ціни квитка 80 грн
проект окупиться протягом 10
років, але не виключається підвищення вартості проїзду залежно від попиту на послугу, а також
від факторів, що негативно впливають на її собівартість.
Поїзд з Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту
доїжджатиме орієнтовно за 40 хв з
зупинками на станціях «Видубичі»
і «Дарниця».

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

РОЗПОЧАВСЯ
ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Від 12 до 18 листопада в
Україні триває Тиждень безпеки дорожнього руху – тиждень, протягом якого патрульні націлені на:
• покращення транспортної
дисципліни серед всіх учасників
дорожнього руху.
• активізацію роботи щодо
підвищення безпеки дорожнього руху;
• проведення профілактичних
заходів із попередження дорожньо-транспортних пригод.
Протягом тижня патрульні
проводять організаційно-профілактичні заходи щодо безпеки на дорогах та відвідують навчальні заклади нашого міста
задля попередження дитячого
травматизму.
Шановні учасники дорожнього руху, просимо вас бути уважними та обережними на дорозі!

Люди

 НЕКОМЕРЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

ДЕНИС РАДЮК

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ СТАРТАП
ІЗ ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНОСТІ
 Тема екології важлива для Борисполя — міста, що
знаходиться поруч із аеропортом, гігантським сміттєвим
полігоном та перевантаженого транспортом. Розмова
«Вістей» — з Денисом Радюком, експертом зі сталого
розвитку, захисту довкілля та електромобільності в Україні,
співзасновником та керівником міжнародного проекту
EVIM. Він із тих, хто працює і думає по-європейськи.
Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Працює у Борисполі
Уже рік в Борисполі знаходиться
офіс його підприємства, в якому він
буває не часто — адже більшість
часу в поїздках та відрядженнях в
Україні та за кордоном. Такою є специфіка діяльності Дениса Радюка.
«Моя основна робота — у галузях біоекономіки, що пов’язана із
ГМО, фітопатологією, технологією збереження лісу та зелених насаджень в зоні забудови та на комунальних територіях, інші проекти, пов’язані з екологією», —
розповідає Денис.
Із 2002 року він із братом Дмитром Радюком розпочали роботу
науково-дослідного центру «Зелена клініка», першого в Україні
проекту з екосистемної фітопатології, потім створили спеціалізовані підприємства, які займаються прикладними дослідженнями
та розробками з питань довкілля GreenClinic LifeScience Global в
Естонії та «Ґрінклінік Лайфсайєнс
Україна». Цього року один з офісів
компанії почав роботу і в Борисполі. Із метою покращення стану зелених насаджень компанія відкрила в місті садовий центр, де можна
придбати рослини за доступними
цінами та отримати консультацію з
їх вирощування та захисту.

Як стартував
У 2014 році, за ініціативою братів, Дениса і Дмитра Радюків, науково-дослідний центр, українська та естонська компанії, в рамках спільної
програми корпоративної соціальної
відповідальності запустили гуманітарно-екологічну ініціативу EVIM –
міжнародний проект, спрямований
на протидію зміни клімату, через зміну культури суспільства, поширення
гуманістичних цінностей і переваг
відповідального споживання природних ресурсів, які є звичними в інших європейських країнах:

«У світі існує безліч компаній та
програм, націлених на соціальну
відповідальність. Для нас, як невеликого бізнесу, було викликом зробити подібну програму, і ще більшим викликом зробити це в Україні. Вибрали тему електромобільності, яка тоді була маловідомою
в Україні, і яка є потужним інструментом покращення стану довкілля і здоров'я людей. У нас не було
захмарних ресурсів, тому створили
команду, яка об’єднала однодумців
з України та інших країн. Ми обрали Україну та регіон Центральної та
Східної Європи, через найнижчий
на той час рівень усвідомлення цілей сталого розвитку та найменшу
кількість електрокарів», — розповідає Денис.
«Проект був запущений 2014
року, а перший EVIM саміт із теми електромобільності та інфраструктури провели у 2016-му році в Києві. Київський міжнародний
контрактовий ярмарок зацікавився ідеєю та надав майданчик та обладнання для проведення події.
Після успіху першого саміту нас запросили провести аналогічний захід у Польщі, зокрема на майданчику Польської академії наук. Якби й
наші науковці так переймалися питанням сталих технологій», — іронічно зазначає Денис.

 ДОСЬЄ
35 років. Батько — інженер, який спеціалізувався на будівництві
електростанцій. Мати — дизайнер. Частина дитинства після чорнобильської катастрофи пройшла в Йємені. Вивчав міжнародні економічні відносини та біологію. Автор кількох методик та корисних
розробок, експерт. Член експертної ради Міністерства інфраструктури України. Приймає участь в розробці законодавства та нормативних документів. Консультує підприємства, громадські та міжнародні організації з питань сталого розвитку, зміни клімату та довкілля. Міжнародний журналіст. Автор системної методики одночасного
вивчення європейських мов. Керівник проекту Європейської електромобільної асоціації AVERE в Україні.
Хоббі: садівництво та ландшафтна архітектура, мови та література, шахи, подорожі, музика, танці, гольф та теніс. Неодружений.

Від проекту до діалогу
Дмитро розповідає, що проект
EVIM за короткий час перейшов
від проекту із організації електромобільних подій до діалогу та став
консультаційним центром для учасників ринку електромобілів. Він допомагає розраховувати бізнес-моделі, що базуються на використанні
електромобілів, підтримує інші ініціативи. Цей некомерційний проект набув довіри, об'єднуючи однодумців, адже засновники ніколи
не продавали електромобілів та
зберігали нейтральну позицію, —
поза політикою та конкурентною
боротьбою.

ПОЧИНАЮЧИ З 2002 РОКУ, Я ПОЯСНЮЮ УКРАЇНЦЯМ,
ЩО ТАКЕ СТАЛИЙ РОЗВИТОК. НА ЖАЛЬ, ТАКОГО
ТЕРМІНУ НІКОЛИ НЕ БУЛО В НАШІЙ СИСТЕМІ
ОСВІТИ, НА ВІДМІНУ ВІД, НАПРИКЛАД, ЯПОНІЇ ЧИ ІНШИХ
ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇН. НЕМАЄ В УКРАЇНІ Й ПОЛОВИНИ
БАЗОВИХ ТЕРМІНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З СУЧАСНИМ ПІДХОДОМ ДО
СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ ТА СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ. НІХТО

• Садовий центр у Борисполі на вул. Ботанічна, 1/6.

НЕ ПОЯСНЮЄ, ЩО ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНА ПОЗИЦІЯ
ТА ПОВЕДІНКА ПРИНОСЯТЬ МАТЕРІАЛЬНУ ВИГОДУ. СТАЛИЙ
РОЗВИТОК — ЦЕ Й ВІДМОВА ВІД СПАЛЮВАННЯ ЛИСТЯ, І
КОНТРОЛЬ ЗА ТИМ, ЩО СПАЛЮЄТЬСЯ В ТВЕРДОПАЛИВНИХ
КОТЛАХ, І ПЕРЕХІД НА ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ,
Й БЕЗЛІЧ ІНШИХ ПИТАНЬ

Споживач
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• ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОДІЛИВСЯ БАЧЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕМ З ЧИТАЧАМИ «ВІСТЕЙ»; ПЕРША З НИХ —
ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА БОРИСПОЛЯ.

ЗА КЕРМОМ ЕЛЕКТРОКАРУ
Розвиток галузі в Європі підтримує держава. За темпами
збільшення електромобілів за останні роки Україна займає 5 місце
в рейтингу серед європейських
країн (рейтинг визначає кількість
електроавто, як нових, так і б/в, що
з’явилися в країні за рік).
«Україна має прорив у питанні
електормобілів: якщо до 2016 року
кількість електромобілей складала
418 одиниць, то за 2016 р — зареєстровано 1521, і вже за 2017 — зареєстровано 3818, загальна кількість, згідно із офіційною статистикою, станом на 01.06.2018 складає
7871 авто, говорить — Денис Радюк, — а у наступному році їх, можливо, буде біля 12000. Для порівняння: в Польщі на початок 2018
року таких авто було лише 3000.
Якщо порівнювати з країнами західної Європи, то вищі показники
мають Норвегія, Франція, Бельгія
та Німеччина — країни з високим
рівнем життя, доходами громадян
та ВВП на душу населення, та, найголовніше, більшою підтримкою з
боку держави». Співрозмовник говорить, що йдеться про державні інвестиції, в тому числі в інфраструктуру (зарядні пристрої). А ще,
наприклад, в країнах Європи держава доплачує або покупцю, або
автодилеру певні суми, що робить
ці машини доступнішими, або, наприклад, скасовує транспортний
податок для власників електроавто або пропонує безкоштовні парковки під охороною — там можливостей багато, в Україні — обмаль».
Не завдяки, а всупереч. На думку співрозмовника, електромобільність в Україні розвивається не завдяки, а всупереч: феномен української електромобільності в тому,
що всі екоавто, завезені в Україну
на кінець 2015 року, приїхали виключно дякуючи приватній ініціативі та коштам, які люди погодилися за це заплатити. Денис підкреслює, що лише в 2016 році було
скасоване ввізне мито на електромобілі, а в кінці 2017 року при прийнятті Закону про держбюджет була проголосована відміна ПДВ і
скорочені інші платежі. «Зараз режим ввозу електромобілів порівняно з іншими товарами є одним із
привабливих. На жаль, пільга про
зняття ПДВ була тимчасовою, і зараз ведеться фундаментальна робота, в т.ч. в комітетах Верховної
ради, щоб прийняти стабільний та
послідовний закон про державну
підтримку електромобільності», —
говорить Денис Радюк.
Екологічна спільнота України.
За словами експерта, це різні прогресивні люди, які задіяні в різних
галузях, але мають чітку громадянську позицію. Якщо згадати 2014,
2015 і навіть початок 2016 року, то
з приводу електромобільності чиновники говорили: «Не на часі».
Але з ними розмовляли, відбулися вибори, склад парламенту змінився, прийшла молодь, з’явилась
так звана «зелена вісь» у різних
політсилах.

 ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

ЧОМУ КУПУЮТЬ ЕЛЕКТРОАВТО?
Денис переконаний, що електроавто потрібне не тільки, щоб зекономити на паливі. Приємно володіти машиною, розуміючи, що ви її не будете заправляти, а при українській ціні на електроенергію є можливість
заряджати її дешевше та вночі. Електромобілі з великими батареями
як, наприклад, Тесла, чи Рено Зої, дозволяють проїхати велику відстань
без підзарядки. Певних грошей вартує тільки швидка зарядка: такі пристрої дорогі й затребувані, тому через спеціальний мобільний додаток
слід бронювати місце і час, щоб зарядитися.

1

Користування
електрокаром — це
інший спосіб життя.
Це як зарядка до мобільного
— якщо батарея тримає заряд
гарно та є доступ до розеток, то
це краще, чим, скажімо, заливати
його бензином. Уявіть, що
ваш мобільний заправляється
бензином чи чимось рідким,
наприклад, 20 мл керосину,
і навіть трохи димить — і все
стане зрозуміло.

2

Ціни автокарів —
на рівні машини
середнього класу.
Наприклад, вартість нового Пежо
308 гарної комплектації дорівнює
вартості незначно потриманого
електромобіля, привезеного
з-за кордону. Купуючи авто

з двигуном внутрішнього
згоряння, через кілька тисяч
кілометрів пробігу ви відчуєте
запахи — масел, вихлопів і т.п.,
тобто машина буде пахнути
машиною. Електромобіль
машиною не пахне. Він
заощаджує гроші й робить вас
вільним — ви зможете їздити
довше і не думати, скільки ви
спалите пального.

3

Електромобілі для тих,
хто не хоче проводити
зайвий час на сервісі,
тому що вони конструктивно
простіші та надійніші. Вони не
потребують заміни мастила,
фільтрів. Як досвідчений
користувач скажу, що ці авто
простіші і під час водіння, бо
найважча частина електрокару

Не електромобільний Бориспіль

— батарея, що знаходиться
низько під підлогою — і через
це машини стійкі. А ще з цієї ж
причини ці машини на нерівних
дорогах забезпечують більший
рівень комфорту. Ці авто
зручні для людей з невеликим
водійським стажем.

4

Коли ви користуєтесь
електрокаром,
то чуєте шум від
дороги лише в момент руху.
Коли рух припиняється —
шум зникає моментально. Це
велика перевага порівняно зі
звичайним авто.

5

Масовий перехід
на транспорт без
вихлопних труб —
це єдиний спосіб уникнути
витрат в майбутньому
на лікування тяжких
захворювань та збереження
довкілля. Паливний
транспорт буде відходити в
минуле, він допрацьовує ті
ресурси та інвестиції, що були
вкладені в його розробку та
придбання; нафта постійно
дорожчає.

На трасах багато
зарядних пристроїв
Якщо у вас електрокар, то при
відвідуванні гірських районів чи
сільської місцевості із зарядкою
буде важко. Але, наприклад, дорога на Буковель має багато зарядних пристроїв, дороги на
Львів, Харків, Одесу, Дніпро —
аналогічно. Але якщо їхати до
Кривого Рогу чи Полтави, чи долати відстань від обласного центру до районного, ви будете заправлятися довго в нічний час.
Краще використовувати електромобіль як основний для поїздок у місті, а для подолання великої відстані вигідніше користуватися звичайним.

 ПРЯМА МОВА
«Електромобільність —
це не про політику і гроші, а
про спосіб життя, про людей,
які сортують сміття або стурбовані тим, як димлять труби...
Вважаю, що головне — обізнаність і культура. Якщо культура
у людини чи громади залишається колишньою або її немає,
то матеріальна реальність не
зміниться. У сфері електромобільності головним показником є культура, а як наслідок
— свідоме споживання».

 ОЦЕ ТАК!

Денис вважає, що можливість використання електромобілів у Борисполі недооцінена, хоча електроавтівки на міських вулицях можна
зустріти, а одна із міських служб таксі має водія на електрокарі. І причина непопулярності екотранспорту не в вартості (в Борисполі багато заможних людей, що їздять на дорогих авто), і не в можливості/неможливості зарядки (у місті їх достатньо, як і вздовж траси на Київ чи
до аеропорту). Як і на рівні країни, причина в необізнаності та низькому рівні екологічної та споживчої самосвідомості, байдужості до
захисту довкілля.

• За даними Управління з охорони навколишнього середовища США (EPA), заряду літій-іонного акумулятора ємністю 90 кВт/год вистачає на 557 км, що дає змогу Model S долати найбільшу дистанцію серед доступних на ринку електромобілів. Спочатку компанія Tesla планувала почати виробництво автомобілів з акумуляторами ємністю 60 кВт/год (335 км).

Одна зарядка
акумуляторів Nissan Leaf
дає максимальний пробіг
до 160 кілометрів. Повна
зарядка акумуляторів
займає 8 годин зі
звичайною напругою в
мережі. Режим швидкої
зарядки дозволяє
поповнити акумулятори
приблизно за 30 хвилин.
Електродвигун розвиває
потужність 107 кінських
сил і тяговий момент 280
ньютонів на метр.[4] Nissan
Leaf розганяється до 100
км/год за 10,8 секунд
(до 60 км/год приблизно
за 5 секунд)

Соціум
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 РЕФОРМА В ДІЇ

ЧОМУ УКРПОШТА
НЕ ДОСТАВЛЯТИМЕ ПЕНСІЇ
 Українці не зможуть отримувати пенсію через
Укрпошту — із 1 січня 2019 року компанія відмовиться
від звичної доставки виплат по всій країні. У результаті
нововведення мільйони пенсіонерів можуть залишитися
без виплат. «Вісті» досліджували тему.
Наталія ДОЛИНА
Резонансну новину про відмову передавати пенсії через звичні відділення і листонош-кур'єрів озвучив директор Укрпошти Ігор Смілянський.
За його словами, така практика невигідна компанії, бо за рік на цій послузі вона отримує збитків на 1 мільярд гривень.

Що чекає на мешканців Бориспільщини?
Із цим питанням «Вісті» звернулись до в.о. начальника Бориспільського Центру поштового зв'язку Вікторії Середи. Проте вона відмовилася надати коментар, пояснивши це тим, що давати пояснення керівники регіональних відділень мають право лише з дозволу головного офісу. Отже,
ми звернулися з запитом саме туди.

 ДЕТАЛЬНО

Інформація прес-служби ПАТ «Укрпошта»
про ситуацію в Україні
• Укрпошта – ПАТ (публічне акціонерне товариство), 100 % акцій
якого належать державі в особі Міністерства інфраструктури
України.
• Протягом 2017-2018 відкрито 148 об’єктів поштового зв’язку
з обслуговування користувачів, закрито – 501 (без врахування
пілотного проекту у Чернігівській області).
• 45% від усіх виплат пенсій в країні припадає на відділення
Укрпошти, що дає підприємству першість серед інших операторів
з виплати пенсій.
• Наразі тариф за доставку пенсій у місті — 0,79% від суми виплат,
у селі — 1,56%.
• На кожній доставці Укрпошта втрачає 19 грн. Розрахунково
збитки за поточний рік на цій послузі складуть близько 1 млрд грн.
Діючий тариф чинний з 2004 року, відповідно, не переглядався
14 років.
• Торік у листопаді Міністерство інфраструктури та Міністерство
економічного розвитку і торгівлі затвердили новий тариф і
звернулися за погодженням до Міністерства соціальної політики
й Пенсійного фонду. Укрпошта направила з цього приводу 17
звернень, які залишилися без відповіді. Тариф залишається
незмінним з 2004 року. Актуалізацію пенсійного тарифу поки не
було закладено й у проект держбюджету на 2019-й.
• У рамках оптимізації сільської мережі можливе закриття 5-7
тис. стаціонарних поштових відділень, звільнення частини
адміністративного й виробничого персоналу. Компанія
зосередиться на побудові поштово-логістичного та фінансового
бізнесу в містах, а також там, де це доцільно й прибутково.

половина з
них отримує
пенсії через
пошту.

30 тис
272
пенсіонери

27

відділень
поштового
зв’язку.

ПРО ПОШТУ У ЦИФРАХ:
Бориспільский район і
м. Бориспіль

Працює

74

середня з/п —
близько 4 тис.
грн, середній
вік — 54
роки.

ЛИСТОНОШІ

У 2018 року у Бориспільському районі не було закрито жодного відділення зв’язку. Якщо питання з тарифом на доставку пенсій буде вирішено
позитивно, то закривати поштові відділення у м.Бориспіль та Бориспільському районі у 2019 році не будуть.

• На сьогодні Укрпошта не отримує від держави дотацій на виконання соціальної функції,
якою є доставка пенсій.

Гонка за прибутками
Ситуація з доставкою пенсій нагадує сумнозвісних рака, лебедя і
щуку. Начебто всі учасники процесу намагаються везти віз, але
чомусь згоди в товаришах немає.
Укрпошта має твердий намір
провести так звану «оптимізацію», а насправді позбавити мільйони пенсіонерів зв'язку зі світом,
зосередившись на прибуткових
операціях.
Реформатори Укрпошти відкидають соціальну функцію пошто-

Пілотний проект у дії
Наразі Укрпошта реалізує пілотний проект, який планує поширити на всю країну. Чернігівська область першою відчула на собі реформу Укрпошти. Її суть: в маленьких селах, де кількість населення
не перевищує 2 тисячі осіб, буде
закрито стаціонарні поштові відділення. Замість них функціонува-

Дотації олігархам
Високопосадовці, як і раніше,
використовують командно-примусовий спосіб розв'язання проблеми.
«Це неприпустимо — не носити пенсії пенсіонерам. Я такого не
допущу», — заявив глава уряду
Володимир Гройсман.
«Я вважаю це категорично неприйнятним», — наголосив Президент України Петро Порошенко.

Як у світі?
Більшість поштових закладів світу отримують субсидії від
держави на утримання неприбуткової мережі або на доставку преси.

вої служби, яка довгі роки забезпечувала зв'язок та інформування
громадян у глибинці. Якщо у великих містах поштою користуються в основному для відправлення та отримання листів та посилок, сплати комунальних послуг,
то у селах запити ширші. В Україні понад 7 тисяч сіл з населенням
100 осіб, 10 тисяч – з населенням
до 500 осіб. Для пересічної літньої
людини пошта на селі залишається місцем, де можна передплатити газети, журнали, поповнити
рахунок на мобільному телефо-

тимуть пересувні відділення, що
представляють собою звичайний
автомобіль з трьома працівниками – керівником відділення, водієм і поштарем. За задумом Укрпошти, авто із працівниками має
з’являтись щотижня за визначеним графіком у кожному з відведених йому населених пунктів.
Як це працює насправді? Люди обурені, бо не знають, коли
Проте далі гучних промов справа не пішла. Ще в листопаді 2017
року Укрпошта зверталася з питанням підвищення тарифу до Міністерства інфраструктури, Міністерства соцполітики і Пенсійного
фонду. Однак не отримала жодної
відповіді. За словами директора
Укрпошти Ігоря Смілянського, якщо підприємство не отримуватимемо гроші за доставку пенсій, воно не зможе оплачувати заробітну
плату працівникам. А якщо праНаприклад, у Словаччині порахували, що утримання неприбуткових поштових офісів коштує 10 млн євро на рік. Створили
спецфонд і фінансують цю мережу. У Франції держава визначила, що газети мають доставляти

ні, перевести (чи отримати) гроші, зокрема, пенсії. Деякі експерти
називають такий спосіб доставки
пенсій «совковим рудиментом»,
мовляв, в розвинених країнах такого немає. Проте не завадило б
їм спочатку подумати, як зробити так, щоб наші села були такими, як в Європі. А поки заручниками марнослів’я та боротьби за
прибутки залишається незахищений прошарок суспільства – жителі маленьких сіл, пенсіонери, літні
люди і інваліди, для яких поштове
відділення зручне і потрібне.

чекати періодику та пенсії, і чи
привезуть їх взагалі. Щоб отримати пенсію, потрібно приходити і чекати годинами в черзі. Та й
щодо економії є сумніви. Раніше
поштарка розвозила все на велосипеді, тепер потрібно використовувати авто з дорогим бензином. Чи будуть далі працювати
такі пересувні поштові відділення, нікому не відомо.
цівники не отримуватимуть зарплату, вони припинять доставляти
пенсії.
На сьогодні Укрпошта не отримує від держави дотацій на виконання соціальної функції, якою є
доставка пенсій. При цьому найбільші приватні агрохолдінги, на
кшталт холдингу «Миронівський
хлібопродукт», які і так демонструють чудовий рівень прибутковості, отримують мільярдні дотації з держбюджету.
щодня у всі міста, і пошта Франції отримує лише на доставку газет 160 млн євро дотації.
Пошта Японії звільнена від
сплати податків. Пошта Греції отримує субсидії на надання універсальних послуг.

Вікенд
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 АНЕКДОТИ

 ТАКЕ ЖИТТЯ

• Невідомі знищили горіх, абрикос та кілька акцій — усі здорові дерева. Сухі — не зачепили.

ДЕРЕВА НЕ ВСТОЯЛИ…
 Мешканці багатоповерхівок у Борисполі біля
колишнього ресторану «Лицарський замок» не захистили
зелені насадження.
Інна КРИНИЧНА
Земельну ділянку, де була зелена
зона між будинками №3, 7 і 9 на вул.
Головатого бориспільський підприємець Владислав Пилипчук кілька
років тому отримав в оренду, щоб
облаштувати там територію для ді-

 РОЗУМНА ФРАЗА

Найпрекрасніше
в природі —
відсутність
людини.
Блісс Карман

«Вісті» 23

тей. Анонсувалося дитяче кафе із зеленою зоною або сучасний дитмайданчик. Мешканці сусідніх будинків
були і лишаються проти будівництва
на цій території. Виник конфлікт між
підприємцем і громадою.
Люди неодноразово зупиняли
спроби вирубки дерев. Але 18 ли-

стопада здорові дерева знищили
без попередження невідомі чоловіки з бензопилами. Зібрався народ, викликали поліцію, міський
відділ благоустрою, депутатів.
«Бізнесмен не проводив громадських слухань, невідомо, що буде
на цій площі. Іншої зеленої зони
поблизу немає — одні багатоповерхівки. Тут хочуть збудувати торговий чи офісний центр», — нарікали люди.
Ігор Левітас — єдиний із депутатів міськради, який приїхав, щоб
підтримати виборців і був обурений тим, що відбувалося.
За інформацією міського голови Анатолія Федорчука, від травня
2018 року у підприємця є дозвіл

на початок будівництва. «Документи, можливо, у нормі, але у цій ситуації йдеться про моральний аспект, — коментує керівник. — Ділянка бралася під облаштування
дитячого майданчика, тому депутати проголосували. Але тепер у підприємців інші наміри. У Борисполі
подібні випадки непоодинокі, коли
підприємці починають вводити в
оману депутатів і мешканців міста
заради власної вигоди».
У міськраді констатують, що
зрізування дерев є незаконним,
оскільки орендар не звертався до
КП «ВУКГ» за дозволом на вирубку
та рахунком. У влади є наміри залучити екологічну інспекцію, щоб та
зафіксувала факт вирубки.

 СМАЧНОГО!

КЕКСИ ДО ЧАЮ
Інгредієнти: 4 яйця, 1 склянка цукру, 100 гр розтопленого вершкового масла, 5 столових ложок сметани, 2 склянки
борошна, 1 пакетик ванільного цукру, 2 чайні ложки розпушувача.
Спосіб приготування: Цукор, яйця, ванільний цукор розтерти. Туди ж додати масло і сметану. Добре збити. Далі додати борошно і розпушувач та збивати до однорідної маси.
Форми для кексу заповнити на 2/3.Випікати при 200-210 градусах 20 хвилин.

 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Держава в Південній Америці. 6. Риторична фігура, повторення того самого слова чи
звороту. 8. ...-на-Майні (місто
в Німеччині.). 12. Той, хто розкрадає що-небудь. 15. М'ясо великої рогатої худоби. 18. Пілот
планера.

будь у надто або невиправдано оптимістичних тонах. 7. Комплект засобів
для подання першої медичної допомоги, головним чином само — та
взаємодопомоги. 9. Муніципалітет
у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези. 10. Назва групи
природних бітумів (мальти, асфальти,
асфальтити), що утворюються в результаті вивітрювання в зоні виходів
легких метанових і нафтенових нафт.
11. Муніципалітет у Франції, у регіоні
Південь-Піренеї, департамент Верхні
Піренеї. 13. Баштанна сланка рослина з великими їстівними плодами. 14.
Дерево або чагарник родини шовковицевих, що містить отруйні алкалоїди. 16. Дуже гучний сміх (інтернет).
17. Орган нюху у вигляді виступу над
ротом із дихальними шляхами на обличчі людини, морді тварини.

За вертикаллю:
2. Різкий звук, що виникає від
тертя предмета або його частин
чи деталей об щось інше. 3. Місто земельного підпорядкування на заході Німеччини, федеральна земля Північний Рейн
— Вестфалія. 4. Офіційно встановлений розмір оплати, оподаткування чогось. 5. Витягнуте
у довжину приміщення (або частина приміщення), відокремлене рядом колон чи стовпів.
6. Сприйняття, оцінка чого-неЗа вертикаллю:
2. Рип. 3. Ессен. 4. Тариф. 5. Неф. 6. Ейфорія. 7. Аптечка. 9. Ауз. 10. Кір. 11. Урд. 13. Кавун.
14. Анчар. 16. Лол. 17. Ніс.
Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка,
Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав-Хмельницький, Яготин.

За горизонталлю:
1. Аргентина. 6. Епістрофа. 8. Франкфурт. 12. Розкрадач. 15. Яловичина. 18. Планерист.
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Хлопчик з небагатої сім'ї за
все життя так і не дізнався, що
у нього алергія на чорну ікру.
•••
Начальник кричить на нового працівника:
— Що ти мені голову морочиш, ти думаєш, що я ідіот?
— Не знаю, я недавно тут
працюю!
•••
Дружина чоловікові:
— Тобі все одно доведеться
зробити цей важливий життєвий крок!
— Але поки я не готовий!
— Ти не зможеш ходити в
ній вічно! Віддай мені цю стару рвану футболку на ганчірку!
•••
На її обличчі був не макіяж,
а косметичний ремонт.
•••
Екскурсовод веде туристів
по старовинному замку з безліччю тунелів і лабіринтів. У
глибокому підземеллі він їм
показує кілька скелетів.
— Як вони тут опинилися?
Це в'язні минулих часів?
— Ні, вони хотіли заощадити на екскурсоводі.
•••
—Я відчуваю, що з роками
чоловіки все більше цікавляться мною!
— Олено, це лікарі.
•••
Фразу «Всі мужики однакові» безумовно придумала
якась китаянка, яка втратила
свого чоловіка в натовпі.
•••
Не купуйте на зиму шкіряні рукавички — беріть ганчіркові.
Вони тепліше і ними краще
витирати носа.
•••
5-ти річна дівчинка, граючи
в класики, камінцем потрапила в Бентлі і зрозуміла, що дитинство пройшло і треба йти
працювати.
•••
Лікар на прийомі запитує
відвідувача:
— Ви платний пацієнт чи
безкоштовний небіжчик?
•••
Якщо взяти з квитанції по
квартплаті графу «капремонт» і помножити цифру
з неї на кількість квартир в
під'їзді, виникає закономірне питання: а де, власне, паркет, вітражні вікна і швейцар,
який привітно відкриває вхідні двері?
•••
Мені два рази повторювати
не треба. Якщо в перший раз
зробив вигляд, що не чую, то
потім і десять раз повторювати марно.
•••
У тому, що права приказка
«якщо людина чогось сильно
хоче, то це обов'язково збувається», я переконався вчора, так і не встигнувши добігти до вбиральні.
•••
Хлопець питає у дівчини:
— Забув це слово, ким я
буду для твоїх батьків, якщо
одружуся з тобою?
— Рятівником!
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Наостанок

Терміново потрібен
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Тел.: 093-356-34-10

®ÁÇ

Розвозка, достойна оплата, зручний графік
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ЧОРНОЗЕМ
з доставкою
ціна договірна

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 19 — 25 ЛИСТОПАДА

МОБІЛЬНА ВЕТЕРИНАРІЯ
НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:
Ярмарки: с. Дударків, Сеньківка, Вишеньки,
Рогозів, Вороньків, Гоголів

АПТЕКА
тел: 097-392-77-76
м.Бориспіль, вул.Київський шлях,43

ВЕТКАБІНЕТ+АПТЕКА
с. Щасливе,вул. Героїв Майдану,11
тел: 098-860-88-20
Денис 099-977-36-20
/MobileVeterinarianPharrnacy
mobile_vet
ЛІКИ ТА ВАКЦИНИ ДЛЯ ВСІХ ТВАРИН,
КОНСУЛЬТАЦІЇ
НАЙБІЛЬШИЙ І НАЙКРАЩІЙ ВИБІР ПРЕПАРАТІВ
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН,
ПОВНА ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ЛІКУВАЛЬНА
ПІДТРИМКА КРУПНИХ ТА МІНІ ГОСПОДАРСТВ

Держ. реєстрація № 20650000000051134 від 28.02.2018 р.

WWW.I-VISTI.COM

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

067-233-42-42

тільки у нас ліки кращих світових брендів:
BAYER, MSD, INVESA, ZOETIS, VETOQUINOL, CEVA
ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ТА ЗНИЖОК

ОВЕН. Цей тиждень буде активним та динамічним, а щоб відчути радість життя на повну, треба
повірити в успіх і побути трішки
егоїстом.

ЛЕВ. Ви готові до вирішення нових
важливих завдань. Навколишні гідно оцінять вашу чарівність та творчий потенціал. Однак уникайте подвійної гри.

СТРІЛЕЦЬ. Неспокійний, але дуже продуктивний період, що позначиться на товщині вашого гаманця.
У вихідні розширите коло корисних
знайомств.

ТЕЛЕЦЬ. Вдалий період для просування по службі. У ділових контактах
з партнерами не завадить обережність, будьте уважні з документами.

ДІВА. Напружений період, можуть
змінитися плани. Розраховуйте тільки на себе та на власне уміння спокійно домовлятися з людьми.

КОЗЕРІГ. Зануритеся в круговерть
різноманітних справ, вдасться зав'язати цікаві знайомства, одержати
важливу інформацію та фінансову
вигоду.

БЛИЗНЮКИ. Не варто втрачати час даремно й зупинятися на
досягнутому. Сміливо штурмуйте
черговий рівень — зараз вам усе
до снаги.

ТЕРЕЗИ. Успішному бізнесу та просуванню в кар'єрі може завадити бажання розслабитись і доручити обтяжливі обов'язки комусь іншому.

РАК. Не звалюйте весь тягар на себе, зверніться по допомогу до колег
— тільки разом досягнете своєї мети й отримаєте найкращі результати.

СКОРПІОН. Тиждень пройде без
особливої напруги. Але, можливо,
вам зроблять особливо вигідну пропозицію, і тоді мусите викластись на
всі сто.

ВОДОЛІЙ. Цього тижня головне вибрати правильну стратегію і тактику та не розмінюватися на дрібниці. Сміливо беріться за нову справу.
РИБИ. Зараз важливо зосередитись на вирішенні першочергових
завдань, адже з усіма справами одночасно ви не впораєтеся.

