
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 33
Тел.: (04595) 6�39�69
Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

«ВІЗАЖИСТИ» 
ВУЛИЧНОЇ КРАСИ

НЕ ТРЕБА ЧЕКАТИ 
СВЯТА, ЩОБ ДАРУВАТИ 
РАДІСТЬ

ПРИГОДИ БІЛЯ КАСИ

1:0 НА КОРИСТЬ 
ПРИВИДУ КОМУНІЗМУ

ЯК НЕ ПОТРАПИТИ НА 
ГАЧОК ШАХРАЇВ

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ 

НА ПІДВІКОННІ

м.
Те

ТВОРЧІСТЬ

СПОЖИВЧІ РЕАЛІЇ

ПРОФЕСІЯ

ВУЛИЦЯМИ МІСТА

НАШІ ЗА КОРДОНОМ

КОРИСНІ ПОРАДИ

стор. 3

стор. 5

стор. 19

стор. 6

стор. 6

стор. 23

стор. 2

стор. 2 стор. 2

www.i-visti.com№21 (880), 9 червня 2017 р. газета твого міста

Проблеми з напругою вирішуютьсяКоли бренду не вистачає літер
Жителі вулиці Івана Кудрі у селі Проців Бориспільського району 

звернулися до редакції з проханням посприяти у вирішенні пробле-
ми з низькою напругою в електромережі. Адже напруга у їхніх осе-
лях іноді опускається до 150 вольт (при нормі 220 вольт). 

Сьогодні нікого не здивуєш виробами-двійниками відомих брен-
дів. Одну літеру у назві виробника змінив — і вже маєш іншого ви-
робника, хоч і дуже схожого за назвою. Найчастіше продукція клона 
поступається за якістю оригінальній, хоча не обов’язково. 

 І ТАКЕ БУВАЄ  ВИ ЗАПИТУВАЛИ
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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАША 
КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ «ТИСНЕ»?
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 ДОБРА СПРАВА

 ВИ ЗАПИТУВАЛИ

 І ТАКЕ БУВАЄ

Валентина ОЛІЙНИК, фото автора

Люблячий тато виніс усі книги на горище 
(тепер читає лише електронні книжки), але 
цікавиться, куди йому і таким, як він, з ко-
ристю можна спрямувати непотрібні з тієї 
чи іншої причини книги, аби бути певним, 
що вони справді принесуть користь іншим. 

За коментарем ми звернулися до директо-
ра Бориспільської міської бібліотеки Жан-
ни Борисівни Кручиніної. Як з’ясувалося, 
сьогодні, коли будь-яку книгу можна за ліче-
ні хвилини знайти і почати читати в Інтерне-
ті, це питання для багатьох досить актуальне.

— Найчастіше до нас приходять моло-
ді люди і дарують книжки своїх батьків, — 
розповідає Жанна Борисівна. — Якось за-
йшов один чоловік і розказує, що після 
батька померла мама, і зараз він продає 
квартиру, а їхню бібліотеку, яку ті збирали 
все життя, хоче залишили саме тут, у Бори-
сполі. Тоді він привіз нам понад 300 книг. І 
це були одні з кращих зразків української, 
російської та зарубіжної літератури. Щось 
із них ми поставили на облік, щось захова-
ли у книгосховище. А те, що нам зовсім не 
потрібне, там певні окремі томи були, то ми 
їх виставили у фойє. У нас є два стелажі і ще 
стіл, де ми виставляємо книжки, ще цікаві і 
гарні, але не потрібні бібліотеці. Там їх мо-
же взяти будь-хто, зрозуміло, не записуючи 
у формуляр. Навіть без повернення.

Я цікавлюся, чи користуються тамтешні 
книги попитом і, головно, серед кого. Жан-
на Борисівна розказує, що попит, хто б там 
собі що не думав, насправді дуже великий. 
Особливо серед людей тимчасово перемі-
щених, які часто навіть на облік з певних 
особистих причин не стали.

— А взагалі, ви знаєте, скільки у нас за-
раз коштують книжки? Дуже багато людей 
не купують книг насправді лише тому, що 
не можуть собі дозволити їх купити, зважа-
ючи на мізерні заробітки. Відмовити люди-
ні у книзі ми не можемо, це як ковток води 
спраглому не подати, — зауважує пані Жан-

на. — От вони і вибирають з того, що ми їм 
запропонуємо. А там же у нас є і Володи-
мир Шкляр, і Олексій Андрієвський, і бага-
то інших популярних авторів, зокрема і ди-
тячих...

В цілому, бібліотекарі книгозбірень ка-
жуть, що місцеві, зазвичай, дуже відпові-
дально ставляться до книг, які їм не потріб-
ні. Якщо і не несуть їх прямо до бібліотеки, то 
турбуються, аби ті потрапили у потрібні ру-
ки. Наприклад, залишають їх на підвіконнях 
житлових будинків, на зупинках, або навіть 
вже нав’юченими стосами біля самих сміт-
ників. І люди, що приємно, забирають, дають 
у себе прихисток друкованій книзі.

На моє запитання, як відбувається спи-
сування книг і чи є у них термін уживання, 
Жанна Борисівна відповідає так:

— Системи чи якихось циркулярів щодо 
цього питання, звісно, немає. Ми списуємо 
книги на макулатуру у дуже поганому стані, 
ті, які втратили свою актуальність і вже не 
затребувані тощо. За них ми чітко звітуємо. 
На ці книги складаємо акт, зазначаємо кіль-
кість і ціну. До всього цього додаємо кви-
танцію, а самі кошти здаємо у бухгалтерію, а 
та — у банківську касу. І це вже потім виру-
чені за непотрібні книжки гроші ідуть на но-
ві книги чи, скажімо, на якісь господарчі по-

треба бібліотеки. Взагалі у наших фондах є 
чимало неактуальної для нашого часу літе-
ратури. Зокрема є книги Володимира Улья-
нова, Фрідріха Енгельса, Карла Маркса та 
інших. Колись таких книг по бібліотеках бу-
ло, як мінімум, по 10-20 примірників. А сьо-
годні хоча б один примірник книги, але ми 
його обов’язково залишаємо. Це раритет. Є 
такі міркування, що ми публічна міська бібі-
лотека і маємо право не тримати в себе та-
кого у зв’язку з декомунізацією... Утім я від-
повідаю перед містом і перед кожною лю-
диною в цілому. Тому, якщо раптом читачеві 
буде потрібна така книга, ми йому її видамо. 
І все це стосується інших видань того часу. 
Наприклад, у нас багато книг по сільському 
господарству, ремонту тодішньої техніки, 
по садівництву, вирощуванню племінного 
скота, муруванню печей чи, скажімо, виго-
товленню діжок. Чимало такого, хоча і дав-
нього, старші люди і зараз беруть читати. 
А от школярі, наприклад, не дуже люблять 
читати книги. І таку ситуацію треба міня-
ти, бо це неприпустимо, адже вони не зна-
ють літератури, у них дуже бідна мова. Во-
ни елементарно не вміють розмовляти. Про 
український фольклор я взагалі мовчу, бо, 
наприклад, ні приказок, ні прислів’їв вони 
практично не знають, а це ж першооснова.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАША 
КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ «ТИСНЕ»?

 Один мій знайомий, затятий лю-
битель читання наукової фантасти-
ки, має величезну бібліотеку. Але 
виявилось, що у його малолітньої 
доньки алергія на книжковий пил... 

Ірина КОСТЕНКО

Жителі вулиці Івана Кудрі у 
селі Проців Бориспільського 
району звернулися до редакції 
з проханням посприяти у вирі-
шенні проблеми з низькою на-
пругою в електромережі.  Зо-
крема, мешканець будинку 
№41 Ігор Недождій у своєму 
листі зазначає, що неоднора-
зово протягом багатьох років 
звертався з цього приводу до 
електропостачальників. Адже 
напруга у його оселі іноді опу-
скається до 150 вольт (при нор-
мі 220 вольт). 

Це при тому, що в нього укла-
дено договір на електропоста-
чання, і воно має бути якісним. 

Листа підписали ще 7 його сусі-
дів, які мають таку ж проблему.

Прокоментувати ситуацію ми 
попросили директора Бори-
спільського РП «Київобленер-
го» Миколу Борзяка.

— Цю ділянку вулиці Іва-
на Кудрі у селі Проців обслуго-
вує трансформаторна підстан-
ція-651, потужністю 160 кВА, — 
пояснив Микола Іванович, оз-
найомившись із листом. — Нам 
передали її на баланс у серпні 
минулого року. Підстанція була в 
аварійному стані. Ми полагоди-
ли її власними силами, наскіль-
ки це було можливо. Але потуж-
ності тієї ТП замало, щоб забез-
печити якісне електропостачан-
ня усіх абонентів. Нещодавно на 
цій вулиці була змонтована нова 

підстанція — ТП-1916, потужніс-
тю 100 кВА. Протягом найближ-
чого місяця частину абонентів 
буде перепідключено до нової 
підстанції, і напруга повинна ви-
рівнятися. Але це вирішить про-
блему тільки частини вулиці. На 
Івана Кудрі необхідно збудува-
ти ще одну ТП, яка має розван-
тажити підстанцію, що забезпе-
чує електропостачання іншої ча-
стини вулиці. Тільки сьогодні ми 
ще не можемо говорити про тер-
міни тих робіт. До речі, другу під-
станцію нам також передали на 
баланс лише наприкінці минуло-
го року, і вона теж була аварій-
ною.

Низька напруга в електроме-
режі — це проблема не тільки 
села Проців. Страждають від неї 

і в інших селах та деяких мікро-
районах міста Борисполя. Влас-
ними силами ми намагаємося 
вирівнювати навантаження, ко-
ригувати потужність. Але якщо 
йдеться про інвестиційні проек-
ти, будівництво нових підстан-
цій, то такі питання, зазвичай, 
швидко не вирішуються.

З досвіду «Вістей» можу дода-
ти, що не завжди працівники РП 
мають право вирішувати ваші 
проблеми з енергопостачанням. 
Дуже часто, особливо у селах, 
люди отримують електроенер-
гію по мережах і через підстан-
ції, які не є на балансі Бориспіль-
ського РП. Якщо там трапляється 
аварія, то «головний біль» отри-
мує сільський голова, бо, зазви-
чай, такі мережі є безгоспними, 
їх ніхто не обслуговує. Можли-
во, така ситуація і була однією із 
причин того, що звернення авто-
ра листа протягом багатьох ро-
ків були безрезультатними. Ад-
же мережі не мали справжньо-
го господаря. На щастя, сьогодні 
крига скресла.

ПРОБЛЕМИ З НАПРУГОЮ 
ВИРІШУЮТЬСЯ ПОСТУПОВО

КОЛИ БРЕНДУ НЕ 
ВИСТАЧАЄ ЛІТЕР

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Сьогодні нікого не здивуєш вироба-
ми-двійниками відомих брендів. Одну лі-
теру у назві виробника змінив — і вже ма-
єш іншого виробника, хоч і дуже схожо-
го за назвою. Найчастіше продукція кло-
на поступається за якістю оригінальній, 
хоча не обов’язково. А от вартість това-
ру, зазвичай, нижча. Уже навіть тому, що за 
бренд доплачувати не доводиться. Часом 
якість у фірми-клона настільки пристойна, 
що люди свідомо купують аналоги.

Але у Борисполі з’явився зовсім оригі-
нальний клон — аптека. Бориспільці вже 
давно знайомі із розкрученою мережею 
аптек, які презентують себе лозунгом «Ап-
тека низьких цін». А над аптекою-клоном 
вивіска трохи укорочена: «Аптека низь-
ких ц». На перший погляд може здатися, 
що літери просто відпали. Насправді ж — 
не має права інша фірма використовувати 
чужий бренд, от і написали укорочений. 
Такий от зробили маркетинговий хід. Чи 
дійсно там низькі ціни, нехай судять спо-
живачі. Просто хочеться, щоб розуміли, 
що «Аптека низьких цін» і «Аптека низьких 
ц» — це різні заклади. Щоб обираючи, ма-
ли змогу робити свідомий вибір.

КРАСА У ВАШИХ РУКАХ
Інна КРИНИЧНА, фото автора

Цей квітничок у стилі альпійської гірки 
облаштувала у дворі бориспільської бага-
топоверхівки на Глібова, 1 молода роди-
на, яка проживає у цьому будинку. Слід за-
значити, що тутешні мешканці люблять свій 
двір і доглядають за прибудинковою тери-
торією. Але це нелегко, бо на першому по-
версі будинку, з виходом на протилежний 
бік від під’їздів, знаходиться продуктовий 
магазин, який торгує ще й спиртними напо-
ями. І якби не пильність окремих мешкан-
ців-патріотів, п’янички давно б перебрали-
ся від магазину до затишного дворика.

ПАРОЧКА ВКРАЛА 
КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ ЛЮК

Сергій КРУЧИНІН

Наприкінці травня екіпаж поліції отри-
мав виклик з Головатого — заявниця пові-
домила, що побачила з вікна квартири, як 
чоловік та жінка викрали каналізаційний 
люк та пішли в бік вокзалу. Громадянина 
1986 р.н. та громадянку 1981 р.н. виявили 
на вул.Ушакова, вони зізналися у вчиненні 
крадіжки. Патрульні доставили підозрюва-
них на місце події і викликали СОГ. Вкраде-
ний люк було виявлено на пункті прийому 
металу по Головатого та у присутності двох 
понятих вилучено слідчим та передано 
представникові «Бориспільводоканалу».
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Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Хто «ЗА», хто «ПРОТИ», 
а хто осторонь

З часу перейменування вулиць 
минуло майже півтора року, а на 
них і сьогодні частіше зустрінеш 
старі вивіски, ніж нові. У кращому 
випадку, поряд із давнішою назвою 
додали табличку з новою. І коли «Ві-
сті» у №16 (875) від 5 травня 2017 
року загострили увагу на цій про-
блемі, зіткнулися з тим, що читачі за 
проблему це не вважають. Навпаки, 
навіть образу висловлюють. 

Зокрема, про це йдеться у листі 
від імені мешканців вулиці Панаса 
Мирного, яка до перейменуван-
ня була вулицею Зої Космодем’ян-
ської. Один із аргументів за збере-
ження старих табличок особливо 
оригінальний: «таксисти плутають-
ся у назвах вулиць». Важко повіри-
ти, що таксисти за півтора року не 
змогли вивчити нові назви. 

Так само безпідставним є поси-
лання на те, що на он-лайн картах 
в Інтернеті збереглися старі назви. 
Нові найменування вулиць, і на-
віть населених пунктів, уже дав-
но внесені до бази даних. Просто 
карти відповідають на пошуковий 
запит: хто шукає Котовського, по-
кажуть вулицю Котовського, а ко-

му потрібно на Глибоцьку — спря-
мують на Глибоцьку, хоча це одна і 
та ж вулиця. 

Автор листа запитує, чому ми не 
контролюємо наявність вивісок, 
встановлених на початку і в кінці 
вулиць за кошти з міської казни? 
Так це не редакція повинна кон-
тролювати, а мешканці вулиць. Їм 
же зблизька краще видно! 

Так само, чому газета має вка-
зувати імена ваших депутатів? Їх 
можна дізнатися на сайті міської 
ради чи у фойє приміщення міськ-
виконкому. Звертайтеся до своїх 
обранців напряму. Бо вулиця Па-
наса Мирного була тільки прикла-
дом ситуації, яка характерна для 
всього Борисполя.

Газета підказала, та 
не всі відреагували

Після виходу статті про декому-
нізацію зв’язався з редакцією і пан 
Василь, господар оселі на Сергія 
Камінського, 29, фото якої потра-
пило на першу сторінку. Він був, 
насамперед, здивований увагою 
газети до їхнього двору. Адже пан 
Василь одним із перших на вулиці 

прикріпив табличку із новою наз-
вою. А стару назву залишив зов-
сім не тому, що тримається за ко-
муністичне минуле. На той час так 
трапилося, диспетчер швидкої не 
могла зрозуміти, що ж це за вули-
ця. Не врахував, що нині актуаль-
ність старої назви уже відпала. 
Після виходу статті господар зняв 
цю соромливу табличку, і на воро-
тах двору залишилася тільки нова.  

Натомість, реакції міської вла-
ди ми не помітили. Міський голо-
ва Анатолій Федорчук з цього при-
воду зазначив, що міська влада не 
може примусити людей змінити 
таблички з назвами вулиць. Але ж 
старі назви залишилися і на деяких 
підприємствах! Два приклади уже 
наводилися попереднього разу — 
підприємство на Зої Космодем’ян-
ської, 15 і новий офісний центр на 
розі вулиць Глибоцька та Героїв 
Небесної Сотні, де збереглася ще й 
назва Радянська, 32. 

Доповнюємо перелік: вказівник 
перед залізничним переїздом по-
відомляє, що попереду — вулиця 
Тельмана, а не Михайла Калмико-
ва. Табличка з новою назвою вули-

ці, звичайно є, на будинку, що на-
впроти школи №7. Зате на самій 
школі вказівник із написом Тель-
мана висів до самого кінця цього 
навчального року. Напевне, те міс-
це, де він був прикріплений, уже 
сховалося під шаром утеплювача, 
адже сьогодні тривають роботи з 
утеплення школи. І, сподіваємося, 
стару табличку вже ніколи не по-
вернуть. Але чому ж за півтора ро-
ку її ніяк не могли прибрати? 

Проїхавши майже всією вули-
цею Михайла Калмикова, другого 
вказівника з новою назвою так і не 
знайшла. Зате стара назва залиши-
лася майже на кожному паркані — 
у тому числі на огорожах та примі-
щеннях підприємств. 

Не впевнена, що підприємства 
Борисполя колись отримували 
приписи про те, що їм необхідно 
змінити вказівники із назвами ву-
лиць. Одне із двох: або не отриму-
вали, або не виконали приписів. У 
будь-якому випадку це недопра-
цювання відповідних служб місь-
кої влади.

Мантри комунізму
Чому «Вісті» знову і знову повер-

таються до теми декомунізації? Та 
тому, що замало на папері змінити 
назви вулиць і почепити одну-дві 
таблички на початку та наприкін-
ці вулиці. Необхідно, щоб у свідо-
мості людей закарбовувалися вже 
нові найменування. Бо постійне 
повторювання старих тримає нас 
на зв’язку із минулим. Ми на рів-
ні підсвідомості сприймаємо це, 
як належне, бо в наші голови де-
сятиліттями вкладали комуністич-
ні цінності та ідеали, які принесли 
багато горя людям. 

Ви чули про парадокси свідо-
мості? Якщо на біле постійно гово-
ритимуть, що це чорне, ви вреш-
ті-решт повірите у це. Звідки люди 
знатимуть нові назви, якщо, напри-
клад, на вулиці Глибоцькій скрізь 
позалишалися таблички з написом 
«вул. Котовського», а на вулиці Сер-
гія Камінського тільки окремі бу-

динки мають таку табличку, а інші 
так і живуть на вул. Комуністичній. 
Подібних прикладів по Борисполю 
можна навести багато. 

Щоб подолати проблему, зміни-
ти ситуацію або своє ставлення до 
неї, деякі спеціалісти радять вико-
ристовувати мантри або афірмації 
— це постійне повторення одна-
кових фраз, які несуть нову інфор-
мацію для свідомості і підсвідомо-
сті. А ми продовжуємо повторю-
вати старі мантри, які закладені у 
назвах вулиць, пов’язаних із кому-
ністичним минулим.

Крок назад — 
до совка

Дуже прикро, що у Борисполі 
збереглися не всі нові назви, які 
були прийняті рішенням тієї се-
сії. Зокрема, частину вулиці Лют-
невої було перейменовано на ву-
лицю Степана Бандери. Але окре-
ма група мешканців тієї частини 
вулиці, переважно люди похило-
го віку, через суд  повернули вули-
ці стару назву. Звичайно, Лютнева 
не входила до переліку вулиць, які 
підпадали під дію закону про де-

комунізацію. Просто міська влада 
скористалася спрощеною проце-
дурою перейменування, яку нада-
вав закон про декомунізацію. Так 
само було перейменовано вули-
цю Ватутіна на Старокиївську. Ву-
лиці Ватутіна також не було серед 
обов’язкових для перейменуван-
ня. Цим скористалася група меш-

канців і через суд повернула ста-
ру назву. Мотивували це тим, що 
Ватутін звільняв Київ. Так співпа-
ло, що сьогодні, коли від проспек-
ту Ватутіна вирішив відмовитися 
Київ, на підтримку такого кроку у 
пресі розкриваються факти про 
справжню ціну звільнення столи-
ці. Цифри втрат наших військо-
вих (а серед них була левова част-
ка українців) вражають. Раніше цю 
інформацію не дуже афішували, а 
сьогодні говорять уголос. А у Бо-
рисполі вулиця Ватутіна залиша-
ється — черговий канал зв’язку, 
який не дозволяє відмежуватися 
від комуністичного минулого.

Ціна не кусається 
зовсім

«Вісті» поцікавилися вартістю 
виготовлення табличок із назва-
ми вулиць у одній із майстерень 
міста Борисполя. З’ясувалося, що 
найдешевша обійдеться всього 
у 20 гривень. Але найчастіше за-
мовляють трохи дорожчі вказів-
ники — в середньому по 80 грн. 
Можна, звичайно, і «крутішу» та-
бличку змовити. За ваші гроші — 
будь-який каприз. Але якщо не-
має грошей, щоб найдешевшу ви-
готовити, то можна залишити тіль-
ки номер будинку, а старої назви 

потрібно позбутися. До речі, для 
просвітницької діяльності депу-
татів по округах у цьому напрям-
ку роботи — неорана нива. Бо до 
сьогодні Бориспіль ще не позбув-
ся привиду комунізму.

«Вісті» і надалі стежитимуть за си-
туацією із виконанням закону про 
декомунізацію.

І ЗНОВУ ПРО ДЕКОМУНІЗАЦІЮ: 
1:0 НА КОРИСТЬ ПРИВИДУ КОМУНІЗМУ

 Майже два роки тому, 
17 грудня 2015 р., відбу-
лася сесія Бориспільської 
міської ради, яка, на вико-
нання Закону про декому-
нізацію, затвердила нові 
назви для вулиць, які підпа-
дали під дію цього закону. 
Але, на превеликий жаль, 
Бориспіль і сьогодні зали-
шається містом комуністич-
ного минулого.

Проїхавши майже всією вулицею Михайла Калмикова, Проїхавши майже всією вулицею Михайла Калмикова, 
другого вказівника з новою назвою так і не знайшла. другого вказівника з новою назвою так і не знайшла. 

ДО ТЕМИ

Сторінка офіційного сай-
ту Бориспільської міської ра-
ди («Інформаційно-довідковий 
центр») не оновлювалась ще з 
лютого 2016 року. Тож відвід-
увачі сайту ще й досі можуть 
знайти тут такі назви: вул. Дзер-
жинського, 10 (КП ВКГ «Бори-
спільводоканал»), вул. Радян-
ська, 32 (КП «ЖЕК-1»), Черво-
ноармійська, 6 (Центральна 
міська бібліотека) та інші. Тож 
будемо чекати, коли нарешті 
«Довідник» оновлять. 

Запам'ятаймо! Такі назви вулиць, як Панаса Мирного, 
Лесі Українки, скорочувати категорично не можна, 
бо це не ім’я та прізвище, а псевдоніми, які завжди
 пишуться повністю. 

Замало на папері змінити назви вулиць і почепити одну-дві 
таблички на початку та наприкінці вулиці. Необхідно, щоб у 
свідомості людей закарбовувалися вже нові найменування.

Вказівник перед залізничним переїздом повідомляє, Вказівник перед залізничним переїздом повідомляє, 
що попереду — вулиця Тельмана, а не Михайла Калмикова. що попереду — вулиця Тельмана, а не Михайла Калмикова. 



4 №21 (880), 9 червня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Правопорядок

 ПОРАДИ ЮРИСТА

 ПРАВООХОРОНЦІ ІНФОРМУЮТЬ

 Є ТАКА ДУМКА

 СУМУЄМО

Сергій КРУЧИНІН

16 травня Президент України сво-
їм указом без жодних суспільних обго-
ворень заблокував в Україні доступ до 
російських соцмереж ВКонтакте, Одно-
классники, ресурсів Yandex та Mail.ru, 
сайтів антивірусних компаній «Лабора-
торія Касперського» і DrWeb, а також ви-
користання бухгалтерського програм-
ного продукту 1С. Механізм блокуван-
ня було доручено відпрацювати Кабіне-
ту міністрів та СБУ за участю Нацбанку.

Мотивується це надзвичайно серйоз-
не рішення питаннями безпеки — ФСБ 
має доступ до баз даних. Це правда. Але 
бориспільські школярі, які спілкуються зі 
своїми однокласниками, друзями і слуха-
ють безкоштовно музику, запитують, які 
саме їх особисті дані цікавлять ФСБ?..

Якщо питання стосується українських 
військовослужбовців, то можна забо-
ронити доступ до соцмереж їм у інший 
спосіб. Війна в Україні триває вже три 
роки і коштувала тисяч життів, а про Ін-
тернет згадали лише тепер.

Найцікавіше те, що російська еконо-
мічна та інформаційна присутність в 
Україні не обмежується кількома сайта-
ми — у нас працює «соціальна мережа» 
Московського патріархату, на полицях 
магазинів — російські товари, працю-
ють російські банки.

Back in the USSR*

Представник уповноваженого ВРУ з 
прав людини Михайло Чаплига заявив 
УНІАН, що за українським законодав-
ством блокування будь-яких інтернет-ре-
сурсів можливе лише у судовому поряд-
ку. Керівник міжнародної правозахисної 
ГО «Дім Свободи Україна» Метью Шааф 
висловив таке ж занепокоєння і додав, 
що цей крок погіршить доступ людей до 
інформації. «Голос Америки» стверджує, 
що у неофіційній розмові представники 
Держдепу США робили заяви із крити-
кою на адресу Києва через таке рішення: 

«Представник американського уряду за-
явив, що нещодавнє рішення Порошенка 
заборонити на три роки низку популяр-
них російських вебсайтів, включаючи Ян-
декс, підриває гарантоване конституцією 
право на вільне висловлення думки». Так 
само вважає генсекретар Ради Європи 
Турбйорн Яґланд. 

Зрештою, справа не в соцмережі ВК. 
Справа набагато серйозніша — Інтернет не 
може бути вільним наполовину. Тим біль-
ше, крім названих, наприклад, заблокова-
но доступ до сайту kinopoisk.ru — найбіль-
шої бази даних про світ кіно, що не збирає 
ніякої інформації про користувачів.

Україна не єдина в світі, де влада хо-
че контролювати Інтернет. Але наша но-
ва компанія не найпрестижніша — на-
приклад, Фейсбук заборонено у В’єтна-
мі, Ірані, Китаї та Північній Кореї, успішно 
сайти блокують у РФ, де т.зв. «антитеро-
ристичний пакет Ярової» — це насправді 
узаконення державою контролю за кож-
ним кроком людини. В Росії тоталітар-
ні методи пояснюють боротьбою з теро-
ризмом, збільшуються видатки на ВПК, 
силові структури розширюються і набу-
вають нових повноважень. Нещодавно 
ФСБ дозволили конфіскувати землю і не-
рухомість «в разі державної необхідно-
сті». Ісламська Держава місяць тому теж 
заборонила своїм бійцям користуватися 
соцмережами, зокрема Фейсбук, пояс-
нюючи, що там випадково можна засвіти-
ти своє місце перебування.

Все це — шлях назад. Україна, про-
йшовши складний, але демократичний 
період 90-х і 2000-х, стала на цю криву 
стежку.

Чому це погано? 
Від санкцій постраждають знову про-

сті українці, бо відбувається: 
— відвертання уваги від пенсійної ре-

форми та безлічі економічних, корупцій-
них і соціальних проблем;

— ризик подорожчання Інтерне-
ту, яке провайдери можуть мотивувати 
оновленням обладнання, яке насправді 
не потрібно;

— ризик появи купи проблем зі 
смартфонами та комп’ютерами. Напри-
клад, серед сотень Tor і VPN додатків 
для Android безліч таких, що збирають 
інформацію про користувачів, сумнівні 
додатки до браузерів ПК приведуть за 
собою шкідливе ПО та віруси;

— посилення правового нігілізму на-
роду. Цікаво, що націлено це в пер-
шу чергу на дітей. Підлітки не поважа-
ють таке рішення і це формуватиме їхнє 
ставлення до закону і права взагалі. А ді-
ти, як відомо, майбутнє України;

— обмеження свободи слова та до-
ступу до інформації.

Найстрашніше те, що тоталітарні 
спроби держави виправдовуються бага-
тьма з нас. 

Виправдати можна все — як було, на-
приклад, у 30-і роки, коли частина су-
спільства радо допомагала репресува-
ти іншу частину. Аби ти, аби не тебе. В 
мережі є чимало постів на цю тему. Свій 
Сибір в нас теж є — це АТО, яким можна 
лякати, куди дехто пропонує відправля-
ти тих, хто має іншу думку. Зокрема, та-
ким постом у своєму Фейсбук просла-
вився секретар Бориспільської міської 
ради Я. Годунок, який написав 20 трав-
ня: «Сьогодні почув, що активісти збира-
ються пікетувати парашєнКа, що він за-
боронив Соцсєті — то я пропоную вла-
ді їх підібрати і в Ато пачками відправ-
ляти - якщо треба то Готов Допомагати, 
щоб менше було інтерНетВати» (орфо-
графія авторська). Під постом —  півто-
ри сотні лайків.

Проте, навіть Господь нікого не при-
мушує — бо Людина завжди має право 
вибору. 

*Назад в СРСР — відома пісня Бітлз з 
«Білого Альбому», 1968 р.

ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО ВИБОРУ, 
АЛЕ В УКРАЇНІ — НАВПАКИ!

 «Кожен українець повинен 
вміти налаштувати VPN, тому 
що ми ніколи не будемо ра-
бами!» (Степан Бандера, Ста-
тут вільної країни, 1941). Така 
псевдоцитата блукає простора-
ми укранету... 

ПОДІЛ МАЙНА 
ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ

«Ми з чоловіком у шлюбі. Нещодавно купили земель-
ну ділянку і будуємо будинок. Більшу частину грошей да-
ють мої батьки. Чи можу я, і як саме,  застрахуватися? 
Тобто, що зробити, аби поділ майна, якщо ми раптом 
розлучимося,  був справді справедливим?»

Марина С., м. Бориспіль

Андрій Єрко, 
головний спеціаліст 

відділу «Бориспільського 
бюро правової допомоги»

— Згідно зі статтею 
60 Сімейного кодексу 
України, майно, набуте 
подружжям за час шлю-
бу, належить дружині 
та чоловікові на праві 
спільної сумісної влас-
ності незалежно від то-
го, що один з них не мав 

з поважної причини (навчання, ведення домашнього 
господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) само-
стійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, 
набута за час шлюбу, крім речей індивідуального ко-
ристування, є об'єктом права спільної сумісної влас-
ності подружжя. Тому, відповідно до речення другого 
пункту 23 Постанови Пленуму Верховного Суду Укра-
їни «Про практику застосування судами законодав-
ства при розгляді справ про право на шлюб, розірван-
ня шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного 
майна подружжя» від 21.12.2007 № 11 спільною суміс-
ною власністю подружжя, що підлягає поділу (статті 60, 
69 СК, ч. 3 ст. 368 ЦК), відповідно до частин 2, 3 ст. 325 
ЦК, можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, 
які, згідно із законом, не можуть їм належати (виключе-
ні з цивільного обороту), незалежно від того, на ім'я ко-
го з подружжя вони були придбані чи внесені грошови-
ми коштами, якщо інше не встановлено шлюбним до-
говором чи законом. Зазначені норми права припуска-
ють існування факту права спільної сумісної власності 
подружжя щодо кожної речі, набутої у шлюбі, незалеж-
но від тієї обставини, хто є набувачем за договором, ре-
альним забудовником будівлі, та на чиє ім’я було зареє-
стровано право власності на таку річ.

Звичайно, поширення цього правового режиму на 
кожну набуту у шлюбі річ (презумпція права спільної 
сумісної власності) існує доти, доки у суді не доведено 
інше кимось із подружжя.

Відповідно до частини 1 статті 69 Сімейного кодексу 
України, дружина і чоловік мають право на поділ майна, 
що належить їм на праві спільної сумісної власності, не-
залежно від розірвання шлюбу. Також, згідно із части-
ною 1 статті 70 Сімейного кодексу України, у разі поді-
лу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власно-
сті подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рів-
ними, якщо інше не визначено домовленістю між ними 
або шлюбним договором.

Стосовно випадку, де йдеться про поділ житлового 
будинку. Те, що річ неподільна  і не може бути реально 
поділеною між подружжям , як правило, встановлюєть-
ся на підставі висновку відповідної судової експертизи. 
Якщо хтось із подружжя не згодний прийняти грошо-
ву компенсацію замість своєї частки або інша сторона 
не бажає сплачувати таку компенсацію та, відповідно, 
попередньо не вносить на депозитний рахунок суду 
належну грошову суму, то суд визнає за кожним із по-
дружжя право власності на належну їм частку в спіль-
ному майні без його реального поділу і залишає майно 
у їх спільній частковій власності.

Поряд з цим, є відповідні винятки з цього правила, 
встановлені Цивільним кодексом України, а саме йдеть-
ся про такі «правові механізми» як:

1) виділ частки із майна, що є у спільній частковій 
власності (ст. 364 ЦК України); 

2) припинення права на частку у спільному майні за 
вимогою інших співвласників (ст. 365 ЦК України).

ЗАПАС НАРКОТИКІВ НА ДВОХ
Вночі 3 червня під час пішого патрулювання патруль-

ні виявили в підвалі по Кошового двох осіб, 1989 та 1998 
р.н., а також два поліетиленових пакети та один паперо-
вий згорток з канабісом, три паперових згортки з амфе-
таміном і пластиковий саморобний пристрій для вжи-
вання наркотичних речовин. На місце події було викли-
кано СОГ. За попередніми даними, було вилучено 5,7 г 
канабісу та 3,8 г амфетаміну.
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Наталія ДОЛИНА

Кілька років тому Дмитро, сту-
дент другого курсу Аграрного уні-
верситету, вирішив поїхати під 
час канікул на заробітки за кор-
дон. Агентство з працевлаштуван-
ня знайшов не на вулиці. Навпаки, 
все було нібито солідно. Представ-
ники агентства прийшли в універ-
ситет і запропонували студентам 
офіційне працевлаштування.

— Нам сказали, що потрібні лю-
ди для роботи у Фінляндії (збира-
ти чорницю). І плату назвали нор-
мальну — за 1 кг зібраної ягоди 1 
євро. Сказали, що їхній офіс знахо-
диться на Борщагівці, дали теле-
фони, — розповідає Дмитро.

За працевлаштування у Фін-
ляндії посередники запросили зі 

студентів чималу суму — 3,5 ти-
сячі грн і 35 євро за оформлен-
ня візи. Гривні вимагали перера-
хувати через банк, а євро віддати 
готівкою. Причому гаяти часу, за 
словами посередників, було не 
варто, тому що група вже прак-
тично набрана. Дмитро, як його 
запевняли, встиг ускочити в ос-
танній вагон.

— Нам дали всі банківські рекві-
зити, ми перерахували гривні, від-
дали євро агентам прямо в руки і 
почали чекати. До речі, як ми по-
тім дізналися, нас було 120 осіб з 
усієї України. Нам сказали, що від-
правляти будуть автобусами, на-
віть назвали конкретне місце, де 
на нас ці автобуси чекатимуть. Ми-
нуло два тижні, нам ніхто не теле-
фонує, нікуди не кличе. Ми почали 
хвилюватися, адже гроші віддали 
чималі, та й сезон збору ягід уже в 
розпалі. Спочатку нам по телефо-
ну відповіли, мовляв, не хвилюй-
теся, ми оформлюємо документи. 
Минув ще тиждень, і телефони від-
повідати перестали. Тоді ми поїха-
ли в агентство за вказаною адре-
сою. Приїжджаємо — ані людей, 
ані агентства. У нас були на руках 
договори, чеки про оплату через 
банк. Тому ми звернулися в полі-
цію. За фактом шахрайства пору-
шили кримінальну справу. Правда, 
розглядали її більше року. Потім 
нам сказали, що цих аферистів на-
чебто знайшли. Але гроші нам так 
і не повернули, — згадує Дмитро.

Як з'ясувалося, всі документи бу-
ли підроблені, але відрізнити їх від 

справжніх міг тільки досвідчений 
юрист.

— Тепер я знаю, що мати спра-
ву можна тільки з перевіреними 
фірмами, які давно на цьому рин-
ку і мають солідну репутацію. Най-
краще, якщо їх вам рекомендують 
люди, яким ви довіряєте і які дійс-
но отримали там роботу. Саме так 
я їздив минулого року на заробіт-
ки в Польщу. Агентство з працев-
лаштування мені підказали хлопці, 
які співпрацюють з ним уже кілька 
років. Цього разу мені пощастило. 
Я займався столяркою в малень-
кій фірмі разом з господарем і йо-
го сином. Жив недалеко від робо-
ти. Стосунки з роботодавцями бу-
ли чудові. Вони запрошували мене 
в гості, ми разом святкували, та й 
працювали на рівних. За три міся-
ці, з проживанням і харчуванням, 
заробив близько 40 тис. грн, — 
розповів Дмитро.

Зараз він працює на дерево-
обробній фабриці, але збирається 
знову поїхати на заробітки за кор-
дон. Вважає, що якщо оформляти-
ся легально, то можна і добре за-
робити, і побачити, як живуть в ін-
ших країнах.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ЯК НЕ 
ПОТРАПИТИ НА ГАЧОК ШАХРАЇВ

 В Україні зоряний час 
для аферистів, які заробля-
ють на працевлаштуванні за 
кордоном. Як кажуть, шах-
раї запрошують на роботу. 
З одного боку, в Інтернеті 
дуже багато інформації на 
цю тему. З іншого — про 
легальне працевлаштуван-
ня не знає практично ніхто. 
То що потрібно робити, аби 
не потрапити в пастку?

Їдучи — повертайтесь!
Василь Воскобойник, пре-

зидент Всеукраїнської асоці-
ації компаній з міжнародного 
працевлаштування 

— Щороку на роботу за кордон 
виїздять мільйони українців, але 
лише одиниці працюють легаль-
но. Статистика свідчить, що через 
легальні компанії за останній рік 
до Польщі заїхало лише 9,5 тис. 
українців.

Якщо говорити про Київську 
область, то цифри геть смішні. 
За минулий рік компанії з між-
народного працевлаштування 
на Київщині легально направили 
до Польщі на заробітки лише 131 
людину.

Щоб не потрапити до рук шах-
раїв, потрібно звертатися лише у 
ліцензовані компанії з міжнарод-
ного працевлаштування, обов'яз-
ково перевіряти наявність ліцен-
зії на сайті Мінсоцполітики, завж-
ди укладати договір на пошук ро-
боти, цікавитися, куди саме може 
відправити компанія.

Якщо обіцяють захмарні зарп-
лати в багатьох країнах світу, ті-
кайте звідти, адже 80% україн-
ських компаній мають ліцензію 
на працевлаштування виключно 
у Польщі. Легальне працевлашту-
вання коштує у межах 200-300 до-
ларів. Це послуги компанії, витра-
ти на проїзд, страховка і підготов-
ка документів.

Із 2010 до 2015 рр. трудові мі-
гранти перерахували в Україну 35 

млрд дол. Пік був у 2013-му ро-
ці — 8,5 млрд дол. У 2016-му році 
ця цифра становила 5,4 млрд дол. 
Тобто від 6 до 10% ВВП заходить в 
Україну від трудових мігрантів. Це 
в рази більше від вливань інвесто-
рів. Тож держава повинна підтри-
мувати трудових мігрантів (дати 
їм змогу у зручній формі сплачува-
ти податки, формувати трудовий 
стаж). Левова частка людей, які 
їдуть за кордон, а це 80-90%, по-
вернуться, а 10-20% ми втратимо.

Я завжди наголошую: їдучи — 
повертайтесь! Криза в Україні не 
вічна, наша держава відроджуєть-
ся, і їй потрібні робочі руки. Про-
те і за кордон їхати треба. Україн-
ці мають на власні очі побачити, 
як живуть в Європі. Додому вони 
повернуться з новою свідомістю, 

і з часом зможуть змінити власну 
країну.

Обережно, шахраї на 
Бориспільщині

Євген Самойленко, в.о. дирек-
тора Бориспільського міськра-
йонного центру зайнятості

— Аферисти постійно зміню-
ють правила гри, маскуючись під 
легальних агентів з працевлашту-
вання. Саме так сталося з Дмитром 
та іншими студентами, адже аген-
ти пропонували свої послуги в сті-
нах університету. Нещодавно, розу-
міючи, що в нас є багато потенцій-
них клієнтів, у наш центр зайнятості 
приходили представники однієї з 

таких фірм з пропозицією провести 
презентацію-агітацію. Вони пропо-
нували роботу і навчання у Словач-
чині. Ми вирішили перевірити ле-
гальність цієї фірми. З’ясувалося, 
що в них на сайті немає адреси, є 
тільки мобільні телефони. А голов-
не — на сайті Мінсоцполітики лі-
цензія цієї фірми не зареєстрова-
на. Після цього вони до нас більше 
не приходили. Але у нас є дані, що 
агенти цієї фейкової фірми активно 
працюють у Бориспільській облас-
ті, беруть участь в ярмарках вакан-
сій і запрошують людей на робо-
ту. Тож хочу застерегти громадян: 
будьте обережні. Це дуже небез-
печно, адже можна потрапити в ха-
лепу. Ретельно перевіряйте всі дані, 
якщо виникли сумніви — звертай-
теся до компетентних людей.

КОМЕНТАРІ ФАХІВЦІВ

ДО ТЕМИ

Українці прагнуть до Єв-
ропи. Тут зарплатня вища і є 
стабільність. Сьогодні наміти-
лися така тенденція: на заро-
бітки їдуть і люди робітничих 
спеціальностей, і фахівці з ви-
щою освітою. Втім, за кордо-
ном вони здебільшого змуше-
ні займатися некваліфікова-
ною працею. Вміння та знання 
спеціалістів знецінює мовний 
бар'єр. За статистикою, 43% 
українців працюють у галу-
зі будівництва, 23% — у сіль-
ському господарстві, 10% за-
ймаються роботою на дому, 
3% — у IT-сфері та 2% — це 
медичні працівники. 

Водночас, інтелектуали, які 
мають спеціальну освіту і во-
лодіють  іноземними мовами, 
в Європі затребувані. За сло-
вами Василя Воскобойника, в 
Інтернеті можна знайти бага-
то пропозицій програмістам. 
Проте, зазвичай, на цих фа-
хівців роботодавці виходять 
самі. Тож перш ніж погоджу-
ватися на посаду, потрібно 
з'ясувати все про фірму-робо-
тодавця. Наявність трудової 
візи та укладення договору є 
обов’язковими.

У скандинавських країнах є 
попит на робочу силу, але там 
потрібні робітники зі знан-
ням мови. Дуже часто відмов-
ляє українцям у робочій візі 
Чехія (на другому місці після 
Франції). У США і Великобри-
танії влаштуватися на роботу 
майже нереально, якщо вас 
не запросили особисто. Най-
більш прості шляхи працев-
лаштування за кордоном про-
понує Польща. У 2015 році до 
цієї країни видано 762 тис. ро-
бочих запрошень, а у 2016 ро-
ці вже 1,3 млн. 

• • •
В Європі панує культ робо-

ти. Часто це виявляється не-
сподіванкою для наших заро-
бітчан. Десятигодинний ро-
бочий день, 30-хвилинна пе-
рерва на обід. Каву щогодини 
ніхто не п'є, кожні 15 хвилин 
курити не бігає, адже за це 
можна отримати штраф. За 
словами Василя Воскобой-
ника, чимало українських га-
старбайтерів просто не гото-
ві до такого темпу, тож потім 
розповідають, що їх змушу-
вали працювати, немов рабів 
на плантаціях. При цьому во-
ни забувають згадати, що ті ж 
самі поляки працюють нарівні 
з ними.
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 СПОЖИВЧІ РЕАЛІЇ

 ПРОФЕСІЯ

Валентина ОЛІЙНИК, фото 
автора та Сергія КРУЧИНІНА

Минувши доглянуті й ідеально 
підстрижені газончики, пройнята 
своїми роздумами, все ж повер-
таюся назад, щоб познайомитись і 
порозмовляти з жінками про буд-
ні їхньої двірничої професії.

Не перекрикуючи шум, пі-
дійшовши до металевого тинка 
навколо крайніх дерев, мовчки 
чекаю. Поглядаю на жінок. Одна 
з них у широких зелених штанях 
з маскувальної тканини. Поверх 
футболки надягнуто синій робо-
чий халат, а обличчя захищають 
спеціальні окуляри. Жінка косить. 
А інша, у кофтині та світлій хустин-
ці, підбирає-змітає скошену траву, 
яка розвіялась на асфальт.

— Сьогодні ми прийшли на ро-
боту на 6 годину ранку, — роз-
казує працівниця комплексного 
прибирання ТОВ «Житлокомфорт-
сервіс» Паламаренко Валентина 
Віталіївна. — Уже прибрали і поза-
мітали в усіх своїх під’їздах, підме-
ли вулиці. А зараз, оскільки є мож-
ливість і дозволяє час, косимо. Так 
виходить, що траву треба підрі-
зати десь раз на місяць, але якщо 
дощі і вона швидше відростає, то, 
звичайно, частіше. От за мною, на-
приклад, закріплено 10 під’їздів та 
ще чимало окремої навколишньої 
території. Крім цього, ми ж іще і 
смітники прибираємо.

Часом, цілі трактори доводить-
ся навантажувати. І добре, коли 
дадуть навантажувача, бо як ні, то 
ми все руками закидаємо. А лю-
ди ж вивозять багато: хто з горо-
дів, бо не підписують договори 
на місцях, а хто у квартирі ремонт 
робить. Знаєте, такі важкі мішки з 

тамтешніми відходами бувають!
Я цікавлюся, як ставляться лю-

ди до двірників, чи шанують їхню 
працю. На це жінки стинають пле-
чима і зболено посміхаються.

— Узагалі, як кажуть, чисто не 
там, де прибирають, а там, де не 
смітять, — зауважує Нагач Світла-
на Миколаївна. — Хоча за остан-
ні років два, що неабияк радує, на 
все це у людей помітно змінили-
ся погляди. Сьогодні вони не ли-
ше на нас кивають, мовляв, це наш 

обов’язок тримати спільний двір у 
красі, чистоті і порядку. Але вже і 
самі почали щось робити.

Жінки розповідають, що люди 
стали свідомішими і ближчими до 
землі, а тому, наприклад, досить 
активно розбивають палісадники 
і саджають квіти та інші рослини.

— Ось поруч, на вулиці Сергія 
Камінського, 15 чи на Соборній, 
2, люди давно зрозуміли, що мож-
на територію облагородити, і за-
мість звичної трави перед будин-
ком давно спроектували охайний 
квітничок, — зауважує Валентина 
Віталіївна.

Очі у моєї співрозмовниці при 
цих словах аж загорілися. З усьо-
го видно — душею уболіває за 
справу. Запитую, чи не потерпа-
ють ці клумби від крадіжок, адже 

в місті тема зникнення квітів не 
нова. Жінка трохи знічується, але 
відповідає:

— Я живу у цьому домі, — ма-
хає рукою убік. — У нашому па-
лісаднику ми серед рослин по-
наставляли іграшок, що знайшли 
на смітнику. Зокрема, посадили 
«діда», для якого чоловік навіть 
каску з дому приніс і почепив. По-
руч встановили парасольку, роз-
містили бджілку та багато інших 
декоративних іграшкових еле-
ментів... Так-от бджілку вже хтось 
поцупив!

• • •
Розбиваючи біля хати або на 

подвір’ї клумбочки і палісадни-
ки, ми опікуємося благоустроєм 
прибудинкових територій, дарує-
мо красу і собі, й іншим. І в остан-
ні роки у Борисполі їх з’являєть-
ся все більше і більше, місто стає 
кращим. Проте місцеві двірни-
ки зауважують, попри це, сам рі-
вень культури у багатьох містян, 
на жаль, помітно накульгує. Кому-
нальниці, двірники, прибираль-
ниці фізично не встигають за всім 
услідкувати, і дуже просять бе-
регти спільну навколишню красу, 
множити її й не руйнувати копіт-
кої роботи інших.

«ВІЗАЖИСТИ» ВУЛИЧНОЇ КРАСИ
 У дворі наріжного бу-

динку на вулиці Київський 
Шлях, 31 шумно. Це кому-
нальники косять траву. І 
все б звичайно у цій буден-
ній справі, якби не те, що 
замашна і дуже вискітли-
ва коса у... лагідних жіно-
чих руках.

Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.

Наталія МИХАЙЛЕНКО

Остап Бендер знав 400 способів вилу-
чити гроші у населення. Здається, в сучас-
них супермаркетах цих способів не мен-
ше. Втім, для початку спробуємо розібра-
тися у найбільш поширених із них.

Ситуація №1. «Ми цінник ще 
не змінили…»

Якось мені дуже захотілося яблук. У супер-
маркеті було викладено три сорти. Над при-
лавком із яблуками, які подобаються, висів 
цінник. Ціна задовольнила. Я набрала тих 
фруктів у пакет та почимчикувала до каси. 

Касирка пробила штрих-код. Я здивовано 
глянула на цифри, перевела погляд на дівчину. 

— Це ціна за інший сорт, — швидко відпо-
віла вона, — Ваші яблука коштують дорожче. 

— Але ж там висить цінник з іншою ціною!
— Ми не встигли його поміняти….
Каюсь, сперечатися і боротися за свої права 

споживача я не стала, про що пізніше жалкува-

ла. Покірно заплатила та й пішла собі. Проте, на-
стрій був зіпсований, яблук вже й не хотілося.

Що потрібно робити
Покупець має право вимагати прода-

ти товар за ціною, вказаною у ціннику. Не-
відповідність ціни в ціннику і на касі — це 
адміністративне правопорушення. Стат-
тя 156-1 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення передбачає штраф 
у розмірі від одного до 50 неоподаткову-
ваних мінімумів за надання недостовірної 
інформації про продукцію. Якщо ви це ви-
явили, слід повернутися назад у зал, зняти 
цінник та запросити до каси представників 
адміністрації. В бесіді з ними посилайтеся 
на закон України «Про захист прав спожи-
вачів», згідно з яким цінник — це єдиний 
документ для покупця, за яким визначаєть-
ся вартість товару.

Ситуація №2. «Ви не маєте 
права фотографувати…»

Одного разу, побачивши розфасоване м'я-
со, яке мало явно несвіжий вигляд, вирішила 
його сфотографувати. Встигла зробити тіль-

ки один кадр, тому що тут же на мене налеті-
ли працівники супермаркету. 

— Ви не маєте права фотографувати! Негай-
но видаліть фотографію! — зарепетували вони. 

Ситуація була загрозлива, тому фотогра-
фію видалила і пішла геть із того магазину. І 
вже давно за покупками туди не заходжу.

Що потрібно робити
Згідно зі ст.7 Закону України «Про інфор-

мацію», ніхто не може обмежувати право 
громадянина у виборі форм і джерел ін-
формації. Крім того, якщо у супермаркеті 
ведеться відеоспостереження, то будь-яка 
заборона на зйомку для відвідувачів пору-
шує ст.21 Конституції України, згідно з якою 
всі люди рівні в гідності та правах. Тож фо-
тографувати цінники, антисанітарію в залі 
та інші порушення можна. А от знімати пра-
цівників магазину, згідно зі ст.307 Цивіль-
ного кодексу України, без їхньої згоди за-
боронено.

Ситуація №3. «Ой, я 
помилилася…»

— З вас 49 грн 50 копійок, — оголосила 
касир.

Даю їй сто гривень, вона ховає купюру в 
ящик каси, закриває кришку, а мені дає 50 ко-
пійок решти разом із чеком. 

— А де мої 50 гривень? — ввічливо 
запитую я. 

— Які 50 гривень? Я вам все правильно 
повернула…

Цього разу я була наполегливою. До того 
ж, упевненою, що на крайній випадок піду 

до охоронця, бо десь над касою знаходиться 
відеокамера, на якій є докази. Тож касир 50 
гривень мені повернула. 

— Ой, пробачте, я помилилася, — відпові-
ла жінка, хоча, на мій погляд, вона була аж ні-
трохи не збентежена.

Втім, значно гірша ситуація сталася з моєю 
мамою. Касир пробила чек і назвала суму — 
59 гривень. Мама не дуже добре бачить, то-
му повірила на слово і заплатила. Але вдома 
її взяли сумніви, чому так дорого. Взяла лупу 
і стала вивчати чек. Виявилося, що сума там 
була — 39 гривень! Отже, на рівному місці 
літню жінку ошукали на 20 гривень.

Що потрібно робити
Головне правило — перераховуйте реш-

ту, не відходячи від каси. А також обов’язково 
з'ясуйте, чи правильно пробиті товари у чеку.

ПРИГОДИ БІЛЯ КАСИ

Мабуть, один із найпоширеніших спо-
собів шахрайства на касі — пробивати 
покупцеві неіснуючі товари. Штрих-код 
— одна із можливостей обвести навколо 
пальця наївного покупця. Якщо замість 
того, щоб провести штрих-кодом по ска-
неру, працівник супермаркету вручну 
вводить кожну цифру, це має насторожи-
ти. У касирів є можливість нібито випад-
ково замінити одну цифру — і тоді зви-
чайний сирок перетворюється на короб-
ку імпортних цукерок. Тому будьте уважні 
у подібних випадках і звіряйте придба-
ний товар із тим, який зазначено у чеку.

Чим довший чек, тим простіше обдурити неуважного клієнта.

Світлана Нагач і Валентина Паламаренко, як і десятки їхніх колег, щодня піклуються про те, аби Світлана Нагач і Валентина Паламаренко, як і десятки їхніх колег, щодня піклуються про те, аби 
двори і вулиці міста були чистішими і яскравішими.двори і вулиці міста були чистішими і яскравішими.

Квітничок біля бориспільської багатоповерхівки.Квітничок біля бориспільської багатоповерхівки.
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 12стор. 12

стор. 12стор. 12

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

Тел.: (067) 551�28�95, (04595) 6�23�86

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Інженера-кошторисника
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП
Оператора БЗВ
Підсобних працівників
Майстра з виробництва
вібропресувальних виробів
Слюсаря-ремонтника
Такелажників

Складальника поїздів
Складальника алюмінієвих
конструкцій
Лаборанта фізико-механічних
випробувань
Водія кат. «С»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Електрозварювальника
Головного інженера
Комірника
Технолога
Начальника лабораторії
Машиніста автобетононасоса
Бульдозериста 
Конструктора фасадних систем
Охоронця
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ПОНЕДІЛОК, 12 ЧЕРВНЯ

ВІВТОРОК, 13 ЧЕРВНЯ

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 

01.35 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

09.30 "Чотири весілля"

10.50 "Міняю жінку - 4"

12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)

14.30 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 21.15 22.20 Т/с "Свати - 4"

23.20 02.00 Х/ф "Убити Білла" (18+)

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

09.30 "Чотири весілля"
10.45 "Міняю жінку - 4"
12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)
13.00 14.00 15.00 20.15 21.15 22.15 

Т/с "Свати - 4"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
23.20 01.50 Х/ф "Убити Білла 2" 

(16+)

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.15 03.50 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

12.50 Х/ф "Вальс - бостон"

14.45 15.30 Т/с "Будинок з 

сюрпризом"

19.45 02.50 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/с "Ключі від щастя" 16+

23.30 Х/ф "Спис долі" 16+

05.20 Агенти справедливості 16+

06.10 12.50 Агенти справедливості 
16+

07.00 08.00 09.00 19.00 23.00 04.00 
Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 04.45 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
15.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ключі від щастя" 16+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+
02.00 Х/ф "Спис долі" 16+

05.30 20.00 02.10 05.20 
"Подробиці"

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 12.30 Т/с "Краплина світла" 

16+
15.15 "Жди меня"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "1942" 16+
22.30 Т/с "Мессінг: Хто бачив крізь 

час"
02.50 Док.проект "Великі українці"

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05 12.25 20.40 Т/с "1942" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.20 "Подробиці"
22.30 Т/с "Мессінг: Хто бачив крізь 

час"
02.50 Док.проект "Великі українці"
03.15 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Лис Микита"
07.45 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 16.45 Казки У Кіно
12.45 17.50 22.00 Країна У
13.20 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 Віталька

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Лис Микита"
07.45 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 16.45 Казки У Кіно
12.45 17.50 22.00 02.30 Країна У
13.20 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.10 Віталька

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 04.50 Дивитись усім!
05.50 19.20 Надзвичайні новини
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 13.20 Секретний фронт
12.45 15.45 Факти. День
14.10 16.10 Х/ф "У смертельній 

небезпеці" 16+
16.35 Х/ф "Повітряний маршал" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.35 Свобода слова
00.35 Х/ф "Людина-вовк" 18+
02.25 Стоп-10
04.30 Факти

05.35 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Більше ніж правда
10.50 Х/ф "У смертельній 

небезпеці" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.20 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.40 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.20 Х/ф "Наперекір смерті" 16+
00.25 Т/с "Лас-Вегас" 16+
01.50 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.15 "Зірки гумору"
11.05 Х/ф "Самий останній день"
12.45 Х/ф "Інспектор Лосєв"
16.40 Х/ф "В останню чергу"
18.20 Х/ф "Невиправний брехун"
19.40 01.45 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.10 Х/ф "Смуга перешкод"
03.25 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.45 "Зірки гумору"
11.45 Х/ф "Як стати щасливим"
13.20 Х/ф "Казка про загублений 

час"
14.50 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.40 Х/ф "Непіддатливі"
18.05 Х/ф "Дівчина без адреси"
19.40 01.55 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
00.10 Х/ф "Самий останній день"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки

06.00 16.20 "П’єр Рішар. Блазень 
чи король?"

06.50 "Кумири"
07.00 14.20 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра-сьогодні
15.20 "Відлуння"
15.50 Євромакс
17.20 Пісні УПА "Червона Рута - 

2015", 2 ч.
18.55 В гостях у Дмитрия Гордона. 

Андрій Смоляков, 1ч.
20.00 Вердикт історії
21.10 Леонід Кравчук - про час і 

про себе
22.10 05.05 DW-Візерунок дня
22.30 Заклинач акул
23.00 Останній шанс побачити
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+

06.05 "Тарапунька. Аншлаг 
довжиною в життя"

06.50 22.00 DW-Візерунок дня
07.00 14.15 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Будьте здорові!"
10.45 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.15 04.15 "Цивілізація Incognita"
15.10 "Соціальний статус"
15.45 Пісні УПА "Червона Рута - 

2015", 3 ч.
16.20 22.20 Заклинач акул
16.50 Вердикт історії
18.55 В гостях у Дмитрия Гордона. 

Андрій Смоляков, 2 ч.
20.10 22.50 Останній шанс 

побачити
21.20 04.30 "Відлуння"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+

03.00 02.30 Зона ночі
04.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.40 18.00 Абзац
06.39 08.49 Kids Time
06.40 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.50 Х/ф "Cімейка вампірів" 16+
10.50 Х/ф "Мармадюк"
12.40 Х/ф "Морський піхотинець" 

16+
14.30 Х/ф "По дорозі" 16+
16.10 Х/ф "Вавілон н.е." 16+
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
00.30 Х/ф "Спуск" 18+
02.25 Служба розшуку дітей

03.00 01.40 Зона ночі

04.00 07.00 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

04.50 18.00 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

11.50 Серця трьох

15.10 Серця трьох. Пост-шоу

19.00 Супермодель по-українськи

21.40 Х/ф "Кохання з 

попередженням"

23.40 Х/ф "Спуск 2" 18+

05.00 Т/с "Бухта страху" (16+)
08.10 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.20 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
11.50 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 

13" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.15 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
02.30 Т/с "Королі втечі" (16+)
03.45 "Випадковий свідок"
03.50 "Речовий доказ"
04.20 "Правда життя. Професії"

05.15 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
11.55 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 03.10 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
02.20 Т/с "Королі втечі" (16+)
03.40 "Випадковий свідок"
03.45 "Речовий доказ"
04.45 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 23.10 "Він, Вона і телевізор"

15.05 Х/ф "100 градусів нижче 

нуля" (16+)

16.50 Т/с "Теорія брехні 2" (16+)

19.20 20.20 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)

21.15 Х/ф "Гра смерті" (16+)

00.10 Х/ф "Великий вибух" (18+)

02.05 Х/ф "Лісова пісня"

03.35 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.00 23.10 "Він, Вона і телевізор"

12.00 03.25 "Облом.UA."

14.40 Х/ф "Термінова доставка" 

(16+)

16.50 00.10 Т/с "Теорія брехні 2" 

(16+)

19.20 20.20 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)

21.15 Х/ф "Веселі канікули" (16+)

01.50 Х/ф "Камінна душа"

06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Планета земля 2"
09.40 Х/ф "Мандрівка у 

закоханість"
11.45 "Україна має талант!-6"
13.50 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "Кохана, ми вбиваємо дітей"
22.50 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

07.10 16.00 "Все буде добре!"
09.10 Х/ф "Будьте моїм 

чоловіком..."
10.55 "Україна має талант!-6"
13.50 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 22.45 23.20 

Погода
06.25 23.50 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!
15.35 Д/с "Смачні подорожі"
16.05 03.20 Вікно в Америку
16.30 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Церемонія 
відкриття

17.00 02.00 Стрибки у воду. 
Чемпіонат Європи. Командні 
змагання, 3м./10м.

18.30 01.20 Новинний блок
19.00 01.45 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.50 З перших вуст

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 07.20 08.25 13.30 23.20 

Погода
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 15.35 Т/с "Аристократи"
09.55 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
10.50 Д/с "Історичні розслідування"
11.45 Баклани на Балкани
12.10 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Церемонія 
відкриття

12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 Уряд на зв'язку з 

громадянами
14.10 Т/с "Анна Піль"
16.30 01.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. Синхрон. 
Змішані пари. 3м. Фінал

18.00 02.45 Стрибки у воду. 
Чемпіонат Європи. Жінки. 
10м. Фінал

19.30 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.55 05.50 Вічне

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

ТОНІСICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

(098) 5005 888www.pamyat-ritual.com
м. Бориспіль, вул. Польова, 121

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

ПАМ'ЯТНИКИ, НАДГРОБКИ, 
ОГОРОЖІ, ЦОКОЛЬ З ГРАНІТУ, 
МАРМУРОВОЇ КРИХТИ, БЕТОНУ

обкладання тротуарною та керамічною плиткою
столи, лавки, металокераміка (таблички, фото)

Виготовлення, доставка, встановлення

м. Бориспіль, 2-й пров.Матросова, 3 (центр)

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80
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06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.25 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.45 "Міняю жінку - 4"
12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)
13.00 14.00 15.00 Т/с "Свати - 4"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 21.15 22.20 Т/с "Свати - 5"
23.20 01.50 Х/ф "Чотири кімнати" 

(18+)

06.10 12.50 05.20 Агенти 
справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 19.00 23.00 02.40 
Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.30 Зірковий шлях
10.50 04.30 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
15.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ключі від щастя. 

Продовження" 16+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05 12.25 20.40 Т/с "1942" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.20 "Подробиці"
22.30 Т/с "Мессінг: Хто бачив крізь 

час"
02.50 Док.проект "Великі українці"
03.15 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Лис Микита"
07.45 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 16.45 Казки У Кіно
12.45 17.50 22.00 02.30 Країна У
13.20 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.10 Віталька

05.35 10.05 04.55 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.00 13.20 Х/ф "Наперекір смерті" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.05 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.45 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф "Вогонь із пекла" 16+
00.30 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.00 Стоп-10
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.45 "Зірки гумору"
10.35 Х/ф "Дайте нам чоловіків!"
12.05 Х/ф "Якщо є вітрила"
13.25 Х/ф "Як стати щасливим"
15.05 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.55 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
18.20 Х/ф "Без року тиждень"
19.40 01.50 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
00.10 Х/ф "Успіх"
03.20 Кіноляпи
04.05 Саундтреки

06.00 15.35 "Родіон Нахапетов: від 
П'ятихаток до Голлівуду"

06.50 21.50 DW-Візерунок дня
07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 04.25 "Цивілізація Incognita"
10.50 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Відлуння"
16.30 "Микола Сивий. Пісня - моя 

любов"
17.30 22.10 Заклинач акул
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Нікас Сафронов, 1 ч.
20.00 22.35 Останній шанс 

побачити
21.10 Глобал - 3000
23.45 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.40 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

03.00 01.15 Зона ночі

03.10 07.02 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

04.50 18.00 Абзац

05.49 07.00 Kids Time

05.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

16.00 Від пацанки до панянки

19.00 Супермодель по-українськи

21.45 Х/ф "Між небом і землею" 

16+

23.40 Х/ф "Пастир" 18+

01.10 Служба розшуку дітей

05.10 Х/ф "Вінчання зі смертю"
06.30 Х/ф "Катала" (16+)
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
02.55 "Речовий доказ"
04.05 "Правда життя. Професії"
04.35 Х/ф "Ніагара"

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
11.00 23.00 "Він, Вона і телевізор"
12.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.00 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Сховище" (16+)
16.50 00.00 Т/с "Теорія брехні 2" 

(16+)
19.20 20.15 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)
21.15 Х/ф "Без надії на спокуту" 

(16+)
01.40 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"
03.40 "Облом.UA."

05.45 16.00 "Все буде добре!"
07.40 Х/ф "Службовий роман"
10.45 "Україна має талант!-5"
13.50 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"
23.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.20 07.15 08.20 10.50 13.30 23.20 

Погода
06.25 23.50 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с "Аристократи"
09.55 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.40 Д/ф "Дихай"
14.10 Т/с "Анна Піль"
15.35 Світло
16.30 01.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. Синхрон. 
Жінки. 10м. Фінал

18.00 02.45 Стрибки у воду. 
Чемпіонат Європи. 
Чоловіки. 1м. Фінал

19.30 Д/с "Дикі тварини"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 97

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОСЛЮСАРІВ
• Офіційне працевлаштування • З/п від 5000 грн, вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84 Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
графік роботи: 2/2

Тел.: 050-338-27-97
Наталія Валеріївна

БУХГАЛТЕРАРЕВІЗОРА
громадського харчування

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

УМОВИ ПРАЦІ: 
г/р 4/4 (денні, нічні зміни)

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

м. Переяслав-Хмельницький, 
смт Баришівка, м. Київ

Навчання новачків без досвіду роботи 
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ЧЕТВЕР, 15 ЧЕРВНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 16 ЧЕРВНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.40 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.50 "Міняю жінку - 4"
12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)
13.00 14.00 15.00 20.05 21.05 Т/с 

"Свати - 5"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.10 "Право на владу 2017"
23.40 02.05 Х/ф "Хічкок" (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.45 "Міняю жінку - 4"
12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)
13.00 Т/с "Матусі" (12+)
14.00 15.00 Т/с "Свати - 5"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 22.25 "Ліга сміху 2"
00.30 "Вечірній Київ"
04.25 "Маленькі гіганти"

06.10 12.50 05.20 Агенти 
справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 19.00 23.00 02.40 
Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.30 Зірковий шлях
10.50 04.30 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
15.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ключі від щастя. 

Продовження" 16+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 12.50 Агенти справедливості 
16+

07.00 08.00 09.00 19.00 23.00 03.10 
Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.30 Зірковий шлях
10.50 04.00 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
15.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ключі від щастя. 

Продовження" 16+
23.20 С/р "Слідами Грантоїдів. 

Частина 2"
00.00 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05 12.25 20.40 Т/с "1942" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.20 "Подробиці"
22.30 Т/с "Мессінг: Хто бачив крізь 

час"
02.50 Док.проект "Великі українці"
03.15 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05 12.25 Т/с "1942" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Право на Надію"
23.55 Х/ф "Романс про закоханих"
02.20 Х/ф "Прощення" 16+
03.45 "Жди меня"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Лис Микита"
07.45 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 16.45 Казки У Кіно
12.45 17.50 22.00 02.30 Країна У
13.20 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.10 Віталька

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Лис Микита"
07.45 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.05 Х/ф "Справжні індійські 

хлопці"
12.20 16.45 Казки У Кіно
12.45 17.50 03.05 Країна У
13.20 Одного разу під Полтавою
13.45 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.55 Віталька
18.50 Панянка-селянка
20.00 Х/ф "Блондинка в законі"

06.35 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
10.55 13.15 Х/ф "Вогонь із пекла" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.25 16.05 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.45 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф "Небезпечна людина" 

16+
00.30 Т/с "Лас-Вегас" 16+
01.55 Стоп-10
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.05 13.20 Х/ф "Небезпечна 

людина" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.45 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с "На трьох"
00.35 Х/ф "Мерехтливий" 16+
02.10 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.30 Стоп-10
04.15 Факти
04.35 Т/с "Відділ 44" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.50 "Зірки гумору"
10.40 Х/ф "Якщо є вітрила"
12.00 Х/ф "Казка про загублений 

час"
13.25 Х/ф "Шанс"
15.00 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.50 Х/ф "До Чорного моря"
18.10 Х/ф "Старий знайомий"
19.40 01.55 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
00.10 Х/ф "Градус чорного Місяця"
03.25 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
10.05 "Зірки гумору"
10.55 Х/ф "Шанс"
12.25 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
13.55 Х/ф "Старий знайомий"
15.25 Х/ф "Звільнення на берег"
17.05 Х/ф "Без року тиждень"
18.20 Х/ф "До Чорного моря"
19.40 02.45 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 Х/ф "Готель "У загиблого 

альпініста"
00.55 Х/ф "Хто є хто" (16+)

06.50 21.50 DW-Візерунок дня
07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.05 "Соціальний статус"
15.50 05.50 "В'ячеслав Хурсенко. 

Політ білого журавля"
17.00 "Микола Сивий. Пісня - моя 

любов-2"
17.30 22.10 Заклинач акул
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Нікас Сафронов, 2 ч.
20.00 22.40 Останній шанс 

побачити
21.10 04.30 "Відлуння"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.20 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Кумири"

06.50 21.50 DW-Візерунок дня
07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
10.40 04.35 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
15.10 21.10 04.55 "Відлуння"
15.50 05.50 "Даніель Прево. Зірка 

епізоду"
16.50 Орбіта Михайла 

Поплавського
17.30 Заклинач акул
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Маргарита Терехова
19.55 Останній шанс побачити
22.05 Х/ф "Сабріна"
00.15 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Вихідний, після опівночі" 

18+
04.00 "Світські хроніки"
04.25 "Кумири"

03.00 07.02 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

04.50 18.00 Абзац

05.39 07.00 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

16.10 Суперінтуїція

19.00 Супермодель по-українськи

21.40 Х/ф "Покоївка з Манхеттену"

23.40 Х/ф "Випускний іспит" 18+

01.40 Служба розшуку дітей

01.45 Зона ночі

03.00 07.00 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

04.45 18.00 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

10.00 19.00 Супермодель 

по-українськи

21.20 Х/ф "Серцеїдки"

00.00 Х/ф "Чотири Різдва" 16+

01.40 Служба розшуку дітей

01.45 Зона ночі

06.05 Х/ф "Сашка"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
04.10 "Правда життя. Професії"
04.35 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"

06.00 Х/ф "Бризки шампанського"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.50 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.45 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
04.15 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 00.00 "Територія обману"
11.00 23.00 "Він, Вона і телевізор"
12.00 "Відеобімба"
15.00 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Один постріл - одне життя" 
(16+)

16.50 Т/с "Теорія брехні 2" (16+)
19.20 20.20 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)
21.15 Х/ф "Код доступу "Софія"" 

(16+)
02.00 Х/ф "Все перемагає любов"
03.10 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 01.30 "Територія обману"
10.00 "Роби бізнес"
10.40 "Він, Вона і телевізор"
11.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
14.45 Х/ф "Запеклі шахраї" (16+)
16.45 Х/ф "Код доступу "Софія"" 

(16+)
19.20 Х/ф "Сім хвилин" (16+)
21.00 Х/ф "Петля часу" (16+)
23.10 "Змішані єдиноборства. UFC."
02.30 "Нишпорки"
02.55 Х/ф "Москаль-чарівник"
04.10 "Облом.UA."

07.00 16.00 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
10.45 "Україна має талант!-5"
13.55 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "Кохана, ми вбиваємо дітей"
22.50 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

08.10 Х/ф "Неідеальна жінка"
10.05 Х/ф "Щоденник лікаря 

Зайцевої"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Х/ф "Мріяти не шкідливо"
20.20 22.45 Х/ф "Справжнє 

кохання"
23.15 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 07.20 08.25 13.30 23.20 

Погода
06.30 23.50 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф "Казка про щуролова"
10.25 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.20 Д/с "Історичні розслідування"
12.15 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 Слідство. Інфо
14.10 Т/с "Анна Піль"
15.35 Надвечір'я. Долі
16.30 01.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. Синхрон. 
Чоловіки. 10м. Фінал

18.00 02.45 Стрибки у воду. 
Чемпіонат Європи. Жінки. 
3м. Фінал

19.30 Д/с "Дикі тварини"
19.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
20.20 Про головне
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.50 З перших вуст

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф "Останній танець 

Кармен"
10.25 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.20 Д/с "Історичні розслідування"
12.15 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.10 Т/с "Анна Піль"
15.35 Віра. Надія. Любов
16.30 01.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. Синхрон. 
Змішані пари. 10м. Фінал

18.00 02.45 Стрибки у воду. 
Чемпіонат Європи. 
Чоловіки. 3м. Фінал

19.30 Чоловічий клуб. Спецвипуск. 
Фрі-файт

20.20 Про головне
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.50 З перших вуст
22.55 05.50 Вічне

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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СУБОТА, 17 ЧЕРВНЯ

НЕДІЛЯ, 18 ЧЕРВНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.50 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Таємний код Віри"
11.00 "Сказочная Русь"
11.45 23.15 "Світське життя"
12.45 Х/ф "Я тебе нікому не віддам" 

(16+)
16.35 "Вечірній квартал "
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 Комедія "Знай наших"
21.15 "Вечірній квартал"
00.15 02.20 "Ліга сміху 2"

06.15 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.15 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-Забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.55 "Розсміши коміка"
10.55 12.10 "Світ навиворіт - 6"
14.00 15.10 16.15 17.20 18.30 "Світ 

навиворіт - 5: Індонезія"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Танець метелика" (12+)
00.55 "Аргумент кiно"
01.50 "Світське життя"
04.35 "Таємний код Віри"

07.00 15.00 19.00 02.10 Сьогодні

07.15 05.30 Зірковий шлях

09.10 Т/с "Ключі від щастя" 16+

13.00 15.20 Т/с "Бабине літо"

17.00 19.40 Т/с "Не йди" 16+

21.20 Х/ф "Біла сукня"

23.20 Реальна містика

02.50 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.50 Т/с "Ключі від щастя. 

Продожение" 16+
15.00 Х/ф "Біла сукня"
17.00 20.00 Т/с "Багаття на снігу" 

16+
19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
21.40 Т/с "Не йди" 16+
01.10 Реальна містика
02.45 Таємний код зламано. 

Смерть
03.30 Таємний код зламано. 

Кохання
04.15 Агенти справедливості 16+

05.35 Х/ф "Звичайне диво"

08.10 Х/ф "Сім няньок"

09.30 Х/ф "Бережись автомобіля"

11.30 Х/ф "Суєта суєт"

13.15 03.10 Х/ф "Покровські 

ворота"

16.00 20.30 Т/с "Шлюб за 

заповітом"

20.00 01.50 05.15 "Подробиці"

22.15 Т/с "Одружити Казанову"

02.20 Док.проект "Костянтин 

Меладзе. Сірий кардинал"

05.45 М/ф "Мультфільм"
06.10 Х/ф "Бережись автомобіля"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Кохання з 

перешкодами"
14.10 Х/ф "Суєта суєт"
16.00 20.30 Т/с "Шлюб за 

заповітом"
20.00 01.50 "Подробиці"
22.15 Т/с "Одружити Казанову"
02.20 Док.проект "Мерлін Монро. 

Неприкаяна"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Лис Микита"
07.45 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
11.00 М/ф "Тітоф"
12.40 19.50 Одного разу під 

Полтавою
14.15 Казки У Кіно
16.25 Х/ф "Блондинка в законі"
18.00 Х/ф "Блондинка в законі 2. 

Червоне, біле і блондинка"
20.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Лис Микита"
07.45 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.25 М/с "Дора-мандрівниця"
09.55 М/ф "Червона Шапка проти 

зла"
11.15 Х/ф "Ласкаво просимо на 

борт" 16+
13.00 03.20 Віталька
19.50 Одного разу під Полтавою
20.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф "Вавілон ХХ"
01.40 Х/ф "Дочка землекопа"

06.10 Дивитись усім!
07.00 Без гальм
08.00 Я зняв!
09.00 Т/с "На трьох"
12.00 13.00 Х/ф "Мерехтливий" 16+
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Годзила" 16+
16.40 Х/ф "Упіймай шахрайку, якщо 

зможеш" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Останній рубіж" 16+
22.00 Х/ф "Ефект колібрі" 16+
23.50 Х/ф "Мій хлопець - кілер" 

18+
01.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.55 Стоп-10
04.45 Факти

05.15 03.20 Т/с "Слідчі" 16+

06.55 Т/с "Відділ 44" 16+

10.05 Х/ф "Годзила" 16+

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф "Упіймай шахрайку, якщо 

зможеш" 16+

15.00 Х/ф "Останній рубіж" 16+

16.55 Х/ф "Ефект колібрі" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф "Дім великої матусі" 16+

22.35 Х/ф "Дім великої матусі-2" 

16+

00.25 Х/ф "Мій хлопець - кілер" 

18+

02.00 Т/с "Лас-Вегас" 16+

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.10 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
12.00 Х/ф "Хто є хто" (16+)
14.00 Х/c "Два капітани"
22.20 "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
23.15 Х/ф "Сім днів до весілля"
01.05 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
02.40 Х/ф "Градус чорного Місяця"
04.10 Кіноляпи
04.40 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.05 "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
11.00 Х/c "Два капітани"
19.20 Х/ф "Ділові люди"
20.55 Х/ф "У тихої пристані"
22.15 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
23.05 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
00.40 Х/ф "Сім днів до весілля"
02.30 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"
03.55 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

06.15 Х/ф "Серця 4-х"
07.50 04.25 "Цивілізація Incognita"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.30 Життя в цифрі
11.25 Завтра-сьогодні
13.45 "Іпостасі спорту"
14.15 23.30 Заклинач акул
15.35 "Соціальний статус"
16.10 Х/ф "Сабріна"
18.20 Концерт Михайла 

Поплавського "Fashion 
KNUKiM"

19.30 Останній шанс побачити
20.50 Квартет "Гетьман" запрошує
00.00 "Вихідний, після опівночі" 

18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.30 "Життя на Вершині" 18+
04.00 "Світські хроніки"
04.40 "Кумири"

06.00 Х/ф "Свинарка і пастух"
07.50 "Натхнення"
09.50 Останній шанс побачити
11.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.55 "Будьте здорові!"
14.20 17.25 Заклинач акул
15.35 "Соціальний статус"
16.20 Михайло Поплавський 

"Українцям-українське''
17.55 04.30 "Цивілізація Incognita"
18.20 23.40 04.20 "Кумири"
18.30 03.55 "Світські хроніки"
19.00 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
19.35 Євромакс
20.00 "Поетично-пісенний вечір за 

участю А.Демиденка та М.
Сивого "Поезія, що лікує""

22.45 "Концерт Валерія Маренича 
"Я повернувся""

03.00 02.40 Зона ночі
04.40 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.29 06.49 Kids Time
05.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
06.50 Абзац
09.45 Ревізор
12.50 Страсті за Ревізором
15.10 Х/ф "Елвін і бурундуки"
17.00 Х/ф "Між небом і землею" 

16+
18.50 Х/ф "Час" 16+
21.00 Х/ф "Джампер" 16+
22.45 Х/ф "Понівечений" 18+
00.40 Х/ф "Випускний іспит" 18+

03.00 Зона ночі
05.39 08.49 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.50 Х/ф "Елвін і бурундуки"
10.40 Х/ф "Покоївка з Манхеттену"
12.40 Х/ф "Серцеїдки"
15.00 Х/ф "Час" 16+
17.10 Х/ф "Джампер" 16+
19.00 Х/ф "Червона Шапочка"
21.00 Х/ф "Знаряддя смерті: Місто 

кісток" 16+
23.40 Х/ф "Смак ночі" 18+
01.25 Х/ф "Понівечений" 18+

05.05 04.50 "Правда життя. 
Професії"

06.05 Х/ф "Звинувачується весілля"
07.35 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
11.30 03.50 "Речовий доказ"
14.15 "Склад злочину"
15.55 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 03.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Друге кохання" (16+)
21.15 Х/ф "В ім'я короля"
23.35 Х/ф "Пила: гра на виживання" 

(18+)
01.30 Х/ф "Укриття" (16+)
03.40 "Випадковий свідок"

05.20 Х/ф "Інспектор карного 
розшуку"

06.55 Х/ф "Будні карного розшуку"
08.25 Т/с "Право на захист" (16+)
11.45 Х/ф "Друге кохання" (16+)
13.30 Х/ф "Висота"
15.15 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Лінія захисту" (16+)
22.40 Т/с "Головний калібр" (16+)
01.45 Х/ф "В ім'я короля"
03.45 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

09.00 Д/п "Помста природи"

13.30 01.00 "Цілком таємно"

14.00 "Він, Вона і телевізор"

17.00 Х/ф "Запеклі шахраї" (16+)

19.00 Х/ф "Крадіжка в музеї" (16+)

20.45 Х/ф "Самоволка-72" (16+)

22.10 Х/ф "Шлях війни" (18+)

00.00 "Територія обману"

01.30 "Люстратор 7,62. Прокляття 

системи"

01.55 Х/ф "Страчені світанки"

03.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.30 "Роби бізнес"

09.00 "Він, Вона і телевізор"

15.10 Х/ф "За лінією вогню" (16+)

16.55 Х/ф "Сім хвилин" (16+)

18.20 Х/ф "Петля часу" (16+)

20.40 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.20 "Територія обману"

02.20 Х/ф "Двійник"

03.30 "Облом.UA."

06.05 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.35 "Кохана, ми вбиваємо дітей"
15.00 Х/ф "Мріяти не шкідливо"
16.50 Х/ф "Справжнє кохання"
19.00 Х/ф "Любов не ділиться на 

два"
22.45 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"

07.05 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Караоке на Майдані"
10.50 "Планета земля 2"
11.50 Х/ф "Любов не ділиться на 

два"
15.20 "Кохана, ми вбиваємо дітей"
19.00 02.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
22.50 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 00.15 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.55 Фольк-music
12.00 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
16.00 Книга.ua
16.30 01.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. Синхрон. 
Чоловіки. 3м. Фінал

18.00 02.45 Стрибки у воду. 
Чемпіонат Європи. Жінки. 
1м. Фінал

19.30 Чоловічий клуб
20.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с "Дикі тварини"
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху
04.05 Д/с "Історичні розслідування"

07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.15 Телемагазин
09.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
10.00 Х/ф "Брехати, аби бути 

ідеальною"
12.00 Театральні сезони
12.30 Д/с "Блюз. Мартін Скорсезе 

представляє"
14.05 Мистецькі історії
14.20 Фольк-music
15.35 Д/с "Садові скарби"
16.30 01.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. Синхрон. 
Жінки. 3м. Фінал

18.00 02.45 Стрибки у воду. 
Чемпіонат Європи. 
Чоловіки. 10м. Фінал

19.30 Чемпіонат України з 
перетягування канату

20.30 Перша шпальта
ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Опель-Астра G седан, 2007 р., 1,4, бензин, 

150800 грн (еквівалентно 5800 у.о.). Тел.: 0 95 
3113122.

ЗАЗ-Сенс, сірого кольору, 2011 р., гарний стан, 
пробіг 60000 км, гідропідсилювач, газ/бензин, 
ГБО 4 покоління, фаркоп, сигналізація, магніто-
ла, один господар, 100700 (еквівалентно 3800 
у.о.). Тел.: 0 66 0932505.

Опель-Астра, 1,4, 2007 р., колір сірий металік, 
тонований, кондиціонер, фаркоп, МР-3. Тел.: 0 96 
6954157, 0 50 1070151. 

ВАЗ-21013, в робочому стані, 40000 км. Тел.:
0 93 7334862.

ВАЗ-2107, 2003 р., колір баклажан, 1,6 к., 
гарний стан, 5-ст. КПП (фіат), пофарбована, 
вкладень не потребує, 40000 грн, торг, с. Во-
роньків. Тел.: 0 93 7164437. 

Рено-Меган-Седан, 2006 р., 130000 км, 1.6, бе-
жевий, комплектація комфорт експресіон, 6 по-
душок безпеки, економна, гарний стан, 180000 
грн., торг. Тел.: 0 97 6777108.

Славута, 2002 р., червоний колір, 35000 грн 
(еквівалентно 1300 у.о.). Тел.: 0 96 6812114, 
Максим.

Мотоцикл «Муравей», ціна договірна. Тел.: 0 
67 2344349.

Запчастини до Камаз, ЗІЛ, ГАЗ-53, недорого. 
Тел.: 0 97 6901927.

Запчастини на ВАЗ, Москвич, Таврію; кар-
бюратор-2140 на Москвич. Тел.: 0 97 3012661.

Запчастини на Москвич-2141: двері 4 шт., ка-
пот, кришка багажника, крила, стійки, КПП, дви-
гун 412; сіялка 4-рядна до мотоблоку, нова. Тел.: 
0 50 0568768, 0 68 7783183, Ігор Миколайович. 

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварю-
вальний апарат 380В, січкарня, мотоцикл «Во-
сход-3М», моторолер «Муравей-2». Тел.: 0 97 
2378240.

Причіп ГКБ-819 самоскид, ціна договірна. Тел.: 
0 96 6812114, Максим.

Куплю
Бориспіль

Мопед «Карпати» та «Верховину». Тел.: 0 97 
3012661. 

Мотоцикл К-750 Ява, Дніпро-12,16, в 
будь-якому стані та запчастини до них, у 
Бориспільському та Переяславському р-ні. 
Тел.: 0 66 3883391.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Баришівка
1,2-к.кв., новобудова, від 34 до 52 кв.м, буди-

нок зданий, документи, інивідуальне опалення, 
шпаклювання, стяжка, розводка електрики, 
від 289000 грн (еквівалентно 10700 у.о.), 8500 
грн/1 кв.м. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».
Бориспіль

1-к.кв. у новому будинку, цегляний, 32 кв.м, 
автономне опалення, лічильники, лоджія 
засклена, 393600 грн. Терміново. Тел.: 0 68 
6690042. 

1-к.кв., актуальна пропозиція, 33,11 кв.м, 
цегляний будинок, 2-контурний котел, гарна 
розв’язка, розвинена інфраструктура, 407253 
грн. Тел.: 0 68 6690042, 0 95 5840101. 

Головатого, 76-а вул., новий будинок, 10/11, 
50/21/12, велика лоджія засклена, з докумен-
тами, частково ремонт, 600000 грн (еквівалент-
но 22800 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд». 

К.Шлях вул., 8/9 ц., 37/19/8, гарний стан, м/п 
вікна, с/в — кахель, вбудована кухня, б/з, гарна 
інфрастуктура, 546000 грн (еквівалентно 21000 
у.о.), торг. Терміново. Тел.: 0 97 6407755. 

К.Шлях вул., цегляний будинок, автономне 
опалення, л/з, штукатурка, поруч школа, садок, 
магазини, недорого. Тел.: 0 97 5840101, 0 68 
6690042.

К.Шлях, 1-Д вул., 33,54 кв.м, зручне місцезна-
ходження, транспортна розв’язка, 2-контурний 
газ.котел, штукатурка, після будівельників, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 2910021.

Камінського вул., 2/5 ц., 36/19/6, балкон, жит-
лова, 500000 грн (еквівалентно 18000 у.о.). Тел.: 
0 66 7838535.

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

Найкраща пропозиція! 32/15/10, новий буди-
нок, автономне опалення, лічильники, шту-
катурка, ціна мінімальна. Тел.: 0 97 5840101, 
0 93 5840101.

Найкраща пропозиція! Квартири в новому бу-
динку, автономне опалення, будинок теплий, 
цегляний, л/з, недорого. Тел.: 0 97 5840101.

Нова, 3-а вул., центр, 51 кв.м, індивідуальне 
опалення, 569750 грн (еквівалентно 21500 у.о.). 
Тел.: 0 93 2505000.

Нова, 31 а вул., центр, 8/11, 50/20/16, з доку-
ментами, після будівельників, територія обго-
роджена, 494000 грн (еквівалентно 19000 у.о.), 
терміново. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

Терміново, новий будинок, цегляний, газ.котел, 
лічильники, гарна розв’язка, інфраструктура, 
393600 грн. Тел.: 0 68 6690042. 

Хочете купити квартиру? Звертайтесь до нас. 
33/15/10, цегляний, утеплена, індивідуальне 
опалення, лічильники, м/п вікна, 12300 грн/кв.м. 
Тел.: 0 68 6690042.

Промінь р-н, 3/4, 37/18/8, косметичний ремонт, 
м/п вікна, б/з, с/в окремо — кахель, 416000 грн 
(еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Горького вул., 53,1/30,5/9,1, житлова, все окре-

мо, м/п вікна, бойлер, лічильники на газ, воду, 
світло, тепло, вільна, 609500 грн (еквівалентно 
23000 у.о.). Тел.: 0 99 9743938, 0 67 7000343.

Зоряна вул., 84 кв.м, 2 рівні, нова, частково 
ремонт, індивідуальне газове опалення, 420000 
грн, можливий варіант розстрочки. Тел.: 0 93 
4468773.

Лютнева 12 вул., 5 поверх, 50 кв.м, двосторон-
ня, 2 балкони, євроремонт, поруч зупинка, госпо-
дар. Тел.: 0 67 2960468, Ірина. 

Новопрорізна вул., 5/5, 54/32/8, кімнати окре-
мо, житловий стан, гарна інфрастуктура, 598000 
грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 
0 63 7576869, АН «Гранд».

Оголошення та реклама

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ

Тел.: (099) 521-68-43, (067) 915-90-31

Підприємству ТЕРМІНОВО потрібні 
на нові автобуси марки «БАЗ», «Богдан»

ВОДІЇ категорії  «D»

МЕНЕДЖЕР
з закупівлі

Заробітна плата висока, при співбесіді.
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3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Зоряна вул., 87,1 кв.м, 2 рівні, нова, частково 
ремонт, індивідуальне газове опалення, 435500 
грн, можливий варіант розстрочки. Тел.: 0 97 
0630000.

К.Шлях 22 вул., 4/5 ц., 62/35/7, без ремонту, 
ціна договірна. Тел.: 0 66 7838535. 

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

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

БУДИНКИ

Березань

58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль

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

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, гази-
фікований, будівлі, 5 хв. до зупинки електропої-
здів, або обмін на житло у м. Донецьк. Тел.: 0 95 
0201893.

Голубівка вул., 90 кв.м, ц., 4 кімнати, 2 веранди, 
зручності, ціна договірна. Тел.: 0 97 9665312.

Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кімнати, ко-
лонка, кап. ремонт, погріб, сарай, гараж, 10 
соток, 1250000 грн (еквівалентно 50000 у.о.). 
Тел.: 0 67 8878538, 0 95 5687744. 

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, комуні-
кації, ремонт, 1539000 грн (еквівалентно 57000 
у.о.), торг. Тел. 0 93 2570247.

Коцюбинського вул., 60 кв.м, житловий стан, 10 
соток, 450500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Левадна вул., тупик, 1975 року, 75 кв.м, цегля-
ний, потребує ремонту, газ, світло, сарай, погріб, 
свердловина, 10 соток, 867000 грн (еквівалентно 
32000 у.о.). Тел.: 0 96 3615816.

Менделєєва вул., 70 кв.м, ремонт, с/в, кух-
ня-студіо, 2 кімнати, комунікації, 10 соток, 864000 
грн (еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 
0 63 7576869, АН «Гранд».

Соцмістечко вул., 100 кв.м, ремонт, 3 кімна-
ти, с/в, кухня-студіо, 5 соток, 1950600 грн (екві-
валентно 73000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд». 

Чернігівська вул., новий, під ключ, 95 кв.м, 2 по-
верхи, 3 кімнати, 3,5 соток, під чистову, 1200000 
грн (еквівалентно 46000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 
0 63 7576869, АН «Гранд».

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

Вороньків с., дерев’яний, обкладений цеглою, 
новий дах, сараї, вода в будинку, газолве опа-
лення, обгороджено — металопрофіль, 18 соток, 
вихід до річки, 662500 грн (еквівалентно 25000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

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

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

Дударків с., будинок, 14 соток, держакт, ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, с/в 
на 2 поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кухня-сту-
діо, с/в, ванна, коридор під чистову, світло, 
вода заведені, свердловина, 6 соток, 999400 
грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг, господар. 
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Іванків с., цегляний, 100 кв.м, гараж, сарай, 24 
сотки, незавершене будівництво, ціна за домов-
леністю. Тел.: 0 66 7838535.

Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, кому-
нікації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 со-
ток, 318000 грн (еквівалентно 12000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 93 2505000.

Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, кому-
нікації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 со-
ток, 450500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 93 2505000.

Проців с., кооп «Жолудь», в лісі, 70 кв.м, цегля-
ний, с/в у будинку, світло, електричне опалення 
та груба, гарний стан, 6 соток, 440000 грн (екві-
валентно 16500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

Рогозів с., центр, без внутрішніх робіт, 70 кв.м, 
25 соток, поруч озеро, 477000 грн (еквівалентно 
18000 у.о.), господар. Тел.: 0 67 7592745, 0 99 
9348617. 

Сеньківка с., центр, всі комунікації, літня 
кухня, сарай, погріб, свердловина, колодязь, 
32 сотки, сад, 729000 грн (еквівалентно 27000 
у.о.). Тел.: 0 67 1193095.
Переяслав-Хмельницький

Дем’янці с., центр, 85 кв.м, 3 кімнати, житловий 
стан, газ, світло, сарай, погріб, колодязь, 30 со-
ток, 185500 шог (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 
0 93 2505000. 

Пристроми с., Пролетарська вул., 58,90 кв.м, 
дерев’яний, обкладений цеглою, у будинку газ, 
піч, 20 соток, поруч річка, ліс, ціна договірна. 
Тел.: 0 96 4404396, Світлана.

Хоцьки с., р-н площа, 110 кв.м, 2 поверхи, 
5 кімнат, кухня, с/в, всі зручності в будин-
ку, газ, світло, свердловина, басейн, сад, 
сарай, 38 соток, приватизовані, ліс, озеро, 
1529050 грн (еквівалентно 57700 у.о.). Тел.: 
0 50 2963147, 0 66 3013314. 

Яготин
Будинок у м. Яготин або обмін на квартиру у 

м. Бориспіль. Тел.: 0 97 1619298, 0 93 2807317.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського пров., 3 кімнати, ванна, кухня, 

цегляний, 10 соток, 583000 грн (еквівалентно 
22000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

КУТУЗОВА ВУЛ., 65 КВ.М, 3 КІМНАТИ, ВСІ КУТУЗОВА ВУЛ., 65 КВ.М, 3 КІМНАТИ, ВСІ 
ЗРУЧНОСТІ, КОМУНІКАЦІЇ, ВІД 2,5 ДО 10 ЗРУЧНОСТІ, КОМУНІКАЦІЇ, ВІД 2,5 ДО 10 
СОТОК, 583000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 22000 СОТОК, 583000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 22000 
У.О.), БЕЗ КОМІСІЙНИХ, ТЕРМІНОВО. ТЕЛ.: У.О.), БЕЗ КОМІСІЙНИХ, ТЕРМІНОВО. ТЕЛ.: 
0 97 4877221.0 97 4877221.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж капітальний, кооп. «Прометей», яма, 

погріб, 119250 грн (еквівалентно 4500 у.о.). Тел.: 
0 97 3061696, 0 63 4203937. 

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

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

РЕМОНТНІ РОБОТИ 
від фундаменту до даху
Тел.: 099�017�35�76, 
093�785�77�03

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, стропила, 
дошка столярна, дрова та ін.

Тел.: (067) 443-58-73, (067) 327-85-10
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Лісний пров., 10 соток, всі комунікації, рівна, 
свердловина, світло — лічильник, поруч сусі-
ди, права сторона, 482000 грн (еквівалентно 
18000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд». 

М.Залізняка вул., 10 соток, всі документи, 
рівна, поруч сусіди, 147000 грн (еквівалентно 
5500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

Незалежності вул., комунікації, 8 соток, сусі-
ди, рівна, поруч зупинка, магазини, 200000 грн 
(7500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. АН 
«Гранд».

Нечуя-Левицького вул., 8 соток, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 6935992.

Пушкіна вул., 2 ділянки поруч, 8+4,6 соток, ас-
фальт, 650000 грн/2 діл., торг. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія. 

Ревне с., садовий кооператив «Іква», електри-
ка, річка, 10 соток, 40000 грн (еквівалентно курсу 
долара 1500 у.о.). Тел.: 0 95 2727157.

РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 
38,2 КВ.М, СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ 38,2 КВ.М, СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ 
БУДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАН-БУДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАН-
НЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО НЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, 
МОЖЛИВО ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. МОЖЛИВО ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.

Розумовського вул., 10 соток, всі комунікації, 
поруч сусіди, держакт, 262000 грн (еквівалентно 
10000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд». 

Сєрова пров., 10 соток, фасад — 35 метрів, ас-
фальтований під’їзд, світло, лічильник на стовпі, 
газ по вулиці, фундамент 10х11, до вул. К.Шлях 
— 200 м, 536000 грн (20000 у.о.),торг. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

Стефаника вул., 10 соток, всі комунікації, су-
сіди, поруч зупинка, 262000 грн (еквівалентно 
10000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

Франка вул., кінець вулиці, р-н центру, з усіх 
сторін сусіди, новобудови, гарний фасад 44 м, всі 
комунікації, 335000 грн (еквівалентно 12500 у.о.). 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

розвилки р-н, 0,05-0,07 соток, комунікації по ву-
лиці, кутова, ціна договірна. Тел.: 0 63 2938972.

центр р-н, 12 соток, з будинком старої забу-
дови, на 2 входи, капітальний гараж, 1170000 
грн (еквівалентно 45000 у.о.), торг, господар. 
Терміново. Тел.: 0 67 4597452, 0 93 3352323.

Глибоке с., 26 соток, два держакти, під за-
будову, комунікації, ціна договірна. Тел.: 0 67 
9947428.

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

Іванків с., 0,15 га, під забудову, приватизована, 
ціна договірна. Тел.: 0 50 2575298.

Лозівка с., Мальовнича, 4 вул., 10+2 соток, ціна 
договірна. Тел.: 0 98 7943610.

Мартусівка с.,10 соток, гарне розташування, 
поруч зупинка, газ, світло, приватизована, доку-
менти готові, поруч зупинка. Тел.: 0 95 0722821, 
0 63 6038361.

Нестерівка с., Молодіжний пров., 10+10 соток, 
під забудову, заїзд з вул. Шолохова, разом або 
окремо, 312000 грн/2 діл. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія. 

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 12, 10 соток, 
приватизована, прямокутна, чиста, 180000 грн, 
торг. Тел.: 0 95 0516862.

Рогозів с., 19 соток, держакт, під забудову, по 
вулиці світло, газ за 80 м, господар, ціна договір-
на. Тел.: 0 96 3615816.

Рогозів с., 24 сотки, під будівництво, всі кому-
нікації, 159000 грн (еквівалентно 6000 у.о.). Тел.: 
0 93 2505000.

Сеньківка с., 1,5 га, під будівництво, комуніка-
ції, 424000 грн (еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 
0 93 2505000.

Терміново! Лозівка с., 10 соток, держакт, кому-
нікації поруч, обгороджена, недорого. Тел.: 0 67 
1762212.
Переяслав-Хмельницький

10+10+10 соток, у першій лінії над трасою Київ 
— Золотоноша, поруч Дніпро, ціна договірна. 
Тел.: 0 66 4243909, 0 63 1730356.
Яготин

центр р-н, 6 соток, на березі річки, господарські 
будівлі, світло. Тел.: 0 98 7689388.

Куплю
Бориспіль

1,2 кімнати, у будь-якому стані. Тел.: 0 67 
6596222. 

1,2,3,4-к.кв. або будинок, півбудинку у господа-
ря за готівку. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. 
АН «Гранд».

1,2,3,4-к.кв., будинок, земельну ділянку у го-
сподаря за готівку, розгляну всі варіанти. Тел.: 
0 67 7592745, 0 99 9348617, 0 63 5369924, Лариса. 

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, 
допомога в оформленні, погашення комуналь-
них боргів, окрім останнього поверху, у госпо-
даря, розгляну всі пропозиції, посередникам не 
турбувати, терміновий викуп, іноземний інвес-
тор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

1,2-к.кв., у будь-якому стані, у господаря. 
Тел.: 0 67 6596222. 

2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 0 67 
6596222. 

будинок або недобудова у м. Бориспіль та 
район. Тел.: 0 67 6596222. 

будинок старий або недобудову у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 50 2298404, 0 63 7027053.

будинок, земельну ділянку у м. Бориспіль, по-
середників не турбувати. Тел.: 0 66 7838535.

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

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

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

земельну ділянку у м. Бориспіль, 0,10-0,15 
га. Тел.: 0 50 2298404, 0 63 7027053.

земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 67 
6596222.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 6596222.
1-к.кв., Соцмістечко р-н, меблі, холодильник, 

пральна машина-автомат, гарний ремонт, ціна 
договірна, посередникам не турбувати. Тел.: 0 
97 3061696, 0 93 4203937.

2-к.кв., Головатого 89 вул., вбудовані меблі, 
техніка, гарний стан, 4000 грн+комунальні, го-
сподар. Тел.: 0 67 3942330. 

будинок для 2 осіб, центр, кімната 6 кв.м, кухня 
6 кв.м, с/в, душова на вулиці, меблі, водопровід, 
газове опалення. Тел.: 0 93 5210123, вранці та 
ввечері. 

Оголошення та реклама

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

• Насосні станції • Бойлери •
• Холодильники • 

• Пральні машини •
• Сантехнічні роботи •

Без вихідних
Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ!

0 (4595) 9-19-09, (066) 365-70-43
(098) 482-76-14

кооп. «Політ», Глібова вул., р-н «ЕКО». Тел.: 
0 98 5601840.

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

кооп. «Схід», 6х4, ворота 2,5х2,3, сухий підвал 
на весь гараж. Тел.: 0 50 1070151, 0 96 6954157.

кооп. «Схід», підвал, 137500 грн (еквівалентно 
5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106.

Металевий гараж, кооп. «Схід», ціна договірна. 
Тел.: 0 63 8512111.

Соцмістечко р-н, всередині будинків №349 
та 348, новий, капітальний, 30 кв.м, 4,5х7, 
шлакоблок, балки, шифер, штукатурка, бе-
тона підлогна, оглядова яма, залізні ворота, 
світло підключене. 120000 грн. Обмін, варіан-
ти. Тел.: 0 66 7922144. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, по-

руч озеро, ліс, електричка, ціна договірна. Тел.: 
0 50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизована, 

кадастровий номер, ціна договірна. Тел.: 0 98 
8654720.

Бориспіль
Вересая вул., 10 соток, рівна, всі комунікації, з 

усіх сторін сусіди, новобудови, поруч централь-
на дорога, 340000 грн (еквівалентно 13000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Гаражний пров., 10 соток, новий масив, ін-
тенсивно забудовується, 364500 грн. Тел.: 0 98 
5855639, Наталія.

Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 соток, 
гарне місце, для будівництва та обслугову-
вання житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, 108000 грн (еквівалентно 
4000 у.о.),торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 
67 8655359.

І.Богуна вул., 10 соток, ціна договірна. Тел.:
0 67 6935992.

Козацька вул., 10 соток, 27х36, поруч світло, 
газ. плита, 220000 грн. Тел.: 0 66 7838535.

Красіна вул., 10 соток, 25х30, комунікації, ціна 
договірна. Тел.: 0 66 7838535.

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ПОМІЧНИКА ДРУКАРЯ
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА 
ЕКСТРУДЕРА
АВТОСЛЮСАРЯ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

З питань щодо працевлаштування звертатися: 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА ВИРОБНИЦТВО 

ЗА НАСТУПНИМИ ВАКАНСІЯМИ: 

Вивантажники 
вагонів (різноробочі) 

Фасувальники 
Помічник бухгалтера
Слюсар 
технологічного 
процесу

Заробітна плата від 5000 грн

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

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

гараж, кооп. «Схід», капітальний. Тел.: 0 67 
7886792, 0 67 7912418.

дача, р-н с. Кийлів, 120 кв.м, на літній період, 
вода, світло, ліс, озеро поруч. Тел.: 0 99 1458272. 

кімнату в приватному будинку, центр міста, 50 
метрів до автобусної зупинки. Тел.: 0 96 3399431, 
0 99 1491380, 0 63 7074146.

кімнату у будинку, ціна договірна. Тел.: 0 97 
9665312.

Офісні приміщення площею 21,5, 24 кв.м, 31 
кв.м, в т.ч. меблі, Інтернет, автостоянка, ко-
мунальні послуги, вул. Броварська, 1-а (кут 
вул. Броварська—К.Шлях), 210 грн/1 кв.м, 
торг. Тел.: 0 67 6567201. 

Найму
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, кімнату, півбудинку у го-
сподаря, порядок і своєчасну оплату гарантую. 
Тел.: 0 67 7592745, 0 99 9348617, 0 63 5369924, 
Лариса. 

1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудинку, кімнату у го-
сподаря. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. АН 
«Гранд».
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1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та райо-
ні, постійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 
6596222.

1-к.кв., в центрі Борисполя, терміново. 
Тел.: 0 99 2067592, Максим.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

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

будинок у с.Вороньків, 40 соток землі, на 
квартиру у м.Бориспіль або продам. Тел.: 0 
98 2759783.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

АЗС ПОТРІБНІ КАСИРИ, ОФІЦІЙНЕ ПРА-АЗС ПОТРІБНІ КАСИРИ, ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П СТАВКА+ПРЕМІЇ, С. ЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П СТАВКА+ПРЕМІЇ, С. 
ГОГОЛІВ ТА С. ІВАНКІВ. ТЕЛ.: 0 67 6216547.ГОГОЛІВ ТА С. ІВАНКІВ. ТЕЛ.: 0 67 6216547.

Бориспільська виправна колонія №119 запро-
шує на постійну роботу (службу) у відділ охорони 
та нагляду і безпеки, г/р доба/три. Служба відпо-
відно до ЗУ «Про Національну поліцію України». 
Тел.: 0 67 3201007, 0 97 4127743, 0 63 2621941.

В готельно-ресторанний комплекс «Стара 
Вежа» потрібні офіціанти, можливо без д/р, 
г/р позмінно, з/ від 3500 грн; змінний адмі-
ністратор, г/р позмінно, з/п від 5000 грн; по-
вар-універсал, д/р від 2 р., з/п від 6000 грн. 
Резюме на e-mail: mp_elegant@ukr.net. Тел.: 
0 50 1952831, Наталія, 0 66 6859985, Володи-
мир Миколайович.

В кафе-бар «Екстрім» (м.Бориспіль, вул. 
С.Бандери, 3-А), на постійну роботу потрібен 
бармен, посудомийниця-прибиральниця, ку-
хар. Тел.: 0 66 0976913, 0 67 3235454, (4595) 
9-13-30.

В кондитерський цех потрібні тістоміси, 
оператори відсадочної машини, пекарі, при-
биральниця, г/р позмінний по домовленості, 
є розвозка. Тел.: 0 67 5089723.

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

В НОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ЗА-В НОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ЗА-
ПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРО-ПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРО-
ДАВЦІВ З Д/Р ТА БЕЗ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 ДАВЦІВ З Д/Р ТА БЕЗ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 
97 4198167.97 4198167.

В продуктові магазини потрібні продавці 
із д/р, г/р 1/2, з/п при співбесіді. Тел.: 0 66 
4887677.

В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДО-В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДО-
ГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, ГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, 
БАЖАНО ЗА ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖ-БАЖАНО ЗА ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖ-
ДЖИМ — ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ДЖИМ — ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ 
ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, ВОДА, БАНЯ. ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, ВОДА, БАНЯ. 
ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД ОПЛАЧУЄТЬСЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД ОПЛАЧУЄТЬСЯ. 
РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 
95 3693839.95 3693839.

В садовий центр на постійну роботу потрібні 
працівники. Тел.: 0 50 1522021.

В студію краси запрошуємо майстрів-перу-
карів на суборенду, здаємо крісла в оренду. 
Тел.: 0 98 0583263, 0 73 4904030.

В таксі потрібні водії зі своїм авто. Тел.: 0 50 
2527655, 0 96 3362272.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬ-
КИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; КИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; 
СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.

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

Запрошуємо на роботу бухгалтера, пекаря, ко-
ндитера. Тел.: 0 67 2340932. 

Запрошуємо на роботу продавця, забез-
печуємо безкоштовним житлом, можливо з 
сім’єю. Тел.: 0 99 0499254.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. 
Щасливе, на склад потрібні вантажник; укла-
дач керамічної плитки. Тел.: 0 50 3161611, 
Юлія.

На автомийку у Борисполі потрібен авто-
мийник, з/п кожен день, з 08:00 до 20:00. Тел.: 
0 97 6279766, 0 66 7513361.

На меблеву фабрику на постійну роботу по-
трібні верстатники, маляр для фарбування МДФ, 
складальники меблів, з/п — ставка+%. Тел.: 0 96 
8638545, 0 50 4680181. 

На постійну роботу на автомийку потріб-
ні мийники автомобілів (біля АЗС «Вікінг»). 
Тел.: 0 68 6875604.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОФІЦІ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОФІЦІ-

АНТ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ДО АНТ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ДО 

24.00, З/П ВІД 3000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 24.00, З/П ВІД 3000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 

95 3102474, 0 63 4075992.95 3102474, 0 63 4075992.

На постійну роботу потрібен продавець 

у продовольчий магазин. Бажання, по-

рядність. Позмінно. З/п висока. Тел.: 0 67 

3374611.

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий 

комплекс, с. Проліски, потрібні офіціант, приби-

ральниця, г/р 2/2. Тел.: 0 66 3655114.

На постійну роботу, с. Вороньків, в магазин 

продтоварів потрібен продавець, з/п та умо-

ви праці за тел.: 0 67 2834242, 0 67 5286232. 

На роботу в тогово-роздрібну мережу Пар-

фюм-Бар запрошуються комунікабельні, 

цілеспрямовані продавці-консультанти. За-

робітна плата висока, ставка+%, 6000 грн, 

гнучкий графік роботи. Тел.: 0 67 4600216, 

Сергій Петрович.

На роботу на виробництво меблів потрібен 

працівник по складанню меблів, навчаємо. 

Тел.: 0 67 2614039.

На роботу потрібен менеджер з реклами, 

з/п 4000 грн. Тел.: 0 67 4436782

На роботу потрібні касири-консультанти, г/р 

2/2. Тел.: 0 96 4217893. 

Охоронній фірмі потрібні охоронці спор-

тивної статури, з/п 400 грн/доба. Тел.: 0 67 

1909930, 0 66 4452999.

Підприємству потрібен бухгалтер. Тел.: 0 50 

5059176, Олег Кирилович. 

Потрібен водій на легкове авто та різноробочий 

на разові роботи. Тел.: 0 67 2331855.

Оголошення та реклама

НА РОБОТУ
ПОТРІБНІ

• Машиніст крана 
   автомобільного
• Машиніст 
   бульдозера ДТ-75
• Машиніст крана 
   баштового ДЄК-50, 251
• Машиніст екскаватора 
   «ТАТРА»
• Токар
• Слюсар з ремонту 
   баштових кранів
• Електрик з ремонту кранів
• Слюсар з ремонту автомобілів

• Машиніст крана 
   автомобільного
• Машиніст 
   бульдозера ДТ-75
• Машиніст крана 
   баштового ДЄК-50, 251
• Машиніст екскаватора 
   «ТАТРА»
• Токар
• Слюсар з ремонту 
   баштових кранів
• Електрик з ремонту кранів
• Слюсар з ремонту автомобілів

Тел.: (04595) 7-10-17
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Лівий берег Києва   Надається житло
Можна без досвіду роботи З/п висока, % від виробітку

Можлива часткова зайнятість 

Тел.: 096-880-90-48, 063-895-48-50
095-164-04-04, 098-108-00-00

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, 

Ольга Михайлівна

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, 

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО!
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех

м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 9
Тел.: (067) 232-46-51, (099) 377-23-67, (04595) 7-20-06

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ
МАЙСТЕР ЦЕХУ 
З МЕТАЛООБРОБКИ
ВИКОНРОБ
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
НІЧНІ ОХОРОНЦІ

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

Тел.: (044) 594-14-41, 067-434-54-94,
050-335-53-58, 067-242-17-72

ОХОРОНЦІ
ПРОПОНУЄМО:
• Офіційне працевлаштування
• Заробітна плата — прогресуюча,
   без затримок із виплатою

Потрібен водій на неповний робочий день, 
можливо пенсійного віку, з/п 3000 грн. Тел.: 
0 98 5004772.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ 
Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТОМОБІ-Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТОМОБІ-
ЛЯ, З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ЛЯ, З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. 
ТЕЛ.: 0 98 3996710.ТЕЛ.: 0 98 3996710.

ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ МИС-ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ МИС-
ЛИВСЬКОГО ТА РИБАЛЬСЬКОГО СПОРЯ-ЛИВСЬКОГО ТА РИБАЛЬСЬКОГО СПОРЯ-
ДЖЕННЯ. ВИМОГИ: БАЖАНО З Д/Р, ЗНАН-ДЖЕННЯ. ВИМОГИ: БАЖАНО З Д/Р, ЗНАН-
НЯ 1С БУХГАЛТЕРІЇ. З/П ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НЯ 1С БУХГАЛТЕРІЇ. З/П ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
СПІВБЕСІДИ. ТЕЛ.: 0 67 4051881, ВАСИЛЬ СПІВБЕСІДИ. ТЕЛ.: 0 67 4051881, ВАСИЛЬ 
ІВАНОВИЧ. ІВАНОВИЧ. 

ПП «ЖИВА ВОДА» ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙ-ПП «ЖИВА ВОДА» ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙ-
НУ РОБОТУ ВОДІЯ, КАТ. «В», «С». ПРИЄМНА НУ РОБОТУ ВОДІЯ, КАТ. «В», «С». ПРИЄМНА 
З/П. ТЕЛ.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.З/П. ТЕЛ.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну ро-
боту наповнювача води. Тел.: 0 50 3348190, 
0 50 3348191.

ПП «Нічний експрес» на постійну роботу 
потрібні вантажники, без ш/з, з/п за співбе-
сідою. Тел.: 0 50 4166312.

Пропонуємо посади! Шукаємо кухаря, з/п 
від 6000 грн; помічника кухаря, з/п від 4500 
грн; посудомийницю; касира; буфетника. 
Аеропорт, г/р з 8.00 до 16.40, пн-пт, сб-нд — 
вихідні. Тел.: 0 95 5768200. 

Ресторанно-готельний комплекс запрошує 
на роботу: кухаря (старший зміни), д/р від р.; 
покоївок у готель (досвід роботи 1 р., г/р 2/2, 
з/п+премії); охоронця у готель (нічні зміни). 
Тел.: 0 99 3874695. 

Робота на шиномонтажі, можливо без д/р, на-
вчаємо. Тел.: 0 68 9525866.

Творчому колективу на постійну роботу по-
трібен столяр-мебльовик, можливо житло та 
2-разове харчування. Тел.: 0 68 5944879. 

ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ МА-ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ МА-
ТЕРІАЛІВ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, З/П ВИ-ТЕРІАЛІВ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, З/П ВИ-
СОКА. ТЕЛ.: 0 66 7410673.СОКА. ТЕЛ.: 0 66 7410673.

Терміново на роботу потрібен водій кат. 
«В», «С», з/п 6500 грн, с.Щасливе. Тел.: 0 98 
9404269. 

Терміново! В стоматологічну клініку «Ве-
гас» потрібна сестра-медична (фельдшер). 
Тел.: 0 97 1229617 Оксана Юріївна.

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ 
ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, ПОМІЧ-ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, ПОМІЧ-
НИКІВ ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА. ТЕЛ.: 0 73 НИКІВ ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА. ТЕЛ.: 0 73 
0485502.0485502.

ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ НА РО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ НА РО-
БОТУ БУХГАЛТЕРА ІЗ Д/Р, ЗНАННЯ 1С, ВЕ-БОТУ БУХГАЛТЕРА ІЗ Д/Р, ЗНАННЯ 1С, ВЕ-
ДЕННЯ ЗВІТНОСТІ, ПДВ. ТЕЛ.: 0 67 2310807. ДЕННЯ ЗВІТНОСТІ, ПДВ. ТЕЛ.: 0 67 2310807. 

Фірмі потрібен офіс-менеджер, для ста-
ранних, ініціативних. Робота по комплексно-
му обслуговуванню організацій-замовників 
(сфера — канцтовари, оргтехніка). Бажано 
знання 1С, основи бухгалтерського обліку, 
повний робочий день. Тел.: (4595) 52115, 
(4595) 52114

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, стропила, шалівка, дошка сто-
лярна сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для під-
логи, дрова з доставкою, ракушняк; послуги 
автокрана. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 
0 67 7324045, 0 67 3278510.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван розкладний, підлітковий; стіл комп’ю-

терний, колір венге; тумба під телевізор; письмо-
вий стіл, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 96 
8570907.

Крісло-ліжко, після перетяжки, темно-сірого ко-
льору, гарний стан, 1500 грн. Тел.: 0 67 9348643, 
Валерій. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Мийки з нержавіючої сталі; мийка компакт для 

ванної кімнати; мийка тюльпан; унітаз з бачком; 
плита газова, 4 конфорки, б/в; електроплита, 
нова. Тел.: 0 97 3012661.

Холодильник «Samsung», неробочий, двигун 
справний, 150 грн, самовивіз. Тел.: 0 67 9492531, 
0 50 8681826.

Холодильники «ОКА-ІІІ», 117х0,50, «Дніпро-2», 
117х0,54, б/в. Тел.: 0 93 7334862.

ТВАРИНИ

Бориспіль

Віддам, у добрі руки кошенят, дівчатка, сі-
рого кольору, 1,5 місяці. Тел.: 0 99 0690856. 

Корова червоної масті, з 5 телям, 9 місяців тіль-
ності, ціна договірна. Тел.: 0 98 2284778

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї, карпатка, ціна договірна. Тел.: 

0 50 4111649.

РІЗНЕ

Бориспіль
Бджолосім’ї системи «Дадан» на висадку та з 

тарою, причеп для перевезення бджолосімей, 
транспортувати легковим транспортом, ціна до-
говірна. Тел.: 0 66 1702689, 0 93 0860848.

Бджолосім’ї української породи. Тел.: 0 97 
0526984.

Бджолосім’ї української системи. Тел.: 0 50 
5560462.

Блоки, 5 шт.; перемички для вікон, 6 шт.; газо-
вий балон з газом, 2 шт.;газову плиту, холодиль-
ник, швейна машинка, ножна; серванти 3 шт. 
Тел.: 0 97 3012661.

Гаражні ворота 274х206, гаражні двері 190х90, 
б/в, метал: кут 60, метал 2 мм, каркас подвійний, 
ціна договірна. Тел.: 0 99 1458272. 

Двері 70х208, 210х65, 200х80, електродвигун 
4/3000, перетворювач часттти струму, гідро-
розприділювач 8 позиційний, термос 24 л. Тел.: 
(4595) 51626, після 20.00, 0 66 6735248.

Двері, дерев’яні, міжкімнатні; ліжко, 1-спальне 
з матрацом; диван 2 шт.; шифанер, 3-стулковий; 
крісло-ліжко. Тел.: 0 97 3012661.

Швелер №20, 2 м, 8 шт.; тавровий кутник, 20 
м/п; пічка для саупи, 60 см; каністри 20 л, 5 шт. 
Тел.: 0 96 6954157, 0 50 1070151.

ОГОЛОШУЄ набір на наступні вакансії

ЕКОНОМІСТ ВИРОБНИЦТВА
д/р не менше 2 років, гідний рівень заробітної плати, умови роботи при співбесіді.

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
змінний режим роботи, з/п від 4000 грн, премії, службова розвозка.

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
змінний режим роботи, з/п від 4000 грн, премії, службова розвозка.

ПРЕСУВАЛЬНИК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ВІДХОДІВ
робота щодня, сб та нд —  вихідні, з/п від 4000 грн, премія, службова розвозка.

З питань щодо працевлаштування звертатися: 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ВИРОБНИЦТВО

Заробітна плата 5000-7000 грн

Помічник бухгалтера 
Електрик
Слюсар на виробничу лінію 
Механік виробничої лінії
Водій навантажувача 
Фасувальник сипучих 
будівельних матеріалів 
Вивантажники вагонів 
Різноробочі

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

Тел.: 050-332-87-05Тел.: 050-332-87-05

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Адміністратора 
Бармена 
Офіціанта 
Кухаря-кондитера 
Кухаря-універсала 
Кухаря холодного 
цеху 
Кухаря гарячого 
цеху

Тел.: 050-352-15-92

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу ПОТРІБНА

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Вулики системи «Дадан» з рамками, 3 шт., 
виготовлені в червні 2016 р. з елітної деревини. 
Тел.: 0 67 8015642.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

Закуповуємо постійно: легковий транспорт, би-
товки, вагончики будівельні, контейнери та кун-
ги. Тел.: 0 96 9918144. 

Куплю годинники: воєнні німецькі, швейцар-
ські, карманні, дорого. Тел.: 0 93 1173377.

Шифер б/в, плоский; електроверстат для дере-
ва. Тел.: 0 97 3012661.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників виконує всі види ре-
монтно-оздоблювальних робіт, утеплення фаса-
дів та монтаж металопластикових конструкцій. 
Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

Будівельно-демонтажні роботи та будь-які 
ремонтні роботи; разові послуги вантаж-
ників та різноробочих. Тел.: 0 99 4791140, 
Олександр. 

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.

Будівництво приватних будинків, котеджів і 
дач під ключ з доставкою і закупкою мате-
ріалів. Ліц. АД №038869 від 08.06.2012р. Тел.: 
0 67 4029471.

Буріння свердловин вручну, можливо в гара-
жах та підвалах. Тел.: 0 98 7345347.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будин-
ків: фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, 
кахель, виготовлення парканів, зварювальні 
роботи, покрівельні роботи, вирізування дерев. 
Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Надаю бухгалтерські послуги для ТОВ та 
ФОПів на загальній системі оподаткування і 
спрощенців; консультації з питань оподатку-
вання, права, комерційної діяльності й керу-
вання. Тел.: 0 67 4645602, Олена Миколаївна. 

Сантехнік каналізаційних робіт. Тел.: 0 67 
1119268, Віктор.

Складання позовних заяв, супровід у суді, 
юридичні консультації. Тел.: 0 66 0610848.

Фрезування, оранка, культивація городів 
трактором-мінітрактором, розбірка ділянок 
під посів, скошування, обприскування хімі-
катами. Тел.: 0 97 2378240, Юрій.

Якісні юридичні послуги. Кримінальні, земель-
ні, трудові, спадкові, сімейні справи та інше. м. 
Київ та Київська область. Диплом СТ №059558 
від 30.06.2015 р., КНУ ім. Т.Шевченка. Тел.: 0 95 
5054247.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки кошенят, дівчатка, сірого 
кольору, 1,5 місяці. Тел.: 0 99 0690856. 

Втрачена перепустка агента ООП ТОВ «Аеро-
хендлінг» №11161, видана на ім’я Височин Оль-
ги Володимирівни службою авіаційної безпеки 
ДПМА Бориспіль 31.05.2017-31.05.2018 р., вва-
жати недійсною.

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної 
сім’ї, серія АІ №018211, видане на ім’я Корольо-
вої Маргарити Андріївни Бориспільською район-
ною державною адміністрацією 24 травня 2012 
р., вважати недійсним. 

Втрачене свідоцтво про право на спадщину 
за законом за реєстром №1148, видане на ім’я 
Гипнер Ганни Павлівни приватним нотаріусом 
Карлівського району нотар. округу Шубою А.Ф. 
10.06.2014 р., вважати недійсним.

Втрачене службове посвідчення, серія УКО 
№000060, видане на ім’я Вацюка Дениса Сер-
гійовича УДПтСУ В м. Києві та Київській обл. 
15.09.2015 р., вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯД №649757, ви-
даний на ім’я Коваленко Дар’ї Олександрівни 
Бориспільським райвідділом земельних ресур-
сів Київської обл. 15 серпня 2006 р., вважати 
недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯЖ №668132, ви-
даний на ім’я Гипнер Ганни Павлівни Управлін-
ням земельних ресурсів у Бориспільському р-ні 
24.07.2008 р., вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток, серія СК 
№675452, виданий на ім’я Кузнєцова Володи-
мира Сергійовича Київсьим національним уні-
верситетом культури і мистецтв 01.09.2014 р., 
вважати недійсним.

Втрачені свідоцтва дітей з багатодітної сім’ї на 
ім’я Гладкого Геннадія Геннадійовича №026178, 
Гладкої Анастасії Геннадіївни №026179, Гладкої 
Марії Геннадіївни №026180, Гладкої Анни Ген-
надіївни №026181, Гладкої Ольги Геннадіївни 
№026176 Виконавчим комітетом Бориспільської 
міської ради, вважати недійсними.

Догляну людину похилого віку за право наслі-
дування майна. Тел.: 0 96 9918144. 

ЗАГУБЛЕНИЙ ТЕХПАСПОРТ НА АВТО ДЕ-ЗАГУБЛЕНИЙ ТЕХПАСПОРТ НА АВТО ДЕ-

У-СЕНС, №61821 КК, НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕН-У-СЕНС, №61821 КК, НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕН-

КА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ТА ВОДІЙСЬКЕ КА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ТА ВОДІЙСЬКЕ 

ПОСВІДЧЕННЯ НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕНКА АН-ПОСВІДЧЕННЯ НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕНКА АН-

ТОНА МИКОЛАЙОВИЧА, ПРОСИМО ПОВЕР-ТОНА МИКОЛАЙОВИЧА, ПРОСИМО ПОВЕР-

НУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ (500 ГРН). ТЕЛ.: 0 93 НУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ (500 ГРН). ТЕЛ.: 0 93 

0874335, АНТОН. 0874335, АНТОН. 

Здам в оренду будівельне риштування, виш-
ку, бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 
7840089.

ЛАБОРАНТИ 
без д/р, з/п 7000 грн

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ
з/п від 7700 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 6700 грн

ВАНТАЖНИК
з/п від 6000 грн + харчування

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
з/п від 7200 грн + харчування

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

Бориспільське Шосе, буд. 41, корпус Б 
( біля села Проліски)

Тел.: (067)620-56-21

Графік роботи: з 8.00до 17.00, пн–птн

Розвозка з центру м. Бориспіль
(біля кафе «Славутич»)

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН 

КОМІРНИКАГРОНОМ
Фасування та зберігання насіння для посадки
Бажаний досвід роботи в лабораторії
Робота із засобами захисту рослин

З/п договірна, моб. зв'язок, офіційне працевлаштування.
м. Бориспіль, с. Гора  Тел.: 067-215-21-80, Тарас

Телефонуйте: 
096-692-49-15, Юрій

На будівельний майданчик
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

КАМЕНЯРІ

РІЗНОРОБОЧІ 

СТРОПАЛЬНИКИ

ОХОРОНЦІ
Оплата своєчасно 
2 рази на місяць! 
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АФІША ТИЖНЯ

Події

СВЯТКОВА ПРОГРАМАСВЯТКОВА ПРОГРАМА

10 — 11 червня 2017, субота — неділя
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КОЗАЦЬКА ВАРТА»
Початок: 11:00
Місце: Територія Бориспільської 
вечірньої школи.

МУЗИКАМУЗИКА

10 червня 2017, субота
ВИСТУПИ БАРДІВ ТА ПОЕТИЧНІ ЗУСТРІЧІ
(у рамках Етнокультурного фестивалю 
«Козацька варта»)
Початок: 18:00
Місце: Територія Бориспільської 
вечірньої школи.

11 червня 2017, неділя
СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ
(у рамках Етнокультурного фестивалю 
«Козацька варта»)
Початок: 11:00 — 14:00
Місце: Територія Бориспільської 
вечірньої школи.

ЗАХОДИЗАХОДИ

10 — 11 червня 2017, субота — неділя
ФЕСТИВАЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЕРЕД 
СПОРТИВНИХ СІМЕЙ  «ТАТО, МАМА, Я — 
СПОРТИВНА СІМ’Я»
(участь спортивних сімей з м. Бориспіль)
Початок: 11:00
Місце: стадіон «Колос», м. Бориспіль.

ТЕАТРТЕАТР
22 червня 2017, четвер
ВИСТАВА-КОМЕДІЯ «СВАТАННЯ 
НА ГОНЧАРІВЦІ»
Початок: 18:30
Місце: Міський будинок культури, 
вул. С. Оврашка, м. Бориспіль.

Довідки та продаж квитків: 
+38 (095) 921-88-92

СПОРТСПОРТ
10 — 11 червня 2017, субота — неділя
ФУТБОЛЬНИЙ МАТЧ «ЗОРЯ» — 
«ФАВОРИТ-БОРИСПІЛЬ»
(11-й тур чемпіонату Київської області з 
футболу серед команд вищої ліги сезону)
Початок: 16:00
Місце: Згідно з календарним планом ігор.

10 — 11 червня 2017, субота — неділя
ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ КИЇВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ З ФУТБОЛУ СЕРЕД КО-
МАНД ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ФУТБОЛЬНОЇ 
ЛІГИ КИЇВЩИНИ
Участь збірних команд м. Бориспіль з 
футболу з числа юнаків 2002-2003; 2004-
2005 та 2006-2006 рр. н.
Початок: Згідно з календарним планом ігор.
Місце: Згідно з календарним планом ігор.

ЗУСТРІЧЗУСТРІЧ
14 червня 2017, середа
«КРАСУ І ЗДОРОВ’Я ДАРУЄ ПРИРОДА»
(огляд літератури)
Місце: Бориспільська дитяча бібліотека, 
вул. Київський Шлях, 45
Довідки: +38 (04595) 6-47-21

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИКЗАВОД�ВИРОБНИК
www.bkbm.ua

Бетон та розчини
Залізобетонні вироби 
кільця, блоки фундаментні, ПП, 
перетинки, палі та інше

Паливні брикети
Цемент, пісок, щебінь
Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

Бетон та розчини
Залізобетонні вироби 
кільця, блоки фундаментні, ПП, 
перетинки, палі та інше

Паливні брикети
Цемент, пісок, щебінь
Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

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

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

Тел./факс: (04595) 6�41�01
Тел.: (067) 622�32�22, (067) 547�18�99
Тел./факс: (04595) 6�41�01
Тел.: (067) 622�32�22, (067) 547�18�99

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 1608300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16
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Літній  пізнавально-розважальний  табір 

“НАВКОЛО СВІТУ ЗА 10 ДНІВ”
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 НОВИНИ КОМПАНІЙ

 ТВОРЧІСТЬ

Ірина НАУМОВА

Нещодавно довелося стати 
свідком досить цікавої сцени. По-
дружжя пенсіонерів у аптеці по-
билося об заклад із провізором, 
що вони знайдуть ліки, які були 
їм потрібні, за більш помірну ці-
ну. Сіли в куточку, дістали смарт-
фон і без поспіху почали роздив-
лятися цінові пропозиції. Через 
10 хвилин працівник фармації 
був змушений розрахуватися ва-
лідолом, який він програв. А за-
доволене подружжя рушило на 
пошуки аптеки. Причому, судячи 
з усього, попередньо з’ясувавши 
оптимальний маршрут на мапі.

Усе це викликало справжній 
шок. Ще рік тому здавалося, що 
мобільний Інтернет — це виключ-
но для молоді, яка не уявляє се-
бе без цілодобового доступу до 
музики, відео та популярних со-
ціальних мереж. Та ще для бізне-
су, якому важливо постійно бу-

ти в курсі всього, що відбуваєть-
ся на ринку: від новин та цінових 
коливань до наявних пропозицій. 
А тепер виявилося, що завдяки 
якісному та доступному 3G ауди-
торія фанатів мобільного Інтер-
нету зростає так само швидко, як 
і покриття у лідера телеком-по-
слуг — компанії «Київстар». Осо-
бливо серед тих, для кого смарт-
фон перетворився на компактний 
та зручний замінник стаціонарно-
го комп’ютера.

Випускники та студенти відте-
пер не лише розважаються, а й го-
туються до вступних іспитів та се-
сій, розширюють світогляд.

Іван, випускник сільської шко-
ли: «Якби не 3G, я навряд чи успіш-
но здав би ЗНО. А так знайшов під-
готовчі онлайн-курси — і мої ба-
ли дозволили мені вільно обирати 
виш для вступу».

Світлана, студентка: «Моя ме-
та — досконале знання іноземної 
мови. Записалася на інтернет-кур-
си. Плюс лекції на YouTube з моїх 

улюблених тем. Завдяки 3G я від-
чуваю себе абсолютно вільною». 

Помітно збільшилася популяр-
ність мобільного Інтернету серед 
підприємців. Сьогодні 3G є неза-
мінним не лише для великого біз-
несу та трейдерів, а й для пред-
ставників малого та середнього 
бізнесу.

Петро Миколайович, приват-
ний підприємець: «Частину бізне-
су переніс до Інтернету. Шукаю за-

мовників, продаю продукцію, зна-
ходжу комплектуючі та деталі для 
особливих випадків. Знаю, де і ко-
ли відбуваються ярмарки, це до-
помагає знайти нових клієнтів, 
розширити ринки збуту».

Олександр Вікторович, працює 
вдома: «Всі говорять, що в мене 
золоті руки, але техніка стає де-
далі різноманітнішою. Та я і сам 
полюбляю покопирсатися з тим, 
що складніше. 3G дає можливість 

знайти будь-яку інструкцію, навіть 
її відеоваріант, отримати профе-
сійну пораду».

Не відстають від бізнесу пра-
цівники сфери освіти та охорони 
здоров’я. Те, що здавалося відда-
леним майбутнім, набуває рис ре-
альності вже зараз.

Ганна Василівна, фельдшер: «У 
сільській місцевості може стати-
ся будь-що. Часом погода заважає 
доправити хворого до міста на 
консультацію. Сьогодні це можна 
зробити дистанційно, а незабаром 
— навіть консиліуми проводити».

Віра Сергіївна, вчитель: «Для ме-
не мобільний Інтернет є просто 
незамінним. Шукаю інформацію, 
підвищую кваліфікацію. Якщо по-
трібно, можу переговорити з бать-
ками, якщо учень із сусіднього се-
лища, можу допомогти тим, хто 
захворів».

Ось і виходить, що  3G дедалі 
більше стає невіддільною части-
ною нашого життя. Він робить йо-
го багатшим (на спілкування, ін-
формацію, почуття) та комфортні-
шим (дає вибір, нові інструменти 
та горизонти). Тому не варто втра-
чати нові можливості. Тим більше, 
якщо вони лише на відстані одно-
го кліку на мобільному телефоні.

НАВІЩО 3G

Ольга КАЦАН, фото автора

Познайомила кореспондента «Вістей» із 
талановитою восьмикласницею лялька, яка 
експонувалася на ярмарку в ЦТТ «Евріка». 
Щира українка із загадково привабливими 
очима й різдвяною зіркою випромінювала 
світло. Усміхнена Сабіна Броніч із задово-
ленням розповіла про всі грані своєї натх-
ненної душі.

У творчий вир дівчинка пірнула ще 7 ро-
ків тому, коли навчалася у першому класі. 
Прийшовши з однокласниками на екскур-
сію до «Евріки», надихнулася неповторні-
стю виробів. Особливо вразило, що всі во-
ни були виготовлені дитячими руками. Так і 
вирішила спробувати себе у ролі майстрині. 
«Мандрувала» гуртками орігамі, гончарства, 
бісероплетіння. В жодному не затримувала-
ся довго, шукала справу для душі. А ось, ко-
ли прийшла на гурток м’якої іграшки та ма-
шинного в’язання, одразу зрозуміла, що шу-
кала саме це заняття.

«Всі думали, що я не затримаюся там дов-
го», — сміється Сабіна. Те, що в дитинстві бу-
ла хуліганкою — не секрет. Пригадує, як у 
перші дні занять штурхонула дівчинку і між 
ними зчинилася сварка. Та й бавилася не 
ляльками, а машинками. Але творча атмос-
фера взяла своє: через невеликий відрізок 
часу Сабіна стала більш посидючою і ціле-
спрямованою, а спокій, терпіння і увага — 
кращими друзями дівчинки.

Юна майстриня пригадує почуття, коли з 
друзями гралася першою власноруч ство-
реною лялькою: «Вона була проста у виго-
товленні, але дорога серцю. Ми з подружка-
ми зробили для неї купу прикрас: сережки, 
чобітки, різноманітні сукні. Скрізь носили ту 
ляльку із власним гардеробом, що вміщу-
вався у спеціальному пакеті. І гратися з нею 
обожнювали…»

Нині в колекції Сабіни понад 50 іграшок на 
будь-який смак: зайчики, ведмеді, корівки та 
інші казкові персонажі. Поселила їх у серван-
ті, посунувши вглиб полиці бабусині сервізи. 
Вони тут живуть, мов у своєму казковому мі-
стечку. Щоправда, прикрашають полиці ли-

ше найдорожчі серцю іграшки, майже всі ін-
ші оселилися у дитячих будинках. Дівчина їх 
подарувала, не шукаючи приводів: «Вважаю, 
що не треба чекати свята, щоб дарувати ра-
дість комусь», — зізнається Сабіна.

Розповідає, що найбільше задоволення 
отримує, розмальовуючи обличчя ляльки. 
Цей процес є найскладнішим і найзагадко-
вішим водночас, бо уява не завжди збіга-

ється з результатом: іноді у ляльки, що мала 
бути молодою красунею, виходить «старше» 
обличчя. Однак Сабіна сприймає забаганки 
пензля без хвилювань: дизайнерський смак 
перемагає уявний образ, роблячи виріб ще 
кращим.

Часто спонтанність допомагає їй твори-
ти неймовірні речі. Так колись, не вміючи 
вишивати, взялася перероблювати каптан-
чик для ляльки, яку виготовляла на конкурс. 
Вперше тримаючи голку з ниткою в руках, 
вишила все, що уявляла. Чим не диво?

До речі, швейна машинка з’явилася в Са-
біни не так давно. До цього всі процеси до-
водилося доводити до пуття вручну.

Ідейним натхненником юної майстрині є 
мама. Колись у момент так званої творчої 
кризи дівчинка створила русалоньку, яку 
описала пані Людмила ще у своєму шкіль-
ному творі. Людмила Броніч не лише з раді-
стю «підкидає» доньці ідеї, а радить, як зро-
бити виріб креативним.

— Часто мамині ідеї більш практичні і під-
ходять до образу краще, — розповідає Сабі-
на. — Якось мама порадила сходити на за-
няття з крою і шиття. Нині я маю вже не один 
костюм. Пошила собі ще спідницю і джинси, 
мамі блузку й жилетку. А костюм з натураль-
ної шерсті, який готувала спеціально для 
Нового року без планів більше вдягати, ду-
же полюбився, тепер ношу його як шкільну 
форму. Сабіна розповідає, що однокласни-
ки не вірять, що вона сама собі і швачка, і 
дизайнер, тому часто на уроках фізкультури 
«досліджують» її одяг на наявність магазин-
них етикеток.

Цікавлюся: «Сукню для випускного у 9 
класі теж сама собі шитимеш?» «Звичайно! 
— відповідає Сабіна. — Вже роздумую, яка 
вона буде. Хочу довгу з невисоким топом».

А ще дівчинка майстерно виготовляє сма-
колики. Спостерігаючи за роботою мами 
(вона за фахом кондитер), не помітила, як 
полюбила процес виготовлення тіста: «Ме-
ні подобається спостерігати, як воно підій-
мається. Якщо ні, думати чому так сталося, 
аналізувати всі недоліки».

Серед уподобань у оздобленні — айсинг 
і крем. Мастику називає морокою, бо во-
на чітко видає всі недоліки, тож щоб торт 
не був «горбатим», над ним необхідно ду-
же довго чаклувати. Сабіна любить виготов-
ляти імбирні пряники, капкейки і мріє про 
власну кондитерську. А ще вишиває карти-
ни бісером і створює кошики з газетних тру-
бочок, називаючи це заняття справжньою 
магією.

НЕ ТРЕБА ЧЕКАТИ СВЯТА, 
ЩОБ ДАРУВАТИ РАДІСТЬ

 У долонях Сабіни Броніч народжується справжнє диво. Восьмикласниця-фантазерка із ЗОШ № 1 
вдихає добро в авторські іграшки, отримує задоволення від «розмов» із тістом та ходить шкільними 
коридорами у власноруч пошитому одязі.



20 №21 (880), 9 червня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Життя

 ВІТАЄМО

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 
«КОЗАЦЬКА ВАРТА»

ДЕНЬ 1
З 8:00 до 10.30 — реєстрація учасників фестивалю.
11:00 — урочисте відкриття фестивалю.
11:00-14:00 — концертна програма.
14:00-16:00 — виступ братів Капранових та нагородження 
переможців літературного конкурсу.
16:00-17:00 — робота круглого столу на тему «Культурно-
освітній простір Борисполя».
17:00-18:00 — розіграш лотереї.
18:00 — виступи бардів та поетичні зустрічі.
З 11:00-18:00 — робота Козацького гарту, території май-
стрів, дитячого майданчика, території знань, ринкової площі, 
торгових площ з різними смаколиками.

ДЕНЬ 2
11:00 до 14:00 — святковий концерт.
14:00 до 17:00 — літературні зустрічі.
17:00 – 18:00 — розіграш лотереї.
18:00 — вечірній концерт.
З 11:00-18:00 — робота Козацького гарту, території май-
стрів, дитячого майданчика, території знань, ринкової площі, 
торгових площ з різними смаколиками.

Місто майстрів
Нинішній четвертий фестиваль «Козацька варта» осо-

бливий тим, що у нас з’явилися нові майданчики і значно 
розширилися існуючі. Розрослося місто майстрів. Тепер 
воно вміщує ринкову площу та ярмарок ремесел. Тут усі 
охочі можуть удосталь, від душі наярмаркуватися та влас-
норуч виготовити якийсь виріб під керівництвом досвідче-
ного майстра. 

А майстри у нас нині з усіх куточків Київщини! Та навіть із 
самої Полтави будуть! Завітають до нас славні гончарі з Ва-
силькова, художники з Баришівської спілки. Навіть столиця 
присилає на наш фестиваль своїх умільців — себе показати, 
на Бориспіль подивитися. А із старовинного Обухова приїде 
цілий гурт майстрів: гончарі й лялькарі, художники й виши-
вальниці — майстри, відомі на всенький світ, і молода гілка, 
що тільки розквітає на могутньому стовбурі народного мис-
тецтва Обухівщини.

На фестивалі працюють також і члени Творчого клубу 
«Спілка митців Борисполя». Бориспільські майстри та ху-
дожники вже не вперше беруть участь у «Козацькій варті». 
Сьогодні вони не лише представляють свої творчі дороб-
ки, а й пропонують численні різноманітні майстер-класи, 
які встигли вже полюбитися бориспільцям та гостям міста.

Дитячий майданчик «Діти – квіти»
На дитячому майданчику малюків чекає захоплива гра із 

живими равликами у куточку природи, працюватиме фото-
зона, де можна зробити фото з равликами та з своїми пороб-
ками. А також діток чекають:

— рухливі ігри: народні, командні «Дитячі перегони», ігри 
на рівновагу, метання, стрибки;

— ігри на відновлення емоційної рівноваги: гра з пальчи-
ками, медитація дітей з батьками, «Колискова для лялі», ляль-
ковий дитячий театр;

— майстер-класи: плетіння з ниток мандали, ниткова моза-
їка, пластика з фольги, паперова мозаїка, поробки з підруч-
ного матеріалу;

— ігри-головоломки;
— етнорозмальовки.

Лариса ГРОМАДСЬКА

Катерина полола квіти. Під вікнами її хати росли 
мальви і півники, а біля тину красувалися рядочками 
чорнобривці. Чоловік порав худобу у хліві. Аж раптом 
скрипнула хвірточка, і у двір забігла далека родичка 
Василина.

— Катре, ти чула? Знову ті комісари у село приїхали, 
ходять по дворах і, як злидарі, харчі просять. А хто не 
дає, то силою відбирають. Вже на сусідній вулиці нишпо-
рять, — сказала жінка і побігла додому свої пожитки ря-
тувати.

Господиня метнулася до повітки, щоб порадитися з 
Миколою, що робити… Вирішили корову сховати у гаю, 
край городу, біля самісінького ставу. Чоловік повів го-
дувальницю садом, аби менше хто бачив. А жінка кину-
лася до хати просо ховати. Бо щойно із схову принес-
ли клумак. Працьовиті гарні господарі мали всього вдо-
сталь. Та коли прийшла комуна, то почали ховати своє 
добро куди тільки можна. Буряк, моркву, капусту зако-
пували в кагати, а для зерна і сушених фруктів Мико-
ла викопав неглибокий погрібець під горбочком. Цінні 
речі теж довелося закопати у саду під старою грушею. 
У льоху тримали тільки квашені овочі і трохи картоплі. 
Дещо ховали і в копицях сіна, і в попелі… Бо непроха-
ні гості забирали і одяг, і печене-варене, і все, що в око 
впадало…

У хаті бавилося шестеро дітей: найменшому було ли-
ше два роки, а найстаршому — трохи більше дванадця-
ти. Перелякані діти, відчувши материн неспокій, похо-
валися на печі і принишкли. Катря позсаджувала дітей 
із печі, постягувала рядна і рівненько розстелила про-
со. Накрила зерно домотканими доріжками, постели-
ла рядна, і покликала малечу, аби вилазили на піч. Мен-
шим наказала тихо сидіти, а старшим, Галині і Наталці, 
веліла казки розказувати і співати. Сама ж кинулася до 
печі: там якраз доварювався обід. Стривожена мати 
вийняла горщика, хотіла насипати борщ, аби діти поїли 
перед денним сном. Та у двері голосно постукали, чоло-

вічий крик порушив гармонію сільської оселі. До хати 
ввірвалися три чужинці.

— Давай корову, хазяйка! — заволав не своїм голо-
сом рудий, а темноокий дядько у картузі вже копирсав-
ся у скрині. Він викидав під ноги вибілене полотно, яке 
Катерина ткала ще з матір’ю. Шкіряні чоботи безжаль-
но топтали вишиту сорочку, виплекану бабусиними 
руками…

— Що ж ви робите? — вигукнула жінка, за що отри-
мала нещадного стусана від третього заброди. Він від-
штовхнув Катрю від печі і відкрив горщика. По світли-
ці пішов запашних аромат борщу. Чужинці кинулися до 
страви, ніби дикуни… 

За порогом стояв ще один чоловік; він оселився на 
околиці їхнього села лише торік. Жадібно дивився на те, 
що відбувалося, проте не втручався. Один із грабіжни-
ків метнувся до хліва, та корови там не було.

— Гдє скотина? — заверещав і вдарив жінку батогом. 
Катря заплакала, перелякані діти репетували на печі. 
Хлопчик років восьми зіскочив рятувати матір, та отри-
мав добрячого ляпаса від дядька. Лемент і крик зчини-
лися у хаті. Рудий почав скидати дітей додолу і нишпо-
рити палицею попід ряднами. Побачивши просо, він 
розлютився ще більше:

— Хотєла спрятать? — і давай згрібати на рядно 
зерно... 

З клумаком проса, невеличким кошиком овочів і 
мішком з курми непрохані гості швидко залишили двір.

Заплакана Катерина пригортала старших дітей до се-
бе, менші вже спали, коли до хати зайшов Микола. За 
півгодини його відсутності скільки всього сталося… Чо-
ловік вискочив за ворота: та два вози із добром уже бу-
ли далеченько. З десяток комісарів супроводжували по-
грабоване. 

Після декількох таких набігів сільські чоловіки згурту-
валися, захопили склад із зброєю у райцентрі, і декілька 
місяців тримали облогу, захищаючи свої пожитки, обе-
рігаючи родини. Люди прагнули волі і спокою, хотіли 
бути господарями на своїй землі…

ГОСПОДАРІ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ 
 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ  АФІША
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 ШАХИ

Валентина ОЛІЙНИК, фото автора

— Мені ж насправді два кубки вручили, 
— розказує Петро Максимович. — По-пер-
ше, я чемпіон у своїй віковій групі «80 і біль-
ше років». По-друге, ще й абсолютний чем-
піон серед усіх спортсменів по формулі Сін-
клера. Цікаво те, що цього року, у порів-
нянні з минулим, я підняв на 11 кілограмів 
більше. То у мене було трохи ногу відняло, 
боліла спина, а це я вже зміцнів, добре по-
тренувався. Узагалі, для нас, ветеранів, вва-
жається дуже знаковим пересікти позначку 
400. Але її, крім мене, ніхто не подужав, хіба 
наблизились…

Цього року спортсменів  зі всіх куточків 
України на змаганні було всього 80. За сло-
вами Петра Максимовича, з кожним роком 
увага влади до цього ветеранського спорту 
занепадає. 

— Сьогодні все відбувається на голому ен-
тузіазмі, — каже спортсмен. — Немає ніякої 
грошової винагороди за призові місця. Біль-
ше того, нам за саму участь треба платити. І 
якщо раніше по 50 гривень  здавались, то це 
вже по 200 треба було. Звичайно, там всі обу-
рювалися, адже насправді це нас, а надто в 
такому віці, треба було б якось заохочувати. 
Щоправда, нам пообіцяли  повернути кошти 
за дорогу, коли подамо документи. Якщо це 
відбудеться, то і так уже буде дуже добре.

Головним гартуванням для спортсмена, 
окрім традиційних тренувань щотридні, є 
робота на городі. Окрім того городу, що бі-
ля хати, є ще й інший, дуже великий, за се-
лом. Туди важкоатлет добирається на вже 
легендарному радянському позашляхови-
ку — старенькій червоній  ВАЗ 21213 «Ни-
ва». Каже, працювати на землі любить і мо-
же там поратись до повного виснаження, бо 
все на радість, бо ж є для кого: син, онуки, 
правнук... Та й захоплення з боку сусідів сти-
мулює. Древній пенсіонер, а  такий лан сам 
обробляє — цьогоріч уже удвічі город роз-
ширив під посадку! 

— У мене на городі такі рівні рядочки з 
усілякою городиною, — завзято розказує 
спортсмен, тактовно, проте досить наполег-
ливо пропонуючи поїхати, щоб пересвідчи-
тись. — Всі дивуються, мовляв, я спеціаль-
но під шнурівку саджу.  А я насправді роблю 
все до ладу, бо у житті так звик у всьому. 

— А чим Ви харчуєтеся? — запитую. — 
В усі часи харчування спортсменів, а над-
то у такі поважні роки, викликає неабияку 
цікавість.

Співрозмовник обводить руками кімнату 
кухні і, показуючи свій посуд,  розказує про 
нехитрі щоденні чемпіонські харчі. 

— Я повністю відмовився від м’яса. Чо-
му? Бо почали боліти суглоби, а відколи 
його вже не їм, то почуваюся дуже добре. 
Мій ранок починається з чаю із лимоном. 
Зазвичай, наливаю велику чашку, літрову. 
Цукор не додаю. Споживаю у прикуску ли-
ше мед, люблю зі стільників. До сніданку у 
мене щоразу йде і домашній сир. Раніше 
вистачало кілограма на тиждень, а це вже 
трохи малувато стало, треба брати біль-
ше…  Обідаю, зазвичай, зеленими салата-
ми (чим більше інгредієнтів, тим краще) з 
чорним хлібом. Часом  салат може заміня-
ти картопля в мундирі (їсть просто зі шкір-

кою) з оселедцем чи скумбрією. На вече-
рю варю кілька яєць або готую омлет. За-
пиваю усе це чашкою домашнього молока. 
Так, медики кажуть, що воно, а надто в та-
кому віці, особливої користі не приносить. 
Але мені так буває хочеться, бо я дуже лю-
блю його іще з дитинства...

Повернувшись до теми тренувань, вете-
ран-важкоатлет резюмує,  що за багато ро-
ків всі вправи у нього вже є константою. По-
риваючись з місця, каже, якщо хочу, то мо-
же деякі навіть зараз продемонструвати. Я 
відповідаю, що вірю і так, тим паче, сьогодні 
у нього не день тренувань. Сміємося. 

— Здавалося б, уже такі роки, а, знаєте, 
часом навіть сам дивуюся, звідки в мене ті  
сили беруться! — додає ветеран. — Та що 
там, окрім фізичних навантажень, у мене є 
багато й інших цікавих справ. Наприклад, 
дуже люблю читати і вивчати напам’ять різ-
ні твори. Колись у юності, коли я за день до 
екзамену вивчив 40 віршів, казали, що у ме-
не феноменальна пам'ять. Так у якійсь мірі 
й було. Та навіть зараз, у свої 87 років, я не 
скаржуся на неї, — говорить він і починає 
переповідати уривок одного із 9 найулю-
бленіших прозових творів, написаних Анто-
ном Чеховим, «Пересолив».

ПОДВІЙНЕ ВЕТЕРАНСЬКЕ «ЗОЛОТО» 
 Із VІІ літніх Всеукраїнських ігор 

ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки, 
що відбувалися наприкінці травня у  
Миколаєві, наш земляк, спорт смен-
важкоатлет Петро Максимович Ба-
зюченко, набравши по системі Сін-
клера 420 балів, знову традиційно 
привіз подвійне «золото». 

ПОТУЖНІ ВЕТЕРАНИ 
Сергій КРУЧИНІН

На VІІ літніх Всеукраїнських іграх ве-
теранів Київську область представля-
ли троє важкоатлетів — Ігор Томченко з 
Іванкова, Петро Базюченко та Григорій 
Білим. У результаті П. Базюченко вже 
вкотре став чемпіоном України у віко-
вій категорії 85+ років, а Г. Білим — вп’я-
те чемпіон у своїй категорії 75-79 років. 

Григорій Тимофійович поділився вра-
женнями від поїздки: «Змагання пройшли 
організовано, все було на високому рів-
ні. Але цього разу ніхто з адміністрації не 
прийшов на відкриття привітати учасни-
ків, зазвичай, це робили заступник місь-
кого голови чи голови РДА. Глядачів бу-
ло чоловік п’ятнадцять, ніхто не знав про 
змагання — ніяких об’яв ніде не було. Хо-
ча за участь у змаганнях кожен учасник 
зробив внесок 200 грн. Ще в очі кидаєть-
ся невтішна тенденція — зменшення кіль-
кості учасників. Цього року у Миколаєві 
зібралося 75 чоловіків та 5 жінок, хоча ми-
нулого року всього нас було більше ста, а 
дев’ять років тому — більше 150 спортс-
менів. Я кажу Петру Максимовичу, що до-
сить уже їздити на змагання, але він не 
слухає, каже, що спорт — до останнього».

Головним гартуванням для спорт-
смена, окрім традиційних трену-
вань щотридні, є робота на городі. 

ПОЧАТОК ЛІТА — 
ЧУДОВЕ СВЯТО!

Галина КРИВОШЕІНА, тренер з шахів 
Бориспільського міського центру спорту

Цікаво і змістовно проходив 30 травня 
2017 року у приміщенні міської бібліоте-
ки на вул. Європейська, 6 спільний захід 
шахової секції Бориспільського міського 
центру спорту і працівників бібліотеки з 
нагоди святкування Всесвітнього дня за-
хисту дітей. В яскравих костюмах, святко-
вих вишиванках шахові принци і принце-
си, а саме: Стецюк Олександр, Криворот 
Богдан, Галатенко Олександра, Прешку-
пов Ілля, Сябрук Руслан, Іванюк Надія — 
змістовним монтажем розповіли про свої 
досягнення під час навчання цього року. 
Діти привітали бібліотекарів із початком 
чудової пори року — теплим літом. Колек-
тив бібліотеки щиро подякував вихован-
цям шахової секції за гарні вітання та по-
здоровлення і побажали юним шахістам 
успіхів у навчанні, міцного здоров’я дітям 
та їхнім родинам, вдалого літнього відпо-
чинку та успішних майбутніх перемог. Та-
кож працівники бібліотеки вручили дітям 
подарунки: цікаві книжки — і провели ді-
тей у конференц-зал для перегляду ви-
ставки дитячого малюнка вихованців ху-
дожньої майстерні Будинку дитячої твор-
чості. А потім, після віншування, наші ша-
хісти продовжували свято в шаховому 
клубі турніром з нагоди Дня захисту дітей.
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Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Живляться водойми за рахунок підземних джерел, дощів 
і снігів. Ці мальовничі куточки природи не лише є окрасою, 
але й місцем проживання для багатьох видів рідкісних рос-
лин і тварин. Проте, не завжди вони мають привабливий ви-
гляд внаслідок недбалого втручання людини та утворення 
смітників поблизу.

Річка Карань 

Кажуть, що ця красива річка, права притока Трубежа, що 
на Переяславщині, колись була повноводною, навіть суд-
ноплавною. Протікає (якщо так можна сказати) вона око-
лицями Головурова, Сошникова і Старого. Іноді русло хова-
ється під землю, а в деяких місцях — розливається озерця-
ми. Поблизу села Головурів знаходиться декілька великих 
озер. Тут у ХХ ст. добували торф, саме тому Карань місцеві 
мешканці називають ще кар’єрами. Унікальна флора і фа-
уна, кумкання жаб, чудові пейзажі з березами, берестом, 
очеретом, здавалося б, могли приваблювати не лише ба-
гатьох відпочивальників, а й художників. Та дещо відлякує 
частих відвідувачів сила-силенна комарів. Однак це не за-
вадило рибалкам-бракон’єрам знищити за допомогою сі-
ток та електровудок більшість видів риби, які тут водилися. 
Кажуть, клює тільки карась. На Карані ще можна зустріти бі-
лих чапель, чайок, бобрів, диких кабанів і послухати чарів-
ний спів птахів…

Озеро у Воронькові

Цю невелику красиву водойму можна побачити майже у 
центрі села Вороньків, на вулиці Миру. Вороньківці гово-
рять, що вона живиться із природних джерел. А небайду-
жі люди її іноді окультурюють. Тому озерце завжди догляну-
те, навколо ростуть старі верби, купаються качки із сусідніх 
обійсть, зрідка і рибалку можна зустріти. Цікаво, що до води 
рядочками тягнуться городи. Це нагадує стару картину з му-
зею із сільським мальовничим пейзажем.

Ставок у Старому

Поблизу колишнього цукрового заводу у селі знаходить-
ся чималий ставок, у народі його називають Заводським. Ще 
якихось 10-15 років тому водойма була окрасою села. Понад 
берегом росли розкішні тополі, було зелено. Старинці роз-
повідають, що ставок живиться джерелами з річки Карань. 
Тепер водойму розрили, почистили, уздовж нагромадили 
величезні гори піску, глею, глини. Старі дерева лежать ви-
рубані. Чи вдасться відновити колишню красу чарівного ку-
точка природи? Чи буде відбуватися оновлення води після 
втручання людини?

Трохи далі у Старому, розповідають місцеві мешканці, є ве-
ликий мальовничий Заячий ставок. Раніше тут купалися, ло-
вили рибу. А сьогодні до нього заросли стежечки, тому по-
трапити туди не вдалося…

МАЛЬОВНИЧІ КУТОЧКИ 
ПРИРОДИ

 ВОДОЙМИ  АКТУАЛЬНО

 Продовжуємо знайомити читачів тижневи-
ка «Вісті» з водоймами Бориспільського райо-
ну. Виявляється, озер, річок, ставків у нас чима-
ло. Вони знаходяться на рівній місцевості, тому 
річки (притоки Дніпра і Трубежа) мають повіль-
ну течію. 

 ВІТАЄМО

ЧИМ ЗАВИНИЛИ 
ДЕРЕВА?

Тетяна КУЧМІЙ, художник, м. Бориспіль

Височіє небо, вітер гойдає море яскраво-зеленого 
вербового гілля, воно  мерехтить вохристими доти-
ками до блакиті, мариться в легкому серпанку дале-
чина поля… Так було багато років до цієї весни.

Чудовий український краєвид у будь-яку пору ро-
ку знаходився в 15 хвилинах від центру Борисполя. 
Щоб його побачити, необхідно було просто виїхати з 
вул. Бежівка через об’їзну на дорогу до села Артемівка.

Зараз цей шлях швидше нагадує дорогу жахів і смут-
ку. Майже кожне дерево по-звірячому закатоване вог-
нем, точніше — вбите! Якісь виродки (з огляду на ско-
єне, їх людьми назвати важко), повидирали кору внизу 
на кожній деревині (переважно, це верби), щоб потім 
закинути туди жарини і випалити нутро. І не полінува-
лись же так пройтись від  об’їзної аж до самісінького 
села. А чим ближче до Артемівки, тим ретельніше — не 
минули жодного дерева! 

Коли ви їздите у машині чи маршрутці на швидкості, 
можете не помічати цього злочину, крім того, що дере-
ва порідшали, а облисілих прольотів дороги збільши-
лось у рази. Виникають логічні питання: чим завинили 
ці дерева, і кому вони завадили? Може фермерам, які 
засівають свої ділянки вздовж дороги і хочуть збіль-
шити площу посівів на кілька метрів? Навряд чи, бо 

поля навпаки завжди обсаджували вітрозахисними 
смугами, щоб взимку вберегти посіви від вимерзання. 
Може працівникам дорожньої служби набридло слід-
кувати за порядком у придорожній смузі? Але вони 
й так ніколи особливо не переймались не лише сму-
гою, а й самою дорогою. До того ж, їм простіше було 
б просто спиляти дерева, а не марнувати свій час на 
їх повільне знищення.  Найвірогідніше, що спадає на 
думку, це діло рук місцевих селян: як тільки подорож-
чав газ, почали палити дровами. І от за 3-4 місяці цьо-
го року раптом купа здорових міцних дерев стали по-
тенційними дровами! Навесні випалили серцевину, за 
літо дерева всохнуть, а восени буде готовий сухостій. 
А на заміну нічого ж не посадили. А навіть, якщо по-
садять, то дереву, щоб вирости до таких розмірів, по-
трібно кілька десятків років.

Найбільше вражає безкарність і безпорадність си-
туації: є ж місцева влада, якісь закони врешті-решт... 
Невже будь-хто може так просто винищувати при-
роду в усіх на очах і йому це зійде з рук? З’ясувалось, 
що таке свавілля коїться не лише біля Артемівки, ана-
логічну картину можна побачити і біля села Велика 
Олександрівка.

Кажуть, без верби і калини немає України? Як так да-
лі піде, то через пару років і вербу будемо дітям пока-
зувати лише у книжках. Сумно і соромно перед приро-
дою за таку поведінку «людей». І так хочеться сказати: 
«Люди! Влада! Схаменіться! Що ж ви коїте? Чим будете 
дихати? Чим будуть дихати ваші діти, внуки, правнуки?»

Ці дерева ми бачимо останнє літо! До осені 
вони всі всохнуть, їх потрощить вітрами, які 
у цій місцевості дмуть сильно і регулярно, а 
потім їх розтягнуть на дрова.
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Корисні поради
 СЕКРЕТИ КРАСИ ЦІЛЮЩІ РОСЛИНИ

Краса по-японськи
Красуні східної країни використовують від-

вар з рису як тонік вранці і ввечері. Вода, у якій 
варився рис, зволожує шкіру, робить її пруж-
ною і сповільнює старіння, попереджає утво-
рення пігментних плям. Рисову воду можна 
зберігати у холодильнику до 4 діб або вико-
ристовувати для протирання шкіри замороже-
ні кубики.

Окрім того, японки добре знають, що чудо-
дійний ефект має маска для обличчя на основі 
рису. Приготування: зварити 2-3 ст. рису, роз-
терти до однорідної маси, додати 1 ст. л. тепло-
го молока і 1 ст. л. меду. Маску нанести на чисту 
шкіру обличчя та шиї і залишити на 30 хв. Потім 
змити водою, у якій варився рис.

«Хоч з лиця воду пий…»

Влітку кожна жінка прагне мати якомога 
ефектніший і привабливіший вигляд. Зберегти 
красу і молодість, здоровий вигляд шкіри, поз-
бутися зморшок можна за допомогою природ-
них засобів, без застосування штучних і доро-
гих кремів.

• Освіжити шкіру обличчя можна за допомо-
гою маски з помідора і 2 ст. ложок молока.

• Протизапальна маска із 1 ч. л. соку алое та 1 
яйця зробить вашу шкіру пружною, розгладить 
зморшки.

• Позбавить від вугрів суміш 1 яєчного жовт-
ка і 1 ч. л. соку лимона.

• Свіжості і блиску обличчю надасть крем із 2 
ст. л. йогурту і 2 ч. л. лимона.

• Шкіра стане пружною і шовковою на дотик 
від маски з 2 ч. л. меду і 1 ч. л. соку лимона.

• Надовго зберегти молодість і красу допо-
може регулярне вмивання обличчя звичайною 
сироваткою.

Лариса ГРОМАДСЬКА

Кімнатні рослини роблять нас щасливі-
шими і радіснішими, спокійнішими і опти-
містичнішими. Хворі люди, які мають мож-
ливість спостерігати за зеленим садом, 
виліковуються значно швидше, аніж ті, хто 
бачить лише стіни… Це доводять багато 
різних досліджень.

Вважається, що найкраще очищають по-
вітря від шкідливих мікроорганізмів і ре-
човин аспарагус, хлорофітум, фікус і ци-
трусові. Звичайно, на підвіконні можна ви-
рощувати чебрець, м’яту, мелісу, петруш-
ку, базилік, кріп, материнку, розмарин чи 
шавлію. Але є квіти, до яких ми так звикли, 
що не уявляємо без них свого дому. А во-
ни, виявляється, ще й цілющі!

Товстянка

Багато хто вірить, що грошове дере-
во (саме так ми називаємо цю рослину) 
приносить у дім багатство. Можливо, це й 
справді так. Окрім того, товстянка має ці-
лющі властивості, подібні до алое (століт-
ника). Ця рослина наділена протизапаль-
ними, противірусними властивостями.

Соком із листя лікують герпес на губах, 
натирають суглоби при артриті, полощуть 
горло при ангіні. Для цього достатньо сік із 
10 листочків розвести склянкою теплої во-
ди. Компресами з розрізаного листя товс-
тянки лікують опіки, рани, порізи, геморой.

Помічна лікарська рослина і при цисти-
тах, виразках шлунку. Проте варто знати, 
що рослина містить шкідливі речовини, 
тому внутрішньо застосовувати її мож-
на лише після консультації з фахівцем.

Каланхое

Вічнозелена рослина із тропіків чудо-
во прижилася на наших підвіконнях. Ли-

стя каланхое має у своєму складі оцто-
ву, яблучну і лимонну кислоти, тому до-
бре допомагає при захворюваннях ясен 
і тонзилітах, від нежитю і при ангіні, за-
студі та грипі. При печії, болях у шлун-
ку можна розжувати листя. Суміш калан-
хое і меду в однакових пропорціях до-
помагає при головному і серцевому бо-
лях (приймають по 1 ст. л. тричі на день). 
Сік каланхое рятує від опіків, стоматитів, 
фурункулів.

Герань

У народі цю квітку називають ще кала-
чиками. Українці завжди вирощували ге-
рань у хаті, бо вважали оберегом і добре 
знали її лікувальні властивості. Шануван-
ня цієї рослини навіть засвідчено в одно-
му із своїх віршів української поетеси Оле-
ни Теліги:

Не цвітуть на вікні герані —
Сонний символ спокійних буднів.
Ми ввесь час стоїмо на грані
Невідомих шляхів майбутніх.
Вона має знеболювальні властивості, 

тому її використовують при головних бо-
лях і мігрені, депресії і патологічному клі-
максі. Для зняття головного болю сік ге-
рані і олію (1:3) наносять на скроні, лобо-

ву і потиличну ділянки, а також на підошви 
стоп. У вухо вкладають тампон, змочений у 
суміші герані й олії (1:4).

Та пам’ятайте: герань протипоказана 
при вагітності.

Золотий вус 
(калізія запашна)

Про цю рослину написано багато книг, 
її лікувальні властивості визнані у бага-
тьох країнах світу. Доведено, що золо-
тий вус прискорює обмінні процеси і 
омолоджує організм, має спазмолітич-
ну, жовчогінну, протизапальну та відхар-
кувальну дії, поліпшує діяльність крово-
носної і травної системи, лікує рани, фу-
рункули, екзему, лишаї, гнійні та гриб-
кові захворювання. Рослину, яка часто 
красується на підвіконні, використову-
ють при лікуванні зору, стресу, неврозу, 
геморою, цукрового діабету, пародонто-
зу, туберкульозу, пневмонії і навіть онко-
логічних хвороб.

Попри цілющі властивості золото-
го вуса, треба бути вкрай обережним з 
ним і перед лікуванням консультувати-
ся з фахівцем. Рослина протипоказа-
на дітям до 12 років, хворим на астму, 
курцям, а також при захворюванні ни-
рок і простати, у період вагітності та 
людям, схильним до алергічних реакцій. 
Передозування може призвести до по-
шкодження голосових зв’язок, набряків і 
висипання.

ЛІКИ НА ПІДВІКОННІ
 Кожна господиня прикрашає 

свою оселю квітами. Це ство-
рює атмосферу затишку і гармо-
нії, доповнює інтер’єр, милує око 
мешканців і гостей. Проте, є кім-
натні рослини, які, окрім краси, 
очищають повітря і дарують нам 
здоров’я.

Квіти дуже чутливі до атмосфери 
у хаті, до людей, які їх доглядають. 
Кажуть, що будуть розкішними 
фіалки і орхідеї, постійно цвісти-
муть тільки там, де панує злагода.
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ОВНИ. Сприятливий 
період, вас підтримають 
майже в усіх починаннях. 
Постарайтеся не лінувати-
ся, щоб не втратити непо-
гане місце під сонцем.

ТЕЛЬЦІ. Цього тижня 
доведеться зміцнювати 
свої позиції й навіть від-
стоювати свої досягнення. 
Під час роботи постарай-
тесь не вести зайві розмо-
ви. Дуже вдалі вихідні.

БЛИЗНЮКИ. На вас 
цього тижня чекають 
яскраві події та приємні 

зустрічі. Якийсь час дове-
деться присвятити спіл-
куванню з родичами, до-
машнім справам та госпо-
дарським клопотам.

РАКИ. Більш реалістично 
оцінюйте свої сили та мож-
ливості. Розподіліть наван-
таження та розваги більш-
менш пропорційно. У ви-
хідні небажано загострюва-
ти стосунки з родичами.

ЛЕВИ. Тиждень буде на-
пруженим, можливі не-
приємні контакти та дзвін-
ки, непорозуміння в осо-

бистому житті. На суботу 
краще не планувати важ-
ливе побачення.

ДІВИ. Легко не буде. Не 
відступайте від намічених 
планів, і тоді ви зможете 
успішно їх реалізувати. У 
вихідні вам буде необхід-
на комфортна атмосфера 
та турбота близьких людей.

ТЕРЕЗИ. Емоційний 
тиждень. Будьте обачні та 
акуратні, щоб не допустити 
зайвих помилок. Ваша ак-
тивність у вихідні обов'яз-
ково увінчається успіхом.

СКОРПІОНИ. Чудовий 
період, все буде виходи-
ти легко. Імовірні позитив-
ні зміни на роботі. Можете 
очікувати на додатковий 
прибуток і навіть премію.

СТРІЛЬЦІ. Не лінуйте-
ся, не марнуйте дорого-
цінний час, не зупиняй-
теся на досягнутому. До-
віртеся порадам друзів 
— вони допоможуть розі-
братися в проблемі.

КОЗЕРОГИ. Сприятли-
вий час для продуктивної 
роботи, навчання і діло-

вих зустрічей. Нові ідеї мо-
жуть стати початком вели-
ких успіхів у майбутньому.

ВОДОЛІЇ. Фінансовий 
успіх неодмінно прийде 
до вас, якщо докладете 
максимум зусиль для йо-
го досягнення. І будьте 
обережні стосовно нових 
ідей.

РИБИ. Спокійний пе-
ріод. Зараз не час міня-
ти роботу або супутника 
життя. У вихідні не відмов-
ляйтеся від можливості 
відпочити з друзями.

Астрологічний прогноз на 12 — 18 червня

Наостанок

Тел: 050-075-12-06, Євгеній

ТЕРМІНОВО!

НАПІВФАБРИКАТІВ
вареники, пельмені, інше

Харчування
та можливість

проживання за
рахунок компанії
з/п 180 грн за зміну

с. Рогозів, Бориспільський р-н

ЛІПНИЦЯ


