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ПО-БОРИСПІЛЬСЬКИ
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Субсидії по-новомуБанківські картки прав не обмежують
Коли держава впроваджувала програму надання субсидій на ко-

мунальні послуги, то декларувала, що люди будуть зацікавлені еко-
номити енергоносії. Але по факту — економія виявилася не зовсім 
вигідною для деяких споживачів.

Днями у мережі Інтернет з’явилася інформація, що українцям обме-
жили можливість самостійно поповнювати коштами зарплатні картки. 
Це пояснюється необхідністю відокремити зарплатні кошти від грошей, 
які можуть приносити прибуток, а прибуток має оподатковуватися. 
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 СИТУАЦІЇ

 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ  БЛАГОУСТРІЙ

СТОЯНКА БЕЗ ПРАВИЛ

Тротуар з боку «Сільпо» вздовж Алеї Тисячо-
ліття поступово перетворюється на стоянку. 
Там пішохідна зона, але постійно стоять лег-
кові автомобілі. Та віднедавна місце у тіньку 
під деревами облюбував ще й рейсовий авто-
бус. Схоже, там він вирішив перечекати пере-
рву між рейсами. Тож «Вісті» на плановій нара-
ді у міського голови, яка проходила 10 липня, 
звернулися з проханням навести там порядок, 
встановити знаки, які не допускатимуть стоян-
ки на пішохідній зоні, щоб поліція могла кон-
тролювати дотримання вимог цих знаків.

ЕКСПЕРТИЗА, 
АЛЕ НЕ ТА

Нова вимога законодавства, яка набрала 
чинності з 10 липня, щодо необхідності прове-
дення не просто експертизи проектів, а комп-
лексної державної експертизи, мало не по-
ставила хрест на всіх проектах з будівництва, 
благоустрою, поліпшення технічного стану 
озер, які вже її пройшли, за яку сплачено кош-
ти, і по яких уже могли розпочинатися роботи. 
Про це повідомив перший заступник Бори-
спільського міського голови Микола Корній-
чук на понеділковій плановій нараді. А прове-
дення додаткової експертизи було б не лише 
додатковою витратою коштів, це б відстрочи-
ло виконання робіт ще на 2-2,5 місяця. Адже 
Бориспіль — не єдине місто із готовими про-
ектами, і провести експертизу швидко точно 
б не вдалося.

На щастя, повторної експертизи проводи-
ти не доведеться. Вже наступного дня Мико-
ла Петрович повідомив, що Міністерство ре-
гіонального розвитку на своєму сайті опу-
блікувало роз’яснення, яким дало можли-
вість впроваджувати в життя усі ті проекти, 
на які до 10 липня було отримано експертизу 
кошторису. Тож під нововведення потраплять 
тільки нові проекти.

«НЕ ПЕТЯ» ЗАЛИШИВ 
КОМУНАЛЬНИКІВ БЕЗ 
ЗАРПЛАТИ

Комунальні підприємства міста Борисполя 
отримали повідомлення від «Укрпошти» Про 
настання обставин непереборної сили. Кош-
ти, які люди сплачували за комунальні послу-
ги через поштові відділення, до комунальних 
підприємств не дійшли. Зависли через вірус 
«не петя». І «Укрпошта» знімає із себе відпо-
відальність за отримання комунальними під-
приємствами цих коштів. Тож нині на підпри-
ємствах під загрозою роботи по підготовці до 
зими, і працівники, які і так отримували зарп-
лату із запізненнями, можуть надовго зали-
шитися без оплати своєї праці.

На Бориспільському центральному пошто-
вому відділенні кореспондента запевнили, 
що комунальні платежі не приймають уже 
протягом двох тижнів. Для споживачів, які 
оплатили комуналку через пошту, квитанція 
про оплату є документом, який підтверджує 
сплату коштів. Тільки комунальникам від того 
не легше.

Підготувала Ірина КОСТЕНКО, 
фото автора

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Микола Корнійчук, перший заступник 
міського голови, розповів нам, що така ве-
лика кількість світлофорів вкрай необхід-
на. «Місто є транзитним, за день чимало ав-
тівок проїжджають центральною вулицею, 
тому містяни не змогли б безперешкодно 
пересуватися Борисполем. Ці світлофори, 
в першу чергу, є помічниками для мешкан-
ців, а вже потім регулювальниками руху 
для транзиту», — каже Микола Петрович.

За словами заступника мера, старі світ-
лофори наразі міняють на нові світлодіод-
ні через те, що ті вже не лише фізично, а й 
морально застаріли. За сонячної погоди їх-
нє світло погано видно, і ламаються вони 
дуже часто. 

Світлодіодний світлофор коштує місту 
від 700 тисяч гривень, залежно від кілько-
сті елементів. Такий регулювальник є наба-
гато надійнішим, значно економить елек-

троенергію та його світло добре видно під 
будь-яким кутом. 

Кілька днів тому новий світлодіодний 
світлофор запрацював на вулиці Київський 
Шлях навпроти ринку «Центральний». Йо-
го попередник був застарілим не стільки 
фізично, скільки технологічно. І водії і пі-
шоходи швидко оцінили, наскільки зручно, 
коли світлофор інформує ще й про час, від-
ведений для того чи іншого сигналу.

Коли всі місцеві світлофори замінять на 
нові, тоді ввімкнуть так звану «зелену хви-
лю», коли зелене світло буде горіти по чер-

зі на усіх світлофорах вулиці. Якщо водій не 
перевищить швидкість, то зможе проїха-
ти відстань не зупиняючись. Така практика 
давно відома в Європі.

Також на минулій сесії Бориспільської 
міської ради прийняли рішення про виділен-
ня коштів для Програми розвитку дорож-
нього господарства та безпеки руху в місті. 
Тому найближчим часом у місті з’явиться до-
даткове освітлення пішохідних переходів. Бі-
ля магазину АТБ на вул. Київський Шлях во-
но вже встановлено, очікуємо — на вулиці 
В. Момота (магазин Фора та ПАТ «Атасс-Бо-
риспіль») та біля музичної школи. Ще тут бу-
де встановлено доповнюючи дорожні знаки 
та нанесено пластикову дорожню розмітку.

«СВІТЛОФОРНИЙ» БОРИСПІЛЬ
 Наше місто, мабуть, перевер-

шує будь-який райцентр країни 
за чисельністю світлофорів. Пер-
ший із них був встановлений ще 
до Олімпіади у 1980 році. Зараз на 
пішохідних переходах їх нарахову-
ється п'ятнадцять та 3 мигаючих.

Чи потрібен ще один 
світлофор?

Мешканці мікрорайону Розвилка часто 
скаржаться на неспроможність перейти 
вулицю на зупинці «Ринок», що на перети-
ні вулиць Лугова та Київський Шлях. Люди 
говорять, що машини дуже рідко зупиня-
ються на цьому пішохідному переході. 

«Необхідність світлофора найбільше 
тут постає саме у шкільний час. Адже ді-
ти після школи, вийшовши з маршруток, 
мають перейти дорогу, якою на великій 
швидкості мчать автівки», — каже меш-
канка тамтешнього провулку Пушкіна.

Майя Бреславська, начальник управ-
ління патрульної поліції міста, погоджу-
ється із цим твердженням. Якщо не світ-
лофор, то хоча б «лежачий поліцейський» 
біля цієї зупинки має бути. 

Оновлених світлофорів побільшало
Інна КРИНИЧНА, фото автора

Заміна старих світлофорів на но-
ві у Борисполі ведеться дуже швид-
кими темпами. Там, де ще вчора водії 
змушені були придивлятися, щоб не 
пропустити потрібне світло, сьогод-
ні «дорожній регулювальник» зустрі-
чає їх яскравим світлодіодним сигна-
лом, із цифровою інформацією про 
час, відведений на проїзд чи зупинку.

На фото: працівники підприємства, 
яке встановлює нові світлофори, під-
ключають до енергопостачання світ-
лофор на повороті із вулиці Головато-
го на Київський Шлях. Наскільки вда-
лося зрозуміти із того, як розташовані 
світлофори, тепер пішохідні перехо-
ди через Київський Шлях будуть уже 
з обох боків вулиці Головатого. Для пі-
шоходів це набагато зручніше.

ОБУРЕНІ ВІДСУТНІСТЮ СВІТЛА 
МІСТЯНИ ХОТІЛИ ЗАЛИТИ 
БОРИСПІЛЬ ФЕКАЛІЯМИ

Микола Корнійчук озвучив на плановій нараді парадоксальну 
ситуацію. У четвер на минулому тижні згорів трансформатор по-
тужністю 400 кіловольтампер на вулиці Головатого, 77. Без напру-
ги залишилися багатоповерхівки на Головатого 77а, 77б, каналіза-
ційно-насосна станція, яка обслуговує увесь мікрорайон на вули-
ці Привокзальній, приватний сектор, підприємства. З’ясувалося, 
що ТП належить фірмі «Тиара», яка на сьогодні є банкрутом. Звер-
нутися із вимогою відремонтувати ТП не було до кого, бо на сьо-
годні не призначено навіть ліквідатора компанії, який би мав хоч 
якісь повноваження. Та й навряд чи був би толк від такого звер-
нення. По закону ні Бориспільське РП «Київобленерго», ні міська 
влада не мають права вкладати кошти у реконструкцію чи ремонт 
об’єктів, які мають приватного власника. Але саме на владу і на 
електропостачальників  були спрямовані гнів та обурення людей, 
які залишилися без світла.

Щоб відновити роботу КНСки довелося терміново доправити до 
неї дизель-генератор. Але мешканці, обурені відсутністю світла, не 
хотіли його пропускати, заявляючи, що якщо вони страждають без 
електрики, то нехай усе місто заллє каналізаційними стоками. На 
щастя, громадян таки вдалося переконати, що їхні методи на ре-
зультат точно не вплинуть. Перемовини тривали до першої ночі.

Проблему із електропостачанням допоміг вирішити Володи-
мир Ілліч Шалімов, який очолює підприємство «Агробудмеханіза-
ція». Наступного дня, у п’ятницю, він придбав трансформатор вар-

тістю більше 80 тисяч гривень, його спеціалісти відремонтували 
ТП і дали людям світло.

ТАКА ПІДСТУПНА СУБСИДІЯ, 
або БЕЗ БОРГІВ ВИНУВАТІ

У понеділок, 10 липня приблизно опівдні, Бориспільске РП за до-
рученням «Київобленерго» намагалося відключити «Бориспільво-
доканал» від енергопостачання. Про це повідомив на засіданні ви-
конавчого комітету Бориспільської міської ради Микола Корній-
чук. Причиною стала заборгованість підприємства, яка виникла в 
результаті затримки коштів за субсидіями, які мала сплатити енер-
гопостачальникам держава за взаємозаліком. Від підприємства по-
чали вимагати оплату боргу живими коштами. От тільки взаємоза-
лік за субсидіями можливий лише при наявності заборгованості 
підприємства. Якби водоканал погасив борги, то держава навряд 
чи розрахувалася б із підприємством по субсидіях. Але головний 
парадокс у тому, що взаємозалік по боргу на суму 169 тис. грн за ра-
хунок заборгованої державою субсидії уже відбувся і пройшов че-
рез казначейство. Просто до енергопостачальників ця інформація 
ще не дійшла, тож вони просто не хочуть вірити, що «Бориспільво-
доканал» уже не має заборгованості.

Таку ж саму проблему має і «Бориспільтепломережа». Борги 
держави перед підприємством по субсидіях рахуються мільйона-
ми, а газопостачальників взаємозалік уже не влаштовує, вимага-
ють оплати живими грошима.

Підготувала Ірина КОСТЕНКО
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 ЯГІДНИЙ СЕЗОН

 БАЗАРНІ РЯДИ

Валентина ОЛІЙНИК, фото автора

— Черешня уже відходить, — розказує 
продавчиня Олена Клименко. — Її мало, і 
вона досить дорога  — дешевше, ніж за 38 
гривень, не візьмеш ніде. Але її люди вже 
наїлися і майже не беруть. Натомість най-
більш ходова зараз смородина. Он, по-
гляньте, всі прилавки скрізь заставлені. Во-
на зараз по 25 гривень за кілограм. Люди 
за нею просто в черги вилаштовуються, як 
підвозять. Цього року на неї великий уро-
жай. Малину наразі теж добре беруть, хоча 
вона йде дорожче. Поки по 45-50 гривень 
за кілограм відпускаємо, а як буде далі, то 
побачимо.

Якщо, наприклад, перша чорниця була по 
60 гривень за кілограм, то зараз, коли її біль-
ше, вона чомусь тримається на позначці 80 
гривень і особливо попитом не користуєть-
ся. Продавці, пояснюючи високу ціну, поси-
лаються на те, що на цю ягоду в Україні ма-
лий урожай. Самі ж містяни, або хтось із їх-
ніх домашніх, хто має проблеми з очима, у 
відповідь на те посопують і, якщо й беруть, 
то від сили кілограм-два. Кажуть, за таку ці-
ну особливо не запасешся, а вітамінами на 
зиму затаритись хочеться різними.

Потроху на ринках почали з’являтися пер-
сики (інжирні, 55 грн) та нектарини (в серед-
ньому, 36-42 грн за кілограм). Але їх поки не 
дуже беруть. Люди кажуть, це ще надто до-
рого, аби у вигляді кісток викинути у смітни-
цю добру 5-ту частину витраченої суми. Ви-
кладати від 48 гривень кревних за перші до-
бірні абрикоси теж готові небагато людей, 
тому пропозиція цього товару на ринку ко-
ристується попитом досить скромно.

Тим часом і перші жовті чи червонобокі 
солодко-кислі сливи по 40-47 гривень за кі-
лограм також не у особливому фаворі. Спо-
живач, як виявляється, чекає більш доступ-
ного вітчизняного товару — звичайних уго-
рок, які в сезон, уже за якийсь місяць-півто-
ра, відпускають не дорожче 15 гривень за 
кілограм.

Також саме починається реалізація динь 
та кавунів. Поки що диню можна придбати 
за 18-25 гривень за кілограм, а от за кіло-
грам кавуна правлять від 10-15 гривень. На 
початку серпня, коли починається пік сезо-
ну на їхній продаж, у зв’язку з масовим до-
стиганням, містяни очікують смакувати цією 
ягодою за 4 і 1,5 гривні відповідно, тож поки 
що, головно, хіба дивляться у їхній бік.

Як заробити на зошити?
Якщо не лінуватися, то можна виручати 

досить хороші кошти, систематично спро-
дуючи одні лише лишки продукції, вироще-
ної на власній присадибній ділянці.

Семикласник Миша Іванченко з мамою 
Іриною влітку на місцевому ринку бувають 
часто. Тут вони спродують лишки городи-
ни і садовини, зібрані на своїй невеличкій 
території. Ірина Віталіївна каже, зазвичай, 
таким чином вони заробляють гроші, аби 

скупитися до школи. Тобто пускають кошти 
на зошити.

— Собі на зиму ми вже закруток нароби-
ли. А це от все принесли продати, — роз-
казує Ірина Іванченко, вихваляючи розкла-
дений товар. — Ось це, наприклад, йошта. 
За великий стакан прошу 10 гривень. Знає-
те, цю ягоду, зазвичай, беруть для компотів. 
З нею він виходить дуже наваристий, аро-
матний... Аґрус теж по десять гривень відпу-
скаю. У стакан поміщається десь 350 грамів, 
а то й більше. Вважаю, як для домашнього, 
нічим не обробленого, то це досить хороша 
ціна. А от малина, наприклад, уже дорожче 
йде — по 20 гривень за стакан...

Поки ми розмовляємо з пані Ірою, її син 
старанно пересипає смородину з пластмасо-
вого відеречка у високі стакани і десь вдві-
чі більші за них прозорі квадратні лотки. Що 
висипається з ємності на прилавок, він, ба-
чу, обережно піднімає і вивершує заповнену 
тару, формуючи ягідні верхівки-шапочки. Зі 

всього видно, товару тут накладають щедро, 
тож, мабуть, варто брати, думаю собі...

Вловивши мій зацікавлений погляд на цій 
ягоді, господиня рекламує, що смородину, 
якщо пустити на кілограми, то відпускає по 
неабияк прийнятній ціні — по 35 гривень.

Поки прицінююся і вирішую, скільки і чо-
го брати, запитую у продавців, що вони самі 
найбільше люблять готувати з цих ягід, і на 
що, головно, націлений сьогодні середньо-
статистичний споживач.

— У покупців найбільш ходові зараз виш-
ні, смородина, аґрус і перші яблука. Їх вони, 
як кажуть, купують для збірних компотів. У 
нас також сезонні фрукти на ці ж напої ідуть. 
Крім компотів часто готуємо з цими ягода-
ми вареники.

— Ви ще скажіть, що Миша допомагає, — 
перепитую в Ірини, вдавано скептично-пре-
тензійно зиркаючи у бік юнака.

— Авжеж допомагає, — відповідає мама 
хлопця. — Він у мене слухняний. От, напри-
клад, підходжу до Миші і кажу, що будемо 
вареники варити. Тільки, уточнюю, для них 
треба було б малини нарвати, смородини... 
Давай, кажу йому, підемо. На це він відразу 
погоджується. І часто навіть сам, не чекаю-
чи мене, йде і рве.

Наприкінці розмови з цією приємною ро-
диною, цікавлюся, як вони борються зі шкід-
никами, оскільки казали, що свої насаджен-
ня нічим не обробляють. Мама з сином пе-
реглядаються. Перефразовую і запитую, як, 
наприклад, ті борються з попелицею чи ін-
шими шкідниками. Пані Ірина, пересипаю-
чи-демонструючи у долонях крупні і чисті 
ягоди смородини, відверто дивується моєму 
запитанню. Каже, що попелиця на її рослини 
не нападає. А я все не вгаваю, намагаючись 
вивідати бодай якісь секретики догляду.

— Та навіть не знаю, що порадити, — сти-
нає плечима жінка. — Ніяк особливо не до-
глядаю за насадженнями. Може, це просто 
сорт якийсь стійкий абощо.

— Або ви просто люди настільки хоро-
ші, що навіть попелиця не хоче обтяжува-
ти вас турботами і, перестрибуючи обійстя, 
дислокується десь у сусідів далі по вуличці, 
— підкидаю свій жартівливий варіант. Піс-
ля чого всі ми, з-за обох боків прилавка, ра-
зом з кількома покупцями, що саме підійш-
ли до їхнього торгового місця, заходимося 
добрим щирим сміхом.

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Базар у селі Вороньків — найбільший 
на Бориспільщині. Щосуботи ні світ ні зо-
ря сюди з’їжджаються не лише продавці 
і покупці з різних сіл району, а й із Бори-
споля, Переяслава-Хмельницького, Киє-
ва, Чернігівщини, інших областей Укра-
їни… Дещо менші базари збираються у 
Старому (середа), Рогозові (четвер) тощо. 

Купити у Воронькові можна, здається, 
все! Кури, гуси, свині, риба, одяг, посуд, ме-
блі, штори, канцтовари, домашнє м’ясо, 
олію і молоко, квіти, саджанці, кондитерські 
вироби, електротовари і запчастини до них, 
сільськогосподарську продукцію, космети-
ку і миючі засоби…

Причому, значно дешевше, ніж будь-де. Ок-
рім того, можна замовити потрібну вам річ — і 
наступної суботи привезуть ваше замовлення.

Проте, останнім часом базар менш веле-
людний: іноді продавців більше, аніж покупців. 
Значно зменшилася купівельна спроможність 
людей. Деякі торговці також звузили асорти-
мент товарів, а то й змінили вид діяльності.

— Розпродаж! Нові речі! Все від 20 до 40 
гривень! — вигукує молодий чоловік. І жін-
ки різного віку біжать приміряти собі об-

новки. Цікаво спостерігати, як літні жінки 
відбирають собі яскраві заквітчані штанці та 
шорти, кофтинки з великим декольте: деше-
вий наряд на город.

Тягнеться базар уздовж центру Воронь-
кова, захоплює парк, подвір’я будинку куль-
тури і магазинів. Найбільше страждає сіль-
ський парк, у якому водиться багато видів 
пташок. На період базару пернаті змушені 
залишати свої гнізда і перелякано очікувати, 
коли ж закінчиться гамір і велике скупчення 
людей. Витоптується трава. Багато торговців 
безжально заїжджають на зелені газони сво-
їми автомобілями, є такі, що розвішують свій 
товар прямо на ліхтарях чи деревах.

Та основна частина сільського базару роз-
міщена прямісінько на проїжджій частині 
центральної сільської вулиці з досить інтен-
сивним рухом транспорту. Окремі прилав-
ки закінчуються безпосередньо по бордюру 
тротуарів, тому покупцям і випадковим пе-
рехожим нічого не залишається, як іти по 
дорозі. Часом, люди стоять у самому цен-
трі автошляху, обговорюючи покупки, пого-
ду, політику, абсолютно не звертаючи увагу 
на машини чи автобуси, які чекають, коли ж 
вільною буде дорога. А рух транспорту на 
вихідні у Воронькові досить інтенсивний: од-
ні їдуть на дачі, інші — покупатися у Дніпрі 

у селі Кийлів. Цікаво, що деякі машини зупи-
няються біля бабусь, які продають городину і 
садовину, і купують необхідний товар, не ви-
ходячи з власного авто.

Поруч із стихійним базаром розміщений 
приватний ринок, який у порівнянні з вели-
ким базаром — зовсім невеличка частинка. 
Хоча мало хто відокремлює ці дві території, 
які тісно переплетені між собою. На приват-
ному ринку, який обгороджений парканом, 
розміщений м’ясний павільйон, є прилавки 
для молочної продукції, ряди з речами…

Багато років вирішується питання пере-
несення вороньківського базару з центру 
на декілька метрів убік. Адже створюють-
ся затори, а на перехресті періодично тра-
пляються ДТП. Вже й місце готували у дворі 
магазинів, далі за тротуарами. І поліцію під-
ключали, аби не займали проїжджу частину. 
Є пропозиції на період базару встановлюва-
ти дорожні знаки, які б указували на об’їз-
ний шлях маршруткам і автомобілям. Про-
те так нічого й не змінилося. Бо ж базар — 
це святе!

ТОРГІВЛЯ НА ДОРОЗІ

ВІТАМІНІЗАЦІЯ ПО-БОРИСПІЛЬСЬКИ
 На ринках Борисполя «Вісті» 

дізнавалися, які фрукти серед 
містян користуються найбільшим 
попитом.

Миша Іванченко з мамою Іриною.Миша Іванченко з мамою Іриною.
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БАНКІВСЬКІ 
КАРТКИ ПРАВ НЕ 
ОБМЕЖУЮТЬ

Ірина КОСТЕНКО

Днями у мережі Інтернет з’явилася 
інформація, що українцям обмежили 
можливість самостійно поповнювати 
коштами зарплатні картки. Це поясню-
ється необхідністю відокремити зарп-
латні кошти від грошей, які можуть 
приносити прибуток, а прибуток має 
оподатковуватися. Не дивно, що це на-
сторожило людей.

Щоб з’ясувати, у чому суть і причи-
на такої заборони, «Вісті» звернулися до 
керівника однієї із банківських установ 
міста. Під час розмови з’ясувалося, що 
лист, на який посилаються в інформації, 
«виловлено» у глибинах історії. Тоді, з 1 
серпня 2014 року, саме набрала чинно-
сті вимога Податкового кодексу про опо-
даткування доходів, отриманих від депо-
зитів. А у той період ще нараховувалися 
відсотки не лише на депозити, а і на кош-
ти, які певний час зберігалися на банків-
ських картках. І ці відсотки держава при-
рівняла до відсотків із депозитів. А от 
зарплатні картки та картки для різних со-
ціальних виплат таким податком не об-
кладалися. От у Нацбанку і вирішили ві-
докремити кошти, які не оподатковують-
ся, і обмежити суму цих коштів.

Сьогодні відсотки на кошти, які збері-
гаються на банківських картках, уже не 
нараховуються. І не нараховуються не 
перший рік. Тому необхідність у таких 
обмеженнях давно відпала. Але прак-
тика показує, що вигідно мати не ли-
ше зарплатну , але й універсальну карт-
ку тієї ж банківської установи, що і зарп-
латна. Перекази між власними картками 
більшість банків проводить без комісії. Із 
зарплатної картки кошти знімаються без 
комісії, а якщо поповнюєш її через термі-
нал, можуть взяти комісію. Універсальна 
ж картка навпаки — поповнюється без 
комісії, а при знятті готівки заплатиш ко-
місію. Тому, щоб, наприклад, заплатити 
комунальні платежі через особистий он-
лайн кабінет, я кладу кошти на універ-
сальну картку. Зарплатну мені поповнює 
тільки роботодавець. А розраховувати-
ся за послуги чи у магазині можу будь-
якою з карток. Просто так вигідно особи-
сто для мене.

ДРІЖДЖОВІ ЦІНИ 
НА ХЛІБ

Валентина ОЛІЙНИК

Починаючи з минулих вихідних, вар-
тість хліба зросла в ціні на гривню і 
більше. 

Одні продавці (залежно від їхнього по-
стачальника) коментують, що змінили цін-
ники ще 7 липня, інші кивають, що зроблять 
це з 12 липня. Поки споживачі обурюються 
і кажуть, що слідом за вимушеною відмо-
вою від м’яса та риби (що останнім часом 
неабияк розбухли в ціні), мають відмови-
тися вже й від хліба, незалежні аналітики 
кажуть, що цей ціновий стрибок не межа. 
Згідно з прогнозом, упродовж наступних 
півроку ціни на ринку хліба підвищать аж 
на 30 відсотків.

Активні і мислячі українці в Інтернеті 
вже встигли охрестити це рішення уря-
ду (йдеться про нещодавно подовже-
ну відмову від державного регулюван-
ня цін на соціальні продукти, до яких, у 
першу чергу, належить хліб) іще одним 
геноцидом.

 ГРОШІ  КОМУНАЛКА

 ПОДОРОЖЧАННЯ

 ДОРОГИ

Інна КРИНИЧНА, 
фото автора

«Вісті» зафіксували на фо-
то роботу Броварського ШБУ-
50, коли працівники підпри-
ємства асфальтували прибу-
динкову територію на вулиці 
Бежівка, 4. Бориспільці вже 
звикли, що там, де працює це 
підприємство, за якість робіт 
можна не хвилюватися.

Броварське ШБУ-50 — давній 
партнер Борисполя. Місту ви-
гідно з ним співпрацювати, ад-
же нижчої вартості при висо-
кій якості робіт не може запро-
понувати ніхто. Які роботи цьо-
го разу у Борисполі виконувало 
ШБУ-50? Про це «Вістям» роз-
повів перший заступник Бори-
спільського міського голови 
Микола Корнійчук. Він зазна-
чив, що на Бежівці, 4 покладено 
близько 900 квадратних метрів 
асфальту на суму 199 тис. грн. 
Вартість одного квадратного 
метра асфальту складає близь-

ко 220 гривень. Перед цим вони 
заасфальтували прибудинкову 
територію на вулиці Глибоцька, 
будинки №1, 3, 5. Там викона-
но робіт на 150 тис. грн, а один 
квадратний метр асфальту кош-
тував усього 203 грн. Заасфаль-
тована територія складала 750 
квадратних метрів.

Перед цим вони зробили ка-
пітальний ремонт вулиці Глін-
ки (поклали близько 3 тисяч 
метрів асфальтового покрит-

тя), поточний ремонт прилеглої 
до неї вулиці Спаської. На 199 
тис. грн провели ремонт вули-
ці Солов’їної, провулку Гришин-
ський, вулиці Челюскінців…

ШБУ-50 не кожного дня мо-
же спрямовувати до Борисполя 
техніку для укладання асфальту. 
Спочатку працівники підприєм-
ства готують відповідний фронт 
робіт, щоб техніка могла працю-
вати без простоювання.  Цього 
разу ШБУ-50 виконувало робо-

ти у Борисполі протягом тижня. 
Нині техніка для укладання ас-
фальту перебазувалася до Киє-
ва, а на дорогах Борисполя го-
тується новий обсяг робіт для 
підприємства.

Окрім того, Микола Петро-
вич повідомив, що це не єдина 
компанія, яка асфальтує доро-
ги у Борисполі. Бориспільське 
ЖРЕУ, зі своєю новою техні-
кою, гідно конкурує із ШБУ-50 
за якістю, а от по вартості по-
ступається. На жаль, бровар-
чани просто не встигли б ви-
конати увесь обсяг з ремонту 
доріг, який запланований у мі-
сті. Нещодавно до Борисполя 
прийшло нове підприємство, 
яке взялося ремонтувати ас-
фальтове покриття — «Стой-
Буд-17». Чи витримають вони 
високі вимоги і суворий кон-
троль за якістю матеріалів та 
виконання робіт, буде видно 
трохи згодом. А щодо вартості, 
то дешевші ціни, ніж місто пла-
тить ШБУ-50, не може запропо-
нувати ніхто.

ШБУ-50 АСФАЛЬТУЄ НАЙДЕШЕВШЕ

Ірина ГОЛУБ

З 1 травня відбулися зміни у правилах на-
дання субсидій. Ці зміни прокоментувала «Ві-
стям» начальник управління соціального 
захисту населення Бориспільської міської 
ради Любов Даниленко. Пропонуємо поди-
витися на ці зміни очима кореспондента.

• Насамперед, змінилася площа, на яку нара-
ховується субсидія для осель, у яких прожива-
ють одна або двоє непрацездатних людей. Не-
залежно від того, будинок це чи квартира, ця 
площа складає 75 кв. м на оселю. Якщо пло-
ща більша (найчастіше це у приватних будин-
ках), зайві квадратні метри оплачуються уже 
без субсидії. На цю ж площу розраховуються 
і норми використання газу для індивідуально-
го опалення — 5,0 куб. м на 1 кв. м опалюваль-
ної площі, та електроенергії для електричного 
опалення — 51 кВт на 1 кв. м.

• Змінився період, протягом якого вра-
ховуються дані про доходи родини. Раніше 
брався сумарний середньомісячний дохід 
родини за попередній календарний рік, те-
пер дохід береться також за період тривалі-
стю в рік, тільки відраховується він від дня 
звернення.

• Якщо в отримувача субсидії виникає за-
боргованість за комунальні послуги, то суб-
сидія відміняється. Але йдеться не про один-
два дні затримки в оплаті. Коли відділ субси-
дій отримує інформацію про те, що оплату 
комунальних послуг прострочено на два мі-
сяці і більше, субсидія на наступний строк не 
призначається, про що інформується особа, 
яка її отримувала. Якщо протягом двох міся-
ців з дати інформування про те, що на на-
ступний термін субсидію не призначено, 
споживач документально підтвердив, що за-
боргованість сплачено, або уклав договір 

про її реструктуризацію, субсидія призна-
чається з тієї дати, з якої закінчилася дія по-
передньої субсидії. А от якщо протягом цих 
двох місяців проблеми із боргами виріши-
ти не вдалося, субсидія призначатиметься 
із дати звернення після погашення або рес-
труктуризації боргів.

• Усі відомості про фінансовий стан отри-
мувача субсидій податкова надає управлін-
ню соціального захисту населення без участі 
громадян. Коли відбулися зміни у складі сім’ї 
(хтось помер, виписався чи народився), отри-
мували прибутки за пай, розташований у ін-
шому регіоні, було здійснено покупку чи про-
даж  на суму більше 50 тис. грн, громадянин, 
якому призначено субсидію, зобов’язаний 
поінформувати про це протягом місяця.

• Держава наполегливо закликає еконо-
мити воду та енергоносії. От тільки стиму-
лів для цього споживачам практично не за-
лишила. Після закінчення опалювально-
го сезону невикористані суми субсидій на 
централізоване опалення, постачання хо-
лодної та гарячої води і водовідведення, 
послуги з газо- та електропостачання для 
індивідуального опалення надавачі послуг 
повинні повернути до Державного бюдже-
ту в повному обсязі на підставі акта розра-
хунку невикористаних сум субсидії.

• Гучно задекларована «Монетизація за-
лишків невикористаних коштів субсидії» 

стосується тільки послуг з газо- та електро-
постачання для індивідуального опален-
ня. Відшкодування у грошовій формі — це 
добре, але відшкодовується тільки частина 
невикористаної суми субсидії. Коли ж спо-
живач опалював оселю газом, то скільки б 
він не зекономив, йому відшкодують тільки 
витрати на оплату 100 куб. метрів природ-
ного газу, або вартість 150 кВт/г електрич-
ної енергії при електроопаленні. Усю решту 
зекономлених споживачами коштів держа-
ва забере назад.

• Кошти, які відшкодує держава, перерахо-
вуватимуться на особовий рахунок одержу-
вача субсидії у банківській установі або ви-
плачуватимуться через поштові відділення. 
Для цього усі, хто мають таку економію, по-
винні подати заяви до управління соціаль-
ного захисту населення, в яких вказується 
спосіб виплати (через банк або пошту) та не-
обхідні реквізити, зокрема, особовий раху-
нок одержувача в банківській установі. За-
яви потрібно подати до 1 вересня поточно-
го року. Коли люди отримають свої гроші — 
невідомо. І, зважаючи на інфляцію, реальний 
прибуток вони матимуть невеликий.

Напевне, краще використовувати нада-
ну субсидію в повному обсязі, доки держава 
не навчиться цінувати зусилля людей та 
гідно винагороджувати їхнє прагнення еко-
номити енергоресурси.

СУБСИДІЇ ПО-НОВОМУ: 
БЕЗ СТИМУЛУ ДЛЯ ЕКОНОМІЇ

 Коли держава впроваджувала 
програму надання субсидій на ко-
мунальні послуги, то декларувала, 
що люди будуть зацікавлені еконо-
мити енергоносії. Але по факту — 
економія виявилася не зовсім ви-
гідною для деяких споживачів.

Плакат у залі бориспільського вокзалу, 10.07.2017.Плакат у залі бориспільського вокзалу, 10.07.2017.
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 Є ТАКА ДУМКА

 МІСЬКІ ПАМ'ЯТКИ

Сергій КРУЧИНІН

Історія у нас завжди була, ско-
ріше, політичним пропагандист-
ським інструментом, ніж наукою. 
Ще недавно нас виховували на 
особливому ставленні до україн-
ського козацтва, що вважалося 
концентрованим згустком укра-
їнського духу і традицій. Сьогодні 
державний історичний курс пере-
носиться років на триста вперед 
і сильний акцент робиться на на-
ціональному русі на території За-
хідної України у першій половині 
ХХ століття.

На цьому тлі дроблення наці-
ональної історії Бориспіль стоїть 
окремо. Ми шукаємо своєї іден-
тифікації у часах Київської Русі, за 
правління Мономаха, чи й раніше 
— коли у літописі цю місцевість 
було згадано в контексті темної 
історії про вбивство князя Бори-
са. Якщо пам’ять про козаків для 
багатьох з нас є генетичною, то 
давньоруські часи сприймаються 
міфічно.

У чому проблема?
Проблема в тому, що в Бори-

сполі немає нічого, що говорило 
б про історію на 1000+ років. Факт 
стародавності є більшою мірою 
текстографічним, заснованим на 
плутаних згадках у літописах.

Річ не в тім, що поселення спа-
лили монголи чи ще через сімсот 
років німецькі фашисти. Справа 
в тому, що більшості «бориспіль-
цям» (умовно — ті, хто тут жив) ні-
коли не було діла до історії чи її 

збереження, певно, завжди зна-
ходилося щось нагальніше. Впро-
довж тисячоліття всіх цих лю-
дей хвилювали щоденні особи-
сті справи — як заробити, поїсти 
і краще погуляти. Прямо як нас з 
вами. Нікому не треба була Лет-
ська божниця ні в 1417, ані в 1717. 
Не треба й сьогодні — у 2017.

Коли співробітники нашого му-
зею нещодавно заявили про необ-
хідність археологічного вивчення 
сумнозвісної ділянки в 19 соток у 
центрі міста, то багатьох депута-
тів міської ради це лише розсмі-
шило і стало в сесійній залі жар-
том, як зараз кажуть, «мемом». Те-
пер при роздачі землі для піднят-
тя настрою прийнято цікавитися, 
чи перевіряли ділянку археологи. 
Відзначимо, що цей мем не свід-
чить про високу культуру, освіче-
ність та місцевий патріотизм.

Чому ця ділянка?
Лист від 10 травня на ім’я місь-

кого голови за підписом директо-
ра Бориспільського державного 
історичного музею Наталії Йови:

«27 квітня 2017 року Бориспіль-
ською міською радою було при-
йнято рішення про надання до-
зволу на передачу у суборенду 
для житлово-громадської забудо-
ви земельної ділянки за адресою 
вул. Героїв Небесної Сотні, 15А, а 
також про роздачу земельних ді-
лянок на східній околиці міста 
(урочище Сині Балки).

У зв’язку з цим нагадуємо, що ді-
лянка на вулиці Героїв Небесної 
Сотні, 15а розташована на терито-
рії літописного городища Летч, яке 
є пам’яткою археології, так само як 
і територія урочища Сині Балки, що 
підтверджується листом Київсько-
го обласного центру з охорони 
пам’яток історії, археології та мис-
тецтва від 18.11.2004 за №6/4013.

Згідно із ст.17 ЗУ «Про охорону 
культурної спадщини» всі пам’ят-
ки археології є державною влас-
ністю. Крім того, території пам’я-
ток належать до земель істори-
ко-культурного призначення та 
включаються до державних зе-
мельних кадастрів, планів корис-
тування, проектів землеустрою, 
іншої проектно-планувальної до-

кументації. Як зазначено у ст.37 
цього Закону, «питання з надання 
земельних ділянок вирішується за 
участю відповідних органів охо-
рони культурної спадщини». Тому, 
з огляду на вищенаведене, проси-
мо Вас призупинити дію вже при-
йнятих рішень міської ради, що 
стосуються вказаних ділянок».

За словами співробітників му-
зею, ця ділянка зручна для ви-
вчення, бо громадська — на своє-
му городі чи коло хати на тому па-
горбі не кожен дозволить працю-
вати археологам.

Хто вже копав?
У 1925 та 1950 (часи комунізації, 

але тоді щось шукали) у центрі Бо-
рисполя досліджувалось городи-
ще часів Київської Русі та залишки 
фундаментів стародавньої церкви 
Летської божниці (приблизне міс-
це — стадіон ЗОШ №1), збудованої 
Володимиром Мономахом у 1117 
році. Ці дослідження зовсім не 
можна вважати повними. Пагорб, 
умовно окреслений вулицею Ге-
роїв Небесної Сотні — Київським 

Шляхом — центральним базаром, 
є місцем, яке може розповісти ду-
же багато з історії Борисполя зо-
крема і Київської Русі взагалі. Не 
забуваймо, що саме з Бориспо-
ля походить одна з перших знахі-
док сребреника Володимира Свя-
тославовича. За влучним виразом 
Наталії Йови, саме «в цьому місці 
закопаний паспорт Борисполя».

Копати чи не копати?
В ансамблі оновленого центру 

Борисполя з’явилися пам’ятники 
Володимиру Мономаху (1053 — 
1125) та Нестору Літописцю (бл. 
1056 — 1114). Проте без науко-
вого предметного підґрунтя все 
це — історичні фантазії, не більш 
як Диснейленд, де компанію «три-
пільським» вазам, водограю, 
штучним скелям і давньоруським 
діячам можуть успішно скласти 
русалки та садові гноми.

Автор дякує працівникам Бори-
спільського державного історич-
ного музею за можливість ознайо-
митися зі старими документами.

ВАШ ГОРОД УЖЕ ПЕРЕВІРИЛИ АРХЕОЛОГИ?
 На хвилі святкування 

тисячоліття Борисполя Цен-
тральна площа отримує по-
мітний історичний присмак, 
проте ніяких наукових до-
сліджень у місті не 
проводиться.

Бориспіль на початку ХХ-го століття.Бориспіль на початку ХХ-го століття.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Бориспіль відомий не лише в Україні, 
а й в усьому світі. Однак багато хто знає 
його лише завдяки міжнародному аеро-
порту «Бориспіль», тобто як транзитне, 
та зовсім мало людей впізнають місто за 
історичними пам’ятками.

Насправді, цікавих історичних місць у Бо-
рисполі не так і багато. Частіше вони навіть 
не помітні для нас. Та все ж вони є.

Книшовий меморіально-парковий ком-
плекс. Раніше на місці комплексу знаходи-
лось Книшове кладовище, на якому похова-
но чимало видатних особистостей нашого 
краю, а також учасників антибільшовицько-
го повстання 1920 року та померлих у роки 
страшного Голодомору 1932-33 років. Про-
те, як відомо, ХХ століття завдало чимало 
шкоди історичній спадщині міста. Тодішня 
влада знищила і православну церкву на йо-
го території, і більшу частину тамтешніх по-
ховань. А землю з кладовища використову-
вали для будівництва фортифікаційних спо-
руд у воєнні роки. До речі, у ці роки було 
втрачено і могилу Павла Чубинського. 

З 1963 року кладовище закрили для по-
ховань. У 80-ті роки минулого століття була 
спроба використати частину території за-

критого кладовища під будівництво гаражів 
та каналізаційного колектора. У 1990 році з 
ініціативи Народного руху України було при-
близно встановлено, де знаходилась могила 
П. Чубинського, встановлено дубові хрести в 
пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років 
та розстріляних бориспільців, учасників ан-
тибільшовицького повстання 1920 року.

Книшовий меморіально-парковий комп-
лекс було визнано історичним місцем Бо-
рисполя завдяки рішенню Бориспільської 
міської ради від 8 листопада 2007 року. Сьо-
годні цей комплекс складається із трьох зон: 
меморіальної (з чималою кількістю перепо-
ховань у братські могили та захоронень міс-
цевих героїв АТО), церковної (зона колиш-
ньої зруйнованої церкви, де зараз розташо-
ваний Свято-Миколаївський храм) та неве-
ликої умовно паркової зони. А до дня міста, 
який випадає на 17 вересня, місцева влада 
обіцяє встановити тут і Стіну пам’яті жерт-
вам політичних репресій Бориспільщини та 
облаштувати нові тротуарні доріжки із зе-
леними насадженнями.

Петрусева левада. Історичне місце в мі-
крорайоні Розвилка. Саме тут знаходиться 
пам’ятник Тарасу Шевченку, який встанов-
лено у 1994 році (180-річчя від Дня народ-
ження великого українського поета) на те-
риторії колишнього маєтку Тихона Петруся.

Відомий український поет, подорожуючи 
країною, часто навідував Бориспіль і зупи-
нявся у свого гарного приятеля Тихона Пе-
труся. Пан Петрусь був досить багатим бори-
спільцем, мав леваду, сіножать, кілька сотень 
десятин землі. Садиба та левада його розта-
шовувались саме у районі Розвилки. Це бу-
ла напрочуд живописна місцина із невели-
ким ставком, обсадженим вербами, чарів-
ною українською корчмою і чималою кіль-
кістю квітів. Тому Тарас Григорович любив 
сюди приїжджати. За переказами, він часто 
спілкувався з місцевим населенням та навіть 
з корчми пригощав обідами дітей бідняків.

Будівля колишньої середньої шко-
ли №2. Відоме усім приміщення збудоване 
ще на початку ХХ ст. за кошти місцевої гро-
мади. Із самого початку тут передбачалося 
земське училище, пізніше воно стало по-
чатковим. А з 1918 року його перейменува-
ли в гімназію імені Павла Чубинського, де 
вчителював український письменник Сер-
гій Пилипенко. У 1928-35 р.р. тут навчався 
поет Микола Сайко, Герой Радянського Со-
юзу Василь Шкіль та неодноразово бував 
Павло Тичина.

Саме ця будівля єдина в місті з початку ми-
нулого століття, яка збереглася і до наших 
часів. Після проголошення незалежної Украї-
ни у приміщенні школи розташовувався спо-
чатку міжшкільний навчальний комбінат, по-
тім Центр туризму і краєзнавства та вечірня 
школа, яку закрили цьогоріч. Сьогодні тут діє 
чимало дитячих гуртків різних напрямків.

Бориспільський державний історич-
ний музей. Раніше він розташовувався у 
старій хаті колишнього приміщення база-
ркому на провулку Шевченка (на перетині 
вулиць Київський Шлях та Європейська), та, 
на жаль, донині нічого із того не збереглося. 
Відкрили тодішній музей у листопаді 1967 
року за ініціативи місцевого жителя Віктора 
Івановича Йови. Він був не лише засновни-
ком, а і директором музею протягом 30 ро-
ків. А вже невдовзі (наприкінці 70-х років) 
кількість музейних експонатів збільшила-
ся до двох тисяч. У маленькому приміщенні 
вже не вистачало місця для їх розташуван-
ня, тому ідею розширення музею охоче під-
тримало керівництво району та міста. Неза-
баром влада виділила двоповерхове примі-
щення, яке і перебудували під вимоги тепе-
рішнього музею. А будували його за кошти 
багатьох місцевих підприємств.

23 вересня 1990 року, до річниці визво-
лення Борисполя від німецьких окупантів, 
новий музей вперше прийняв своїх відвіду-
вачів. З роками кількість музейних експона-
тів стрімко збільшувалась, тому знов поста-
ло питання розширення. І першим кроком 
до нього стало відкриття у 2012 році відділу 
«Сучасний Бориспіль», де знаходяться відо-
мості про сучасне життя нашого міста.

Дякуємо за допомогу в підготовці стат-
ті старшому науковому співробітнику Бо-
риспільського державного історичного му-
зею Ярославу Костіну.

ТРІШКИ ІСТОРІЇ БОРИСПОЛЯ

`
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 ЖИТЛО

 ВИ ЗАПИТУВАЛИ  ТРОХИ СТАТИСТИКИ

— Пане Василю, ціни на Ваше житло є 
дещо вищими за ціни на ринку новобудов 
Борисполя. Поясніть, чому так? Ваші по-
купці мають переплачувати за статус 
будинка комфортного класу чи за бренд?

— Ні в якому разі. Просто ми будуємо від-
мінні від інших об'єкти. Кожен наш проект 
є індивідуальним і фактично стає нашою ві-
зитівкою. Насправді, наші ціни не так вже й 
суттєво відрізняються на ринку: ми вимуше-
ні брати до уваги вимоги ринку і можливо-
сті наших покупців, при цьому не втрачаю-
чи у якості продукту.

До того ж, при порівнянні цін необхідно 
враховувати всі складові кожного об'єкта. 
Наприклад, наявність вже встановленого га-
зового котла у квартирі площею 50 кв.м. дає 
різницю у ціні до 300 грн на метр. А більша 
висота приміщень потребує більше матеріа-
лів та робіт на монолітний каркас, стіни, роз-
чин, всі комунікації, більше часу та витрат на 
роботи кранів тощо. Це ж не може не впли-
вати на ціну?! Встановлення домофону, відео 
нагляду, огорожі, наповнення прибудинко-
вої території якісним сертифікованим облад-
нанням та ще багато іншого також завжди ві-
дображається на вартості житла.

Якщо порахувати все, що люди будуть до-
куповувати і додатково встановлювати в ін-
ших об'єктах, то стає очевидним, що фактич-
но, ми пропонуємо надійний комфорт-клас 
за ціною економ.

— Гаразд. Якщо вести мову про надій-
ність будівництва, на які критерії по-
купцям потрібно звертати увагу, щоб 
не бути введеним в оману?

— По-перше, я б порадив тим, хто визна-
чається із придбанням житла, обов'язково 
перевіряти наявність усіх належних доку-
ментів на будівництво: права власності та 
призначення земельної ділянки, дозволи на 
будівництво та інші. Ми відразу публікуємо 
всю цю інформацію на сайті проекту.

По-друге, необхідно поцікавитись у відді-
лі продажу забудовника, які об'єкти вже по-
будовані цією компанією та введені в екс-
плуатацію. Далі буде корисним відвідати і 
подивитись на ці об'єкти на власні очі та по-
спілкуватися з їх мешканцями. Так можна 

дізнатись об'єктивну оцінку якості та серві-
су зданого житла у людей, які ним користу-
ються вже певний час.

По-третє, слід поцікавитися, чи має ком-
панія-забудовник кошти на будівництво: 
свої, партнерські, можливо, залучені з фі-
нансових фондів, або процес будівництва 
відбувається поступово виключно за раху-
нок коштів, отриманих від продажу квар-
тир. Адже є ризик перетворення новобудо-
ви на довгобуд, якщо продажі квартир зу-
пиняться. Наприклад, за оцінками фахівців 
на ринку Київської області приблизно кож-
на п'ята новобудова стає довгобудом. Люди, 
які вже вклали свої кошти у таке будівниц-
тво, змушені чекати і сподіватися на подаль-
ший сприятливий розвиток ринку.

— А як Ви намагаєтесь привабити Ва-
ших покупців? Якось не помітно, щоб Ви 
пропонували постійні великі знижки, як 
це прийнято на ринку.

— Постійні знижки від забудовників під кож-
ну більш-менш значну дату — це не що інше, як 
маркетингова гра. Найкращий маркетинг — це 
коли на користь забудовника працюють вже 
побудовані раніше об'єкти. Задоволені покуп-
ці краще за будь-які знижки рекламують житло. 
Найкращими промоутерами нашої нерухомо-
сті є мешканці наших будинків (сміється). Вони 
мають можливість по-справжньому оцінити пе-
реваги нашої роботи і відповідно радити своє-
му оточенню придбати житло саме у нас. Вони 
вже впевнилися, що усе в будинку працює на-
лежним чином, нічого не розвалюється, якість 
відмінна, експлуатаційна компанія працює від-
повідально. Тобто щоденна демонстрація якіс-
ного рівня усієї нашої системи і дає людям упев-
неність в обґрунтованості їхього вибору.

Інакше кажучи, найважливіша складова 
нашої діяльності — це репутація компанії. 
Ми дуже цінуємо високу суспільну оцінку, 
що дається роботі нашої команди, і тому не 
поступаємось у питаннях якості або дотри-
мання технологій будівництва. Це принци-
пово особисто для мене. Мою позицію та-
кож поділяють і працівники компанії.

— Пане Василю, можете розкрити хоча 
б один страшний секрет забудовників?

— А чому один (сміється)! Будь ласка, 
приходьте до нас на екскурсію і за годину 
дізнаєтесь з перших вуст більше, ніж за тиж-
ні вишукування інформації в Інтернеті.

Для відвідання пізнавальної екскурсії 
на будівництво «Як вибирати новобудо-
ву, щоб придбати вигідну квартиру не-
дорого» звертайтесь за телефоном: 044-
238-89-06, м. Бориспіль, вул. Толстого, 1.

Василь Карпенко: «НАЙКРАЩОЮ РЕКЛАМОЮ НАШОЇ 
НЕРУХОМОСТІ Є ЩАСЛИВІ МЕШКАНЦІ БУДИНКІВ»

 Продовження інтерв’ю з В. Кар-
пенком, директором компанії «Про-
відні технології будівництва» від 
липня щодо пізнавальних екскурсій 
на будівництво.

ЩО ТАКЕ 
ЗАПОВІТ?

Бровченко С.О., державний нота-
ріус  Бориспільської міської державної 
нотаріальної контори 

— Заповітом є особисте розпоря-
дження фізичної особи на випадок 
своєї смерті. Право на заповіт здійс-
нюється особисто. Вчинення заповіту 
через представника не допускається.

Заповіт складається у письмовій 
формі, із зазначенням місця та часу 
його складення та має бути особисто 
підписаний заповідачем. Заповіт по-
свідчується нотаріусом  або іншими 
посадовими особами, яких законо-
давство наділило таким правом.

Необхідно зазначити, що право на 
спадкування отримують особи, за-
значені в заповіті, а тільки в разі його 
відсутності  або визнання недійсним 
— право на спадкування одержують 
спадкоємці за законом. 

Заповідач може на свій розсуд роз-
порядитися своїм правом і у будь- 
який час скасувати, змінити або 
скласти новий заповіт, не зазнача-
ючи причин прийнятого ним такого 
рішення. 

Заповіт складається за життя люди-
ни, а підлягає виконанню тільки піс-
ля його смерті. Факт смерті запові-
дача є умовою для набуття чинності 
заповіту. 

Дуже важливо скласти заповіт так, 
щоб у майбутньому не виникло різ-
ночитання волі заповідача  і щоб про-
цес спадкоємства проходив саме так, 
як того хотів заповідач.

Олександр МАТВІЄНКО

Як відомо, стабільність економіки та 
підвищення рівня життя громадян не-
абияк залежить від розвитку малого та 
середнього бізнесу. В результаті само-
зайнятості, зокрема, відкриття власної 
справи, знижується рівень безробіття, 
зростають доходи населення, що, у свою 
чергу, призводить до збільшення попиту 
та обсягів виробництва.

У структурі підприємництва Переяслава 
частка великих підприємств складає 0,3%, ма-
лих — 1,7%, мікропідприємств — 98%. 2013 
року в місті діяли 343 зареєстровані підпри-
ємства. В кінці 2016-го їхня кількість збільши-
лася до 391. А ось із фізичними особами-під-
приємцями ситуація протилежна: 2013-го ро-
ку їх налічувалося 2187, а на кінець 2016-го — 
1571. Це свідчить про погіршення умов для 
розвитку малого підприємництва. Більшість 
ФОП припинили свою діяльність у зв’язку з 
нововведеннями в законодавстві, зокрема, зі 
зростанням суми та введенням обов’язкової 
сплати єдиного соціального внеску. Зменшен-
ня кількості ФОП пов’язане і з нестабільною 
економічною та політичною ситуацією в краї-
ні, збільшенням податкового тиску, трудноща-
ми з виплатою кредитів через високі відсотко-
ві  ставки, валютними коливаннями, підвищен-
ням тарифів на енергоносії та комунальні по-
слуги, зниженням купівельної спроможності 
населення тощо. Чимало суб’єктів господарю-
вання, припинивши офіційну діяльність, про-
довжують працювати нелегально.

Проте після деякого скорочення у 2013 
— 15 рр. кількості працівників на підприєм-
ствах міста 2016-го цей показник почав зро-
стати. Минулого року на переяславських 
підприємствах працювали 6388 чоловік, що 

на 455 більше, ніж 2013-го. Минулорічна се-
редньомісячна зарплата складала 4193 грн.

Найбільше місцевих суб’єктів господарю-
вання функціонує в торгівлі (29%), вироб-
ництві (13%), комунальній галузі, культурі 
та спорті (13%), будівництві (12%), сільсько-
му господарстві (9%). Крім того, переяслав-
ські підприємці займаються ремонтом авто-
мобілів та побутових виробів, транспортом і 
зв’язком, операціями з нерухомістю, правом 
та бухгалтерським обліком тощо.

Підтримка підприємництва міською вла-
дою не задовольняє потреби суб’єктів мало-
го та середнього бізнесу. Полегшив роботу 
підприємців Центр надання адміністратив-
них послуг, завдяки діяльності якого суб’єк-
ти господарювання отримали можливість за 

спрощеною процедурою оформити в одно-
му місці більшість необхідних для здійснен-
ня підприємницької діяльності документів. 
Однак проблем у місцевих бізнесменів ви-
стачає. Це й недостатнє чи повністю відсут-
нє фінансування програм підтримки та роз-
витку малого підприємництва з міського 
бюджету, і низький рівень залучення інвес-
тицій, і невигідне кредитування, і недостат-
ньо активна позиція самих підприємців та 
їхніх об’єднань, і низький рівень знань для 
використання у своїй діяльності вимог чин-
ного законодавства, і слабка підготовка про-
фесійних кадрів, і невідповідність між попи-
том і пропозицією на міському ринку праці. 
Залишається не втрачати надії на краще та 
працювати не покладаючи рук.

ЯК ЖИВЕТЬСЯ ПІДПРИЄМЦЯМ У ПЕРЕЯСЛАВІ?
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ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РО ЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Інженера-кошторисника
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП  Оператора БЗВ
Підсобних працівників
Слюсаря-ремонтника
Складальника алюмінієвих конструкцій
Такелажників
Лаборанта фізико-механічних випробувань
Водія кат. «С», «Е»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів
Електрозварювальника
Комірника   Технолога
Начальника лабораторії
Бульдозериста  Автоелектрика
Охоронця   Інженера ВТК
Начальника БЗВ  Водія кари

Тел.: (04595) 6+23+86
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ПОНЕДІЛОК, 17 ЛИПНЯ

ВІВТОРОК, 18 ЛИПНЯ

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

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

09.10 10.40 "Чотири весілля - 3"

12.00 13.15 14.45 "Міняю жінку - 7"

16.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 21.20 22.20 Т/с "Хазяйка"

23.25 Х/ф "Відступники" (16+)

02.20 Х/ф "Невдаха із Каунт-Каунті"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

09.10 "Чотири весілля - 3"

10.40 11.55 "Міняю жінку - 7"

13.10 14.15 15.20 20.15 21.20 22.20 

Т/с "Хазяйка"

16.25 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

23.25 01.55 Х/ф "Розумник Вілл 

Хантінг"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

01.50 Сьогодні

09.15 03.40 Зірковий шлях

10.40 Т/с "Бабуся при надії" 16+

14.40 15.30 Т/с "Причал кохання і 

надії" 16+

19.45 02.40 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 16+

23.30 Х/ф "47 Ронінов" 16+

05.20 Агенти справедливості 16+

06.10 Агенти справедливості 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 04.40 Реальна містика
12.50 Т/с "Черговий лікар"
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 16+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+
02.00 Х/ф "47 Ронінов" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 14.00 "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 12.25 Т/с "Своя правда"
15.15 "Жди меня"
18.00 19.00 04.40 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 00.40 05.25 "Подробиці"
20.30 "Слов’янский базар у 

Вітебську" Перший 
конкурсний день

22.50 Т/с "Двадцять років без 
кохання" 16+

01.10 Х/ф "Гроші для дочки"

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 117.40 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.00 12.25 Т/с "Вона не могла 

інакше"
16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.40 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 00.30 05.25 "Подробиці"
20.30 "Слов’янский базар у 

Вітебську" Другий 
конкурсний день

22.50 Т/с "Двадцять років без 
кохання" 16+

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Пастушка"
11.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.55 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Братик і сестричка"
11.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.55 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка

05.05 04.55 Дивитись усім!
05.45 19.20 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.05 Антизомбі
11.05 13.20 Х/ф "Старим тут не 

місце" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.00 16.10 Х/ф "Викуп" 16+
16.55 Х/ф "Агент Хемілтон: 

Викрадена" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Останній бій майора 

Пугачова" 16+
22.15 Х/ф "Втеча з Лос-Анджелесу" 

16+

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Більше ніж правда
10.40 13.20 Х/ф "Викуп" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 Т/с "Демони" 16+
15.25 16.10 Т/с "Нічні ластівки" 16+
17.50 21.25 Т/с "Останній бій 

майора Пугачова" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.20 Х/ф "Скажений Макс" 16+
00.25 Х/ф "Втеча з Лос-Анджелесу" 

16+
02.05 Краще не повторюй!
02.50 Провокатор
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.20 "Зірки гумору"
11.10 Х/ф "Казка про загублений 

час"
12.35 Х/ф "Майор "Вихор""
16.40 Х/ф "Стряпуха"
18.00 Х/ф "Висота"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 "Моя правда"
00.10 "Сміхопанорама"
01.45 Х/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.30 "Зірки гумору"
10.10 Х/ф "Опікун"
11.45 Х/ф "Здається квартира з 

дитиною"
13.10 Х/ф "31 червня"
15.45 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
18.10 Х/ф "Вас чекає громадянка 

Никанорова"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи

06.05 17.00 "Тарапунька. Аншлаг 
довжиною в життя"

07.00 14.25 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра-сьогодні
13.50 Євромакс
15.20 "Відлуння"
15.50 22.45 Людина-здобич 12+
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Інна Макарова, 1 ч.
19.50 Довідник дикої природи
20.55 Леонід Кравчук - про час і 

про себе
22.00 05.00 DW-Візерунок дня
22.10 Супервідчуття
23.50 "Кумири"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 "Ландшафтні ігри"

06.00 "П'єр Рішар. Блазень чио 
король?"

06.50 22.00 04.45 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.05 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Будьте здорові!"
10.45 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
15.00 "Соціальний статус"
15.35 20.05 Довідник дикої 

природи
16.35 22.25 Супервідчуття
17.10 22.50 Людина-здобич 12+
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Інна Макарова, 2 ч.
21.05 "Цивілізація Incognita"
21.20 04.15 "Відлуння"
23.50 "Кумири"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.20 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+

05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Х/ф "Безінечна історія 2: 

новий розділ"
08.45 01.00 Х/ф "Александр і 

жахливий, безрадісний, 
лажовий день"

10.10 Х/ф "Денніс-мучитель"
12.00 Х/ф "Незвичайна подорож" 

16+
14.00 Х/ф "Правила знайомства: 

Метод Хітча" 16+
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Ревізор
22.15 Страсті за Ревізором
02.45 Служба розшуку дітей

04.25 09.10 Т/с "Татусеві дочки" 
16+

05.43 06.59 Kids Time
05.45 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 19.00 Від пацанки до 

панянки
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
21.00 Х/ф "Паранойя" 16+
23.00 Х/ф "Весільний майстер" 18+
01.00 Х/ф "Незвичайна подорож" 

16+
02.40 Зона ночі

05.25 Т/с "Запороги"
07.00 Т/с "Угода" (16+)
10.25 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Той, що 

читає думки - 5" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.25 Т/с "Мережева загроза" (16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
01.25 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.30 "Легенди бандитської Одеси"
03.55 "Правда життя. Професії"

04.55 Т/с "Запороги"
06.25 Х/ф "Міцний горішок"
07.55 09.00 19.20 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Той, що 

читає думки - 5" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.40 23.45 Т/с "Комісар Хельдт" 

(16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 18.55 "ДжеДАІ"

09.00 22.05 "Він, Вона і телевізор"

14.50 Т/с "Загублений світ"

16.40 Х/ф "Таємний план" (16+)

19.25 "Зловмисники"

19.55 Х/ф "Втеча" (16+)

23.05 Х/ф "День мумії" (18+)

00.45 Х/ф "Чуваки й дракони" (16+)

02.35 Х/ф "Лісова пісня"

04.05 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.00 23.00 "Він, Вона і телевізор"

14.55 Т/с "Загублений світ"

16.45 Х/ф "2016: Кінець ночі" (16+)

18.50 1 тур ЧУ з футболу 

"Динамо"-"Чорноморець"

21.00 ПРОФУТБОЛ

00.00 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)

01.45 Х/ф "Камінна душа"

03.20 "Облом.UA."

06.20 16.00 "Все буде добре!"
08.15 "Планета земля 2"
09.15 Х/ф "Вам і не снилося"
11.05 "Україна має талант! Діти"
13.55 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.30 22.35 "Хата на тата"

06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
09.35 "Україна має талант! Діти"
12.00 "Містичні історії-3 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 23.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.30 22.45 "Вагітна у 16"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Спорт
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Д/с "Новий Орлеан"
10.00 Т/с "Епоха честі"
11.50 Д/с "Орегонський путівник"
13.30 Борхес
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Д/с "Увесь цей джаз"
16.40 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 21.40 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 02.10 Про головне
21.50 Війна і мир
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.40 Т/с "Таксі"
04.00 Т/с "Роксолана"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Д/с "Новий Орлеан"
10.00 Т/с "Епоха честі"
11.50 Д/с "Орегонський путівник"
13.30 Уряд на зв'язку з 

громадянами
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.30 Фольк-music
16.30 Мистецькі історії
17.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20 02.10 Про головне
21.30 Церемонія проводів 

Дефлімпійців
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.40 Т/с "Таксі"
04.00 Т/с "Роксолана"
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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06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

09.10 "Чотири весілля - 3"

10.40 11.55 "Міняю жінку - 7"

13.10 14.15 15.20 20.15 21.20 22.20 

Т/с "Хазяйка"

16.25 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

23.25 01.50 Х/ф "Збройовий барон" 

(16+)

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий 

лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 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 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 16+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 17.40 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.00 12.25 Т/с "Вона не могла 

інакше"
16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.40 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 00.40 05.25 "Подробиці"
20.30 "Слов’янский базар у 

Вітебську" Урочисте 
закриття

22.50 Т/с "Двадцять років без 
кохання" 16+

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Розумна селянська донька"
11.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.55 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка

05.30 10.00 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.00 13.20 Х/ф "Скажений Макс" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Нічні ластівки" 16+
17.50 21.25 Т/с "Останній бій 

майора Пугачова" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф "Скажений Макс-2. Воїн 

дороги" 16+
00.25 Т/с "Лас-Вегас" 16+
01.55 Краще не повторюй!
02.40 Провокатор
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.50 "Зірки гумору"
11.40 Х/ф "Зникло літо"
13.05 Х/ф "Опікун"
14.35 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.25 Х/ф "Хід конем"
18.05 Х/ф "Вантаж без маркування"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.50 "Даніель Прево. Зірка 
епізоду"

06.50 22.00 05.00 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.45 "Ландшафтні ігри"
10.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Відлуння"
15.35 20.00 Довідник дикої 

природи
16.35 22.20 Супервідчуття
17.00 22.50 Людина-здобич 12+
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Інна Макарова, 3 ч.
21.05 04.20 "Цивілізація Incognita"
21.30 04.35 Глобал - 3000
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Після опівночі" 18+

03.00 Зона ночі
04.10 09.10 Т/с "Татусеві дочки" 

16+
05.59 07.13 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
06.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.15 19.00 Від пацанки до панянки
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
21.00 Х/ф "Ідеальний незнайомець" 

16+
23.00 Х/ф "Дівчина моїх кошмарів" 

18+
01.20 Х/ф "Паранойя" 16+

04.50 Т/с "Запороги"
06.15 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Той, що 

читає думки - 5" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.40 23.45 Т/с "Комісар Хельдт" 

(16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

09.00 23.05 "Територія обману"

11.00 22.05 "Він, Вона і телевізор"

14.50 Т/с "Загублений світ"

16.40 Х/ф "Пітфайтер" (16+)

18.55 "ДжеДАІ"

19.25 "Зловмисники"

19.55 Х/ф "У пошуках бурштинової 

кімнати" (16+)

02.05 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

04.05 "Облом.UA."

06.40 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
09.35 "Україна має талант! Діти"
12.00 "Містичні історії-3 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Спорт
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Церемонія проводів 

Дефлімпійців
10.35 Т/с "Епоха честі"
12.25 Д/с "Орегонський путівник"
13.30 Наші гроші
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.30 Світло
16.40 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
17.25 Хочу бути
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Садові скарби"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 02.10 Про головне
21.30 Щоденник Дефлімпіади-2017
21.50 Д/ф "Невидимі"
22.40 Мегалот
22.50 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.40 Т/с "Таксі"

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

Тел.: 050-516-66-75, Костянтин Васильович

БУХГАЛТЕРАРЕВІЗОРА

ІНЖЕНЕРАТЕПЛОТЕХНІКА

громадського харчування

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

ЧЕТВЕР, 20 ЛИПНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 21 ЛИПНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля - 3"

10.30 11.45 "Міняю жінку - 7"

13.00 14.05 15.10 20.15 21.20 22.20 

Т/с "Хазяйка"

16.15 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

23.25 01.55 Х/ф "Волл-стріт"

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля - 3"

10.30 11.45 "Міняю жінку - 7"

13.00 14.05 15.10 Т/с "Хазяйка"

16.15 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 22.20 "Ліга сміху 2"

00.20 "Вечірній Київ"

02.20 "Маленькі гіганти"

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий 

лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 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 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 16+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар"
07.00 08.00 09.00 15.00 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 2" 

16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 16+
23.20 С/р "Слідами 

телеманіпуляцій"
00.00 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 17.40 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.00 12.25 Т/с "Вона не могла 

інакше"
16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 00.40 05.15 "Подробиці"
20.30 Фестиваль "Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву"
22.50 Т/с "Двадцять років без 

кохання" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 17.40 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.00 12.25 Т/с "Вона не могла 

інакше"
16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.00 "Подробиці"
20.30 Фестиваль "Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву"
22.50 Х/ф "Осінній марафон"
00.45 Х/ф "День перший, день 

останній"

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Стоптані туфельки"
11.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.55 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.30 Х/ф "Повний дім 2"
12.30 ЛавЛавСar
13.30 Одного разу під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.05 Віталька
17.50 03.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф "Зачарований будинок"
21.40 Х/ф "Ми купили зоопарк"
00.00 Х/ф "Пробач мені любов" 16+
02.10 Х/ф Вишневі ночі

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.55 13.20 Х/ф "Скажений Макс-2. 

Воїн дороги" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Нічні ластівки" 16+
17.50 21.25 Т/с "Останній бій 

майора Пугачова" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.10 Х/ф "Скажений Макс-3. Під 

куполом грому" 16+
00.30 "Лас-Вегас" Т/с 16+
01.55 Краще не повторюй!
02.40 Провокатор
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.50 13.20 Х/ф "Скажений Макс-3. 

Під куполом грому" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 16.10 Т/с "Нічні ластівки" 16+
17.55 Т/с "Останній бій майора 

Пугачова" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
00.50 Х/ф "Розплата" 16+
02.25 "Лас-Вегас" Т/с 16+
03.10 Краще не повторюй!
04.10 Факти
04.30 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"
09.55 "Зірки гумору"
10.45 Х/ф "Здається квартира з 

дитиною"
12.10 Х/ф "Хід конем"
13.40 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
15.30 Х/ф "В останню чергу"
17.10 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
09.45 "Зірки гумору"
10.35 Х/ф "Зникло літо"
12.05 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
14.35 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.25 Х/ф "Вантаж без маркування"
18.05 Х/ф "В останню чергу"
21.30 02.50 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.20 Х/ф "Операція "Святий Януарій"
01.15 Х/ф "Прекрасна мірошничка" 

(12+)
04.30 Кіноляпи

06.05 "Всесвіт Анатолія Пілецького"
06.55 22.00 05.05 DW-Візерунок 

дня
07.05 14.25 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Ландшафтні ігри"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.45 22.20 Супервідчуття
15.10 "Соціальний статус"
15.55 20.00 Довідник дикої 

природи
17.05 22.50 Людина-здобич 12+
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Ірина Мірошниченко, 1 ч.
21.05 "Цивілізація Incognita"
21.20 04.35 Відлуння
23.50 "Кумири"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.20 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

06.00 "Родіон Нахапетов: від 
П'ятихаток до Голівуда"

06.50 22.00 05.10 DW-Візерунок дня
07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
10.30 04.20 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
10.50 "Будьте здорові!"
14.50 21.30 04.40 "Відлуння"
15.30 20.00 Довідник дикої 

природи
16.35 Супервідчуття
17.00 Людина-здобич 12+
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Ірина Мірошниченко, 2 ч.
21.00 Українець Михайло 

Поплавський у Варшаві
22.10 Сольний концерт 

заслуженого артиста 
України Анатолія Говорадло

00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+

03.20 02.20 Служба розшуку дітей
03.25 02.25 02.55 Зона ночі
05.00 09.10 Т/с "Татусеві дочки" 

16+
05.53 07.10 Kids Time
05.55 М/с "Сімейка Крудс"
06.15 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.15 19.00 Від пацанки до панянки
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
21.00 Х/ф "На межі" 16+
23.00 Х/ф "Ласкаво просимо до 

Зомбіленду" 18+
00.50 Х/ф "Жало" 18+

04.15 Т/с "Татусеві дочки"

06.03 07.23 Kids Time

06.05 М/с "Сімейка Крудс"

07.05 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.25 Х/ф "Донька мого боса" 16+

09.10 Серця трьох

17.00 19.00 Від пацанки до панянки

21.00 Х/ф "І прийшов павук" 16+

23.00 Х/ф "Цілуй дівчат" 18+

00.25 Х/ф "Ідеальний незнайомець" 

16+

02.10 Служба розшуку дітей

04.45 Т/с "Запороги"
06.15 Х/ф "Золото партії"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Той, що 

читає думки - 5" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.40 23.45 Т/с "Комісар Хельдт" 

(16+)
01.25 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитської Одеси"
04.10 "Правда життя. Професії"

04.40 Т/с "Запороги"
06.05 Х/ф "Небезпечні друзі"
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 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Той, що 

читає думки - 5" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 23.45 Т/с "Комісар Хельдт" 

(16+)
01.25 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.55 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 23.45 "Територія обману"

11.00 "Він, Вона і телевізор"

14.45 Х/ф "Помпеї"

19.20 Х/ф "Граф Монте-Крісто"

22.00 Х/ф "Удар блискавки" (16+)

01.45 Х/ф "Страчені світанки"

03.15 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 "Територія обману"

10.00 "Роби бізнес"

10.40 "Він, Вона і телевізор"

15.05 Т/с "Загублений світ"

16.00 Х/ф "Граф Монте-Крісто"

19.20 Х/ф "Битва проклятих" (16+)

21.05 Х/ф "Бейтаун поза законом" 

(16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.20 "Нишпорки"

01.55 Х/ф "Все перемагає любов"

03.05 "Облом.UA."

07.00 16.00 "Все буде добре!"
09.00 "Україна має талант! Діти"
12.00 "Містичні історії-3 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

05.50 "Україна має талант! Діти 2"
08.55 Х/ф "Моя старша сестра"
10.45 Х/ф "Розум і почуття"
13.50 Х/ф "Джейн Ейр"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 Х/ф "Ніколи не забуду тебе"
20.35 22.45 Х/ф "Кохання на два 

полюси"

06.00 07.00 15.00 22.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 22.30 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.20 Д/ф "Невидимі"
10.05 Т/с "Епоха честі"
11.50 Д/с "Садові скарби"
12.25 Д/с "Орегонський путівник"
13.30 Слідство. Інфо
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.30 Надвечір'я. Долі
16.40 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
17.25 Школа Мері Поппінс
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Всесвітні ігри-2017. Студія
20.15 Всесвітні ігри. Церемонія 

відкриття (продовження)
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.10 Уряд на зв'язку з 

громадянами
02.40 Т/с "Таксі"

06.00 07.00 08.00 21.15 Новини
06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.25 Життєлюб
07.20 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Всесвітні ігри. Церемонія 

відкриття (продовження)
09.40 22.15 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
10.00 Всесвітні ігри. Роликовий 

спорт (попередні), шв.біг, 
ж., чол. Скелелазіння 
(попередні), жінки

14.20 Всесвітні ігри
17.00 Всесвітні ігри. Скелелазіння 

(фінали), жінки. Підводний 
спорт (фінали) ж., 50 м, 
200 м, ест.

20.15 Всесвітні ігри. Спортивна 
аеробіка та художня 
гімнастика (фінали)

21.40 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.35 Всесвітні ігри. Найцікавіше
23.00 00.00 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
01.20 Фольк-music

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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СУБОТА, 22 ЛИПНЯ

НЕДІЛЯ, 23 ЛИПНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.30 "Гроші"
07.50 23.15 "Світське життя"
08.50 Х/ф "Партія для чемпіонки" 

(16+)
12.30 Валерія Ходос і Дмитро Сова 

в мелодрамі "Папараці" 
(12+)

16.30 21.15 "Вечірній квартал "
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Знай наших"
00.15 "Вечірній Київ "
04.05 "Маленькі гіганти"

06.00 Х/ф "Партія для чемпіонки" 
(16+)

09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 12.05 13.05 14.05 "Світ 

навиворіт - 8"
15.10 17.30 "Ліга сміху 2"
19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"
20.15 Х/ф "Гроза над Тихоріччям"
00.10 Х/ф "Дом Гемінгвей" (18+)
02.05 "Світське життя"
04.55 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"
05.15 "ТСН-Тиждень"

07.00 15.00 19.00 02.50 Сьогодні

07.15 05.30 Зірковий шлях

08.00 15.20 Т/с "Анка з 

Молдаванки" 16+

17.10 19.40 Т/с "Білі троянд надії" 

16+

21.20 Т/с "Провінційна муза"

01.10 Реальна містика

03.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.50 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.30 Х/ф "Сильна слабка жінка" 

16+
10.25 Т/с "Білі троянд надії" 16+
14.00 Т/с "Провінційна муза"
17.50 20.00 Т/с "Час кохати"
19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
22.30 Т/с "Мій" 16+
02.10 Реальна містика
02.50 Таємний код зламано. Жінка
03.35 Таємний код зламано. Кінець 

світу
04.20 Т/с "Черговий лікар"

05.30 20.00 05.15 "Подробиці"
06.00 М/ф "Вінні Пух"
06.50 Х/ф "Осінній марафон"
08.45 Х/ф "З життя відпочиваючих"
10.20 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
12.10 Х/ф "Екіпаж"
15.00 Х/ф "Варенька"
17.00 Т/с "Варенька. Випробування 

любові"
20.30 Фестиваль "Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву"
22.50 Х/ф "Платон Ангел"
00.55 Т/с "Вогнем і мечем"
04.20 Док.проект "Богдан Ступка. 

Забудьте слово "смерть"

06.00 М/ф "Малюк і Карлсон"
06.20 Х/ф "Дубравка"
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 "Заміж на 2 дні" 16+
14.10 Х/ф "Арифметика підлості" 

16+
16.00 Т/с "Варенька. Наперекір 

долі"
20.00 02.30 "Подробиці"
20.30 Фестиваль "Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву"
22.50 Х/ф "Торкнутися неба" 16+
00.45 Х/ф "Платон Ангел"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.40 М/ф "Битва за планету Терра"
12.10 19.50 Одного разу під 

Полтавою
13.45 Казки У Кіно
15.55 Х/ф "Ми купили зоопарк"
18.10 М/ф "Зачарований будинок"
22.00 Країна У
00.00 Х/ф "Рам і Ліла"
02.45 Х/ф Пробач мені любов 16+
04.35 Віталька

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.30 М/ф "Битва за планету Терра"
10.55 Х/ф "Братик і сестричка"
12.05 Х/ф "Рам і Ліла"
15.00 22.00 Країна У
19.50 Одного разу під Полтавою
00.00 Х/ф "Повний дім 2"
02.30 Х/ф Вишневі ночі
04.00 Віталька

05.15 Дивитись усім!
06.00 Без гальм
06.55 М і Ж
07.55 Скетч-шоу "На трьох"
11.00 13.00 Х/ф "Поросятко Бейб" 

16+
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Бейб. Поросятко у місті" 

16+
14.55 Х/ф "Розплата" 16+
17.00 Х/ф "Інкасатор" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Захоплення підземки 

123" 16+
22.20 Х/ф "Джанго вільний" 18+
01.30 Х/ф "Байкери" 16+
03.15 Провокатор
04.50 Факти

05.15 Х/ф "Поросятко Бейб" 16+

06.50 Х/ф "Бейб. Поросятко у місті" 

16+

08.35 Т/с "Відділ 44" 16+

12.25 13.00 Х/ф "Типу круті лягаві" 

16+

12.45 Факти. День

14.55 Х/ф "Інкасатор" 16+

16.40 Х/ф "Захоплення підземки 

123" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Миротворець" 16+

23.05 Х/ф "Поза полем зору" 16+

01.25 Х/ф "Джанго вільний" 18+

04.05 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 22.55 "Зіркове життя"
09.30 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі біля Диканьки"
10.30 Х/ф "Операція "Святий 

Януарій"
12.25 Х/ф "Емігрант"
14.30 Х/ф "Чорний трикутник"
18.20 Х/ф "Випадок у квадраті 36-80"
19.40 Х/ф "Слухати у відсіках"
22.15 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії або знову 
невловимі"

23.45 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу"

02.10 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.00 "Зіркове життя"
09.45 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії або знову 
невловимі"

10.25 Х/с "Все заради тебе"
17.30 Х/ф "До Чорного моря"
18.55 Х/ф "Міцний горішок"
20.20 Х/ф "Дівчина без адреси"
22.00 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі біля Диканьки"
23.50 Х/ф "Емігрант"
01.55 Х/ф "Вир"
03.20 Кіноляпи
04.15 Саундтреки

06.10 Х/ф "Весна"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.25 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
13.50 "Іпостасі спорту"
15.30 "Соціальний статус"
16.10 Олімпійські історії
16.40 "Зіркафест "Єдина країна"
19.25 "Артек-Буковель" - територія 

дитинства
19.50 Концерт Михайла 

Поплавського "Українська 
пісня року"

21.40 "Валерій Маренич. Крихкі 
гойдалки слави"

22.55 "Сальваторе Адамо. Сніг, що 
не розтане ніколи"

00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.15 "Життя на Вершині" 18+

07.50 "Натхнення"
09.50 Довідник дикої природи
11.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.50 "Будьте здорові!"
14.15 04.55 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
15.30 "Соціальний статус"
16.15 Концерт Віктора Павліка 

"Освідчення"
19.30 "Формула Пруста. Андрій 

Демиденко"
20.05 04.30 "Цивілізація Incognita"
20.25 04.20 "Кумири"
20.45 03.40 "Світські хроніки"
21.10 Євромакс
21.45 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
22.15 Прощальний концерт 

Михайла Поплавського
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+

03.00 02.20 Зона ночі
05.53 07.09 Kids Time
05.55 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.10 Ревізор
10.30 Страсті за Ревізором
13.20 Т/с "СашаТаня" 16+
15.45 Х/ф "Джек і Джил"
17.40 Х/ф "Відмінниця легкої 

поведінки" 16+
19.30 Х/ф "Супернянь" 16+
21.00 Х/ф "Супернянь 2" 16+
22.50 Х/ф "Щелепи" 16+
00.20 Х/ф "На межі" 16+

03.00 Зона ночі
05.49 08.09 Kids Time
05.50 М/с "Сімейка Крудс"
07.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.10 М/ф "Мінлива хмарність, 

часом фрікадельки"
10.00 Х/ф "Чарлі та шоколадна 

фабрика"
12.00 Х/ф "Джек і Джил"
13.50 Х/ф "Відмінниця легкої 

поведінки" 16+
15.45 Х/ф "Супернянь" 16+
17.15 Х/ф "Супернянь 2" 16+
19.00 Х/ф "Не гальмуй" 12+
21.00 Х/ф "Мачо і ботан 2" 16+
23.00 Х/ф "Мачо і ботан" 18+
01.10 Х/ф "Щелепи" 16+

04.45 04.15 "Правда життя. 
Професії"

05.45 Х/ф "Ще до війни"
08.10 Х/ф "Дорога в пекло"
11.30 03.55 "Речовий доказ"
14.15 "Склад злочину"
15.45 "Круті 90-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 03.25 "Свідок"
19.30 Х/ф "Позаземний"
22.00 Х/ф "Залізний лицар - 2" 

(18+)
00.00 Х/ф "Викрадення Фредді 

Хайнекена" (16+)
01.50 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

04.45 Х/ф "Звинувачення"
06.05 Х/ф "Нічний мотоцикліст"
07.15 Т/с "Угода" (16+)
10.45 Х/ф "Позаземний"
13.10 Х/ф "Невловимі месники"
14.40 "Легенди карного розшуку"
15.50 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "Смертельний танець" 

(16+)
22.50 Х/ф "Чужі душі" (16+)
00.30 Х/ф "Залізний лицар - 2" 

(18+)
02.20 "Таємниці кримінального 

світу"
03.15 "Випадковий свідок"
03.30 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 "Зловмисники"
09.00 Д/п "Помста природи"
13.30 02.10 "Цілком таємно"
14.00 "Він, Вона і телевізор"
16.45 Х/ф "Льодовиковий період" 

(16+)
18.15 Х/ф "Гра на виживання" (16+)
20.00 Х/ф "Стукач" (16+)
22.05 Х/ф "Біжи не озираючись" 

(18+)
00.15 Х/ф "Бейтаун поза законом" 

(16+)
02.35 "Люстратор 7,62. Прокляття 

системи"
03.00 "Змішані єдиноборства. UFC." 

Пряма трансляція з Нью-
Йорка. Головний двобій: 
Weidman vs Gastelum

05.00 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 "Він, Вона і телевізор"
13.20 Х/ф "Гра на виживання" (16+)
15.05 Х/ф "Битва проклятих" (16+)
16.50 2 тур ЧУ з футболу 

"Карпати"-"Ворскла"
19.15 2 тур ЧУ з футболу "Зоря"-

"Маріуполь"
21.20 ПРОФУТБОЛ
23.05 "Змішані єдиноборства. UFC." 

Головний двобій: Weidman 
vs Gastelum

01.00 Т/с "Інспектор Алекс" (5 
сезон)

01.55 Х/ф "Захар Беркут"
03.30 "Облом.UA."

06.10 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.00 "Хата на тата"
13.20 "Вагітна у 16"
15.10 Х/ф "Ніколи не забуду тебе"
17.05 Х/ф "Кохання на два полюси"
19.00 Х/ф "Навчаю грі на гітарі"
22.40 Х/ф "Неймовірні пригоди 

італійців в Росії"

06.55 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "Караоке на Майдані"
10.45 "Полювання"
11.45 Х/ф "Неймовірні пригоди 

італійців в Росії"
13.45 Х/ф "Спокута"
15.20 Х/ф "Навчаю грі на гітарі"
19.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.00 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 На слуху
08.20 Смакота
08.45 23.00 Світ on line
09.00 22.45 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.20 Всесвітні ігри
11.30 Всесвітні ігри. Роликовий 

спорт, фінали. Рятувальний 
спорт (фінали) 
Американський футбол. 
Півфінали

17.45 Всесвітні ігри. Сумо, 
півфінали. Рятувальний 
спорт. Спортивна аеробіка, 
художня гімнастика. Фінали

21.00 Новини
21.25 Всесвітні ігри. Спортивна 

аеробіка, художня 
гімнастика. Фінали

22.00 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.55 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Підсумки
01.20 Д/с "Увесь цей джаз"
02.20 Вікно в Америку

08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 23.00 Світ on line
09.00 22.45 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.10 Всесвітні ігри. Підводний 

спорт (фінали)
11.00 Всесвітні ігри. Роликовий 

спорт. Спринт. Фінали
13.05 Всесвітні ігри
14.15 Всесвітні ігри. Сумо. Абсолютна 

вага, жінки, чол. попередн.
16.05 Перша шпальта
16.45 Всесвітні ігри. Спорт з 

літаючим диском. 
Бронзовий матч

18.00 Всесвітні ігри. Роликовий 
спорт. 15 000 м. Фінали

20.00 Новини
20.25 Всесвітні ігри. Спорт з 

літаючим диском. Золотий 
матч

22.00 Всесвітні ігри-2017. Студія
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’яСамолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА «ВЕГАС» ЦЕ:
Найсучасніше обладнання • Передові технології у діагностиці та лікуванні

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

Сучасні лазерні технології
Видалення небажаного волосся назавжди, безболісно
Сучасні лазерні технології
Видалення небажаного волосся назавжди, безболісно

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

*з 01.07 по 31.07.2017 р.*з 01.07 по 31.07.2017 р.

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ВАЗ-21043, 1999 р., потребує зварювальних робіт, 

19500 грн (еквівалентно 750 у.о.). Тел.: 0 99 2036639
Мерседес З, ОДИЗ-210, 1999 р, автомат, срі-

блястий, литовські номера, на замовлення. Ціна 
70200грн (еквівалентно 2700 у.о.). Тел.: 0 93 2743420, 
0 97 8033344.

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

ВАЗ-2121, Нива, газ, бензин, причіп оцинкований, 
термобудка. Тел.: 0 67 3196192.

Запчастини б/в до Деу-Ланос, коробка, двигун, две-
рі, капот, салон, стартер, генератор, кузовні деталі. 
Тел.: 0 67 9505041.

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

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварюваль-
ний апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», моторолер 
«Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Куплю
Бориспіль

Куплю автомобіль будь-якої марки, биті, роз-
комплектовані, нерозмитнені, проблемні. Тел.: 
0 67 9505041, 0 93 0087484.

Мотоцикл К-750, Ява, МТ-12,16, ІЖ-49, в 
будь-якому стані та запчастини до них. Тел.: 0 66 
3883391.

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
1-к.кв., актуальна пропозиція,за прийнятною ціною, 

33,11 кв.м, цегляний будинок, 2-контурний котел, гар-
на розв’язка, розвинена інфраструктура, 407253 грн. 
Тел.: 0 68 6690042, 0 95 5840101. 

Дачна вул., 2/2, 30 кв.м, гарний стан, поруч зупинка, 
школа, дит.садок, ціна договірна, власник. Тел.: 0 50 
2987005.

Квартири від ЖК Престиж! НЕ ЗВОЛІКАЙ! 
КВАРТИРУ МРІЇ ЗАБИРАЙ!!! Ціна зростає, тебе 
не чекає! З 15.07.17 подорожчання. Тел.: 0 95 
5840101, 0 93 5840101, prestizh.in.ua

Квартиру у новому будинку,К.Шлях,1Д.Зручне роз-
ташування,42,65 кв.м, транспортна розв’язка, 2-кон-
турний газ.котел, штукатурка, після будівельників, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 2910021.

Кірова пров., 1/4, 38/19/7, житловий стан, 364000 
грн (еквівалентно 14000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Аня. 
АН «Імперія».

Котовського вул., 4/5, 30/18/5, ремонт, 390000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Аня. АН 
«Імперія».

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

Найкраща пропозиція! Останні квартири! Новий 
будинок, автономне опалення, лічильники,будинок 
теплий, цегляний,лоджия засклена.Терміново Тел.: 
0 97 5840101

Недорого! Продам 1-ком.кв.у новому будинку, 30 
кв.м,цегляний будинок, автономне опалення, лічиль-
ники, лоджія засклена, 406215 грн. Терміново. Тел.: 
0 68 6690042. 

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 2/5, 52/30/7, гарний стан, 702000 грн 

(еквівалентно 27000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Аня. АН 
«Імперія».

Головатого вул., 3/9, 52/30/8, ц., балкон, гарний 
стан, с/в окр., бойлер, школа, дитячий садок, зупинка, 
магазини, 702000 грн (еквівалентно 27000 у.о), торг. 
Тел: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

Горького вул., 53,1/30,5/9,1, житлова, все окремо, 
м/п вікна, бойлер, лічильники на газ, воду, світло, 
тепло, вільна, 609500 грн (еквівалентно 23000 у.о.). 
Тел.: 0 99 9743938, 0 67 7000343.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
В.Момота вул., 91/45/3, косметичний ремонт, с/в 

окр., ремонт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 97 
7379763. 

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гар-
ний 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.

Франка вул., 3/5, 64/35/9, гарний стан, школа, ди-
тячий садок, супермаркет, 884000 грн (еквівалентно 
34000у.о). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

БУДИНКИ

Березань
58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна договір-

на. Тел.: 0 98 8654720. 

Оголошення та реклама
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Бориспіль
2-поверховий будинок, 2000 р., 200 кв.м, житлова 

площа — 104 кв.м, прибудований гараж, літня кухня, 
10+7 соток, 4680000 грн (еквівалентно 180000 у.о.). 
Тел.: 0 96 5887211. 

200 кв.м, 2 поверхи, утеплений, меблі, передпокій, 
кухня, спальня, холодильник, баня, підвал, очистка 
води зі свердловини 75 м, сад, телетарілка, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 99 6615323, 0 95 7031807.

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, газифіко-
ваний, будівлі, 5 хв. до зупинки електропоїздів, 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, колон-
ка, кап. ремонт, погріб, сарай, гараж, 10 соток, 
1250000 грн (еквівалентно 50000 у.о.). Тел.: 0 67 
8878538, 0 95 5687744. 

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

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

Левадна,70 кв.м,3 кімнати, кухня, коридор, хоро-
ший стан будинку,10 соток землі,Ціна 832000 грн 
(еквівалентно 32000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Привокзальний 2-А пров., 98 кв.м, євроремонт, ме-
блі, Інтернет, ТВ, охорона, 1297400 грн (еквівалентно 
49900 у.о.). Тел.: 0 97 3621913.

Продається дом (можна розглядати як дачу) у 
с. Жовтневе, Переяслав-Хм. р-ну. Будівля з усі-
ма зручностями (вода, газ, опалення, баня, пар-
ник, гараж, підвальне приміщення, піч). Приса-
дибна ділянка 15 соток. Ціна 11 000 $, торг. Тел. 
095 187 77 99, 096 876 44 30

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

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

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

Іванків с., хата, дерев’яна, обкладена цеглою, на 
два входи, 25 соток землі, гарне місцезнаходження, 
під’їзд. Тел.: 0 97 5918154.

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

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

Переяслав-Хмельницький
Жовтневе с., з усіма зручностями, вода, газ, 

опалення, баня, парник, гараж, підвал, піч, 15 
соток, 286000 грн (еквівалентно 11000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 95 1877799, 0 96 8764430.

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
6х3,5 м, металевий, не ржавий, на фундаменті, 

виробництво СРСР, метал 3-ка, самовивіз, 13000 
грн (еквівалентно 500у.о). Тел.: 0 50 3831219.

Гараж (35 км), приватизований, гарний стан, 
господар, ціна договірна. Тел.: 0 50 5179696, 0 97 
6372345. 

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
капітальний гараж з підвалом, Глібова вул., кооп. 

«Політ». Тел.: 0 98 5601840, 0 66 1426926.
Капітальний гараж, кооп. «Схід», місце біля охоро-

ни, ціна договірна. Тел.: 0 63 8512111.

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

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

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль
Дударків с., приміщення 120 кв.м, діючий магазин, 

ціна договірна. Тел.: 0 67 2696836.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Терміново! Баришівський р-н, кооп. «Майор-

ске», 10 соток, вода, газ, світло, ціна договірна, 
господар, недорого, або здам в оренду. Тел.: 
0 97 7379763.

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизована, кадас-

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

Бориспіль
Айвазовського вул., 0,09 га, житлова забудо-

ва, 182000 грн (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

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

Арсенальна вул., 0,10 га, під забудову, держакт, 
власник, можливий поділ на 2 ділянки, 130000 
грн (еквівалентно 5000 у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, до центру 1,5 
км, поруч світло, 182000 грн (еквівалентно 7000 
у.о.), торг. Тел.: 0 95 7650666. 

Братів Шило вул., 0,10 га, асфальт, світло, 338000 
грн (еквівалентно 13000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 7650666. 

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

Заболотного вул., 10 соток, під будівництво, 208000 
грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Збанацького вул., 8 соток, під будівництво житлово-
го будинку, 260000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Кооперативна вул., 8 соток, 20х40, під забудову, 
комунікації поруч, асфальтована вулиця, 338000 грн 
(еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Котляревського вул., 10 соток, під будівництво, ко-
мунікації поруч, вулиця асфальтована, 468000 грн 
(еквівалентно 18000 у.о.), є вибір ділянок. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Коцюбинського провул., 0,10 га, 20х50 м, дер-
жакт, індивідуальна забудова, комунікації поруч, 
130000 грн (еквівалентно 5000 у.о.), торг, госпо-
дар. Тел.: 0 95 7650666.

Лісова вул., 6 соток, під будівництво житлового 
будинку, комунікації поруч, є великий вибір діля-
нок, 234000 грн (еквівалентно 9000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Лобановського,10 соток під будівництво житлового 
будинку,комунікації поруч,260000 грн (еквівалент-
но10000). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Маяковського вул., 6 соток, під будівництво, комуні-
кації поруч, вулиця асфальтована, 312000 грн (еквіва-
лентно 12000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

Нечуя-Левицького вул., під будівництво житлового 
будинку, комунікації поруч, 208000 грн (еквівалентно 
8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Новий 4 пров., центр р-н, 5-6 соток, 51740 грн (екві-
валентно 1990 у.о.). Тел.: 0 97 3621913.

П.Запорожця вул., 0,05 га, житлова забудова, 
100000 грн (еквівалентно 4000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

Польова вул., 10 соток, під будівництво житлово-
го будинку, комунікації поруч, вулиця асфальтова-
на, 364000 грн (еквівалентно 14000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Почтова,10 соток під будівництво житлового бу-
динку, комунікації поруч,Ціна 390000 (еквівалентно 
15000 у.е). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла. АН «Імперія».

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

Робочий пров., 10 соток, під будівництво житлово-
го будинку, комунікації поруч, вулиця асфальтова-
на, 910000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

 

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) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 
КВ.М, СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУ-КВ.М, СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУ-
ДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 100 М ДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 100 М 
ДО ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ДО ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, 
ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, МОЖЛИВО ДЛЯ ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, МОЖЛИВО ДЛЯ 
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТЕЛ.: 0 93 1845450, КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТЕЛ.: 0 93 1845450, 
ВАЛЕНТИНА.ВАЛЕНТИНА.

Сєрова вул., 10 соток, під будівництво житлово-
го будинку, комунікації поруч, вулиця асфальтова-
на, 416000 грн (еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Червоноармійська.10соток під будівництво житло-
вого будинку,комунікації поруч,вулиця асфальтова-
на 520000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Іванків с., 25 соток, гарне, зручне місце, центр села, 
комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154.

Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, ціна договірна. Тер-
міново. Тел.: 0 63 1540042.

Мартусівка с.,10 соток, гарне розташування, поруч 
зупинка, газ, світло, приватизована, документи гото-
ві, поруч зупинка. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

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

Рогозів с., 19 соток, держакт, під забудову, по вули-
ці світло, газ за 80 м, господар, ціна договірна. Тел.: 
0 96 3615816.

Терміново! Лозівка с., 10 соток, держакт, комуніка-
ції 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.

Куплю
Бориспіль

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, допо-
мога в оформленні, погашення комунальних боргів, 
окрім останнього поверху, у господаря, розгляну всі 
пропозиції, посередникам не турбувати, терміновий 
викуп, іноземний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

1-к.кв., кімнату у будь-якому стані. Тел.: 0 67 
5075208.

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

2,3-к.кв., квартиру, будь-який стан, у господаря. 
Тел.: 0 67 5075208.

будинок, м.Бориспіль чи район, розгляну будь-
які пропозиції. Тел.: 0 67 5075208.

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з 
комунікаціями або зі старим будинком, у господаря, 
розгляну пропозиції, посередникам не турбувати, ви-
куп 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 ФАСАДНУ АБО КВАРТИ-ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ФАСАДНУ АБО КВАРТИ-
РУ НА 1 ПОВЕРСІ, У М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 68 РУ НА 1 ПОВЕРСІ, У М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 68 
3229050.3229050.

земельну ділянку, у господаря. Тел.: 0 67 
5075208.

квартиру у господаря, допомога в оформленні до-
кументів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Куплю будинок у господаря Тел.: 
0964427277,0634434722 Люда. АН «Імперія».

Куплю земельну ділянку в місті Бориспіль, у госпо-
даря розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Здам
Бориспіль

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

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

кімната в 2-к.кв. Тел.: 0 99 5254185.
кімната в 4-к.кв., Головатого вул., меблі, техніка, ціна 

2000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Оренда робочого місця (кабінета) в салоні краси, 

під манікюр, депіляцію, масаж, нарощування вій, ві-
заж. Тел:(067)704 18 27

приміщення під магазин, цех, офіс. Тел: 0 68 
1191518.

Дударків с., діючий продуктовий магазин та ма-
газину товарів для дому, площа 121 кв.м, новий, 
сучасний. Тел.: 0 67 2696836.

Найму
Бориспіль

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
Склад-приміщення або частину землі під комерцій-

не призначення. Тел.: 0 95 3818893.

Міняю
Бориспіль

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

земельну ділянку, 25 соток, Іванків с., гарне місце 
на квартиру у Борисполі. Тел.: 0 97 5918154.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

В магазин дитячих товарів потрібен продавець, 
з/п договірна. Тел: 0 63 3555611, 0 95 9059779.

В продуктові магазини потрібні продавці із д/р, з/п 
при співбесіді. Тел: 0 67 9048082.

В САЛОН КРАСИ «PARADISE» ПОТРІБНІ МАЙС-В САЛОН КРАСИ «PARADISE» ПОТРІБНІ МАЙС-
ТРИ-ПЕРУКАРІ НА ВИГІДНИХ УМОВАХ, 50Х50%, ТРИ-ПЕРУКАРІ НА ВИГІДНИХ УМОВАХ, 50Х50%, 
С. ЧУБИНСЬКЕ, ЖК «НОВОСЕЛЬЦЕВЕ». ТЕЛ.: 0 С. ЧУБИНСЬКЕ, ЖК «НОВОСЕЛЬЦЕВЕ». ТЕЛ.: 0 
98 4456595, ОЛЬГА.98 4456595, ОЛЬГА.

ВАКАНСІЯ У САЛОН КРАСИ ПЕРУКАРЯ, МАЙ-ВАКАНСІЯ У САЛОН КРАСИ ПЕРУКАРЯ, МАЙ-
СТРА МАНІКЮРУ, Д/Р ВІД 1 РОКУ, НАПРАЦЬО-СТРА МАНІКЮРУ, Д/Р ВІД 1 РОКУ, НАПРАЦЬО-
ВАНА КЛІЄНТУРА, ВИСОКА З/П. ТЕЛ.: 0 95 ВАНА КЛІЄНТУРА, ВИСОКА З/П. ТЕЛ.: 0 95 
0855330, ОЛЕНА.0855330, ОЛЕНА.

Запрошуємо на роботу продавця, пекаря, кондите-
ра. Тел.: 0 67 2340932. 

Оголошення та реклама

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

1-к.кв., житловий стан, необхідні меблі та техні-
ка, 3500 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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

2-к.кв., Н.Вал вул., центр р-н, 3/5, кіманати окремо, 
меблі, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 97 9667124, 0 63 
2656540.

врем’янку, р-н розвилки, 1 кімната, зручності на ву-
лиці, необхідні меблі, пічне опалення, 1500 грн. Тел.: 0 
97 9511197, 0 99 6238094.

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

НА РОБОТУ 
у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

АВТОСЛЮСАР
РІЗНОРОБОЧІ

СТОЛЯР ДЛЯ ЗБИРАННЯ 
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ 

Тел.: 050-332-87-04, 
Іван Сергійович 

Тел.: 050-357-43-86, 
Анатолій Володимирович

на автопостач

ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ВІДСІВ, ПІСОК 
(навалом та фасований)
ПІНОБЛОК та ГАЗОБЛОК (Бровари, Стоунлайт, АЕРОК)

БЕТОН (в асортименті з доставкою), АРМАТУРА
ЦЕГЛА (рядова, лицьова, силікатна) 
ШЛАКОБЛОК       ЦЕМЕНТ      РАКУШНЯК
ТРОТУАРНА ПЛИТКА ТА БОРДЮРИ, ФЕМ
СІТКА В АСОРТИМЕНТІ 
ШАЛІВКА, ДОШКА, БРУС
ПРОФНАСТИЛ
ДРОВА РУБАНІ

кільця 1 м; 1,5; 2м; 2,5 (маніпулятор)
панельні перекриття, перемички
дорожні та тротуарні плити
стовпчики для огорожі
фундаментні блоки 3.4.5.6

Тел.: 0 67 887C85C38, 0 95 568C77C44, 
0 63 809C60C08, 0 67 99C911C78

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

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

Оголошення та реклама

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

Запрошуємо на роботу продавця, бажано з д/р, 
магазин на вул. Бежівка, 93. Терміново. Тел.: 0 99 
3010661, 0 98 0465585, Наталія. 

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; укладач ке-
рамічної плитки. Тел.: 0 50 3161611, Юлія.

На АЗС «WOG» (об’їзна дорога с.Нестерівка), по-
трібні заправник, з/п від 3000 грн. Бажано місце про-
живання поруч. Тел.: 0 63 2066737, з 9.00 до 18.00.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібен 
водій кат. «Е» на автомобіль МАЗ, ГАЗ-3309, 
Вольво, з д/р, з/п від 6000 грн. Тел.: 0 68 7171222.

На роботу потрібен автослюсар вантажних 
автомобілів, з/п від 5000 грн, м. Бориспіль. Тел.: 
0 68 7171222.

На роботу потрібен електрозварювальник с. Голо-
вурів, спецосвіта, д/р, з/п від виробітку, г/р 8:00-18:00, 
6-денка, розрахунок кожні 2 тижні, безкоштовне про-
живання, інструмент. Тел.: 0 67 3270002.

На роботу потрібні касири-консультанти, г/р 
2/2. Тел.: 0 96 4217893. 

Підприємству в м. Бориспіль на постійне місце 
роботи потрібен електрозварювальник, д/р від 5 
років та слюсар-збиральник. Іногороднім нада-
ється ліжко-місце в гуртожитку. З/п за співбесі-
дою. Тел.: 0 99 6391169, 0 98 1024469, Роман. 

Потрібен зварювальник на п/автомат, виготов-
лення і монтаж металевих дверей, воріт, бажа-
но з водійським посвідченням категорії «В», 
Київ, район залізничного вокзалу «Дарниця», 
з/п від 8000 грн. Тел.: 0 (44) 2336800, 0 63 2336800, 
Андрій.

Потрібен монтажник металевих дверей, воріт, 
бажано з водійським посвідченням категорії 
«В», Київ, район залізничного вокзалу «Дар-
ниця», з/п від 8000 грн. Тел.: 0 (44) 2336800, 0 63 
2336800, Андрій.

ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ НА ПОВНИЙ РОБО-ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ НА ПОВНИЙ РОБО-
ЧИЙ ДЕНЬ, БЕЗ Ш/З, З/П 6500 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 ЧИЙ ДЕНЬ, БЕЗ Ш/З, З/П 6500 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 
3211587, АНДРІЙ. 3211587, АНДРІЙ. 

Потрібні працівники на СТО: автослюсар-хо-
довик, моторист, шиномонтажник, розваль-
щик, д/р, з/п договірна, м. Бориспіль. Тел.: 0 99 
2233367, Євгеній Миколайович, 0 68 1191979.

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

ПП «Пан Водний» запрошує на постійну роботу 
водія-експедитора з д/р від 3 років, з/п 6000-8000 
грн + доплата за понаднормовий графік, офі-
ційне працевлаштування, повний робочий день. 
Тел.: 0 67 9365453. 

Прибиральниці у супермаркети міста Київ, ден-
ні, нічні зміни, подобово, гнучкий графік, додат-
кова робота, допомога з житлом, з/п від 4500 грн. 
Тел.: 0 98 5886254.

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

Робота (м. Бориспіль). Провідна клінінгова ком-
панія запрошує на роботу прибиральників. З/п 
3600 грн. Зручні графіки роботи (денні та ніч-
ні зміни). Тел.: 0 68 0017299, 0 93 4919662, 0 99 
0023386.

Терміново потрібен на роботу диспетчер та водій із 
власним авто. Д/р не обов’язковий, навчаємо, зруч-
ний графік, з/п при співбесіді. Тел.: 0 95 8200082, 0 97 
7679999, 0 63 3891969.

Терміново потрібні працівники у кузню: коваль, 
електрозварювальник. Тел:: 0 50 5740251, 0 63 
3771787.

Терміново потрібні прибиральниці, з/п 3200 
грн/15 змін, робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
2426166.

Терміново! В кафе-ідальню «Домашня кухня», 
с. Іванків, на постійну роботу потрібен кухар, по-
мічник кухаря, можливо без д/р, з/п від 250 грн/
зміна. Іногороднім надається житло та харчуван-
ня безкоштовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 2666906.

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

Терміново! Потрібні водій кат. «С» на асеніза-
тор «Рено» (викачування каналізацій) по Бори-
сполю та району, бажано з д/р; токар; автос-
люсар на СТО. Тел.:0 50 5740251, 0 66 7218661, 
0 63 7218601.

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ 
ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, УКЛАДАЛЬ-ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, УКЛАДАЛЬ-
НИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ. ТЕЛ.: 0 73 НИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ. ТЕЛ.: 0 73 
0485502.0485502.

Торговій компанії на роботу потрібен головний бух-
галтер із д/р, знання 1:С, Excel, з/п при співбесіді. Тел.: 
0 67 9048082.

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

Тел.: 050-332-87-07
Андрій Олександрович

Тел.: 050-332-87-07
Андрій Олександрович

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Кухаря-кондитера 
Кухаря-універсала 
Кухаря холодного цеху 
Кухаря гарячого цеху
Помічника кухаря

Адміністратора ресторану
Бармена 
Офіціанта 
Швейцара у ресторан
Мийницю-прибиральницю

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ОХОРОНЦІВ
Охорона об’єктів, відділень банків, котеджних містечок, приватних будинків.

Графік роботи: 1/2, 1/3, 2/4, вахта, нічні, денні.
Підбір об’єкта та рівень оплати після співбесіди.

Тел.: (050) 413-72-98, (067) 441-88-93

ОГОЛОШУЄ набір на наступні вакансії

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.

Запрошуємо на роботу
ВОДІЯ НАВАНТАЖУВАЧА
ДВІРНИКА, з/п від 4000грн 

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ 
з/п від 3500грн

Тел.: 067-239-26-36, Валентина
з/п від 6300 грн, г/р позмінний (15 роб. днів)

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
АДМІНІСТРАТОР
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 

У зв’язку з відкриттям нових об’єктів 
охоронна фірма проводить набір 

ОХОРОНЦІВ для роботи в охороні вахтовим методом 

та НАЧАЛЬНИКІВ ЗМІНИ
Проживання та харчування за рахунок роботодавця

Тел.: 063-563-39-94, 050-303-46-35, 068-071-51-49

м. Бориспіль, вул. Кошового,2
Тел.: (04595) 6-06-51, (050) 838-85-54

ТОВ «Ароматика Мрії» НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Режим роботи 08.00-17.00, сб та нд — вихідні
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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

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

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
МАЙСТЕР ЦЕХУ 
З МЕТАЛООБРОБКИ
ВИКОНРОБ

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столяр-

на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги, 
дрова з доставкою, ракушняк; послуги автокра-
на. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 
0 67 3278510.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 3 шт. 2,25х0,67; 
2,05х0,88; 2,20х0,75, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006, 0 50 2223228.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел 

круглий, 1000 грн; ванна стальна 500 грн; раковина 
для умивальника 250 грн; балон кисневий — 500 грн. 
Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695.

У зв’язку із закриттям магазина до 29.07. 
здійснюється розпродаж торговельного облад-
нання: холодильна витрина, стелажи, кухонне 
обладнання: імпорні газові плити, кавоварка, 
барна стійка, пивний охолоджувач, фрітюрни-
ця, тістоміс. Тел: 0 67 7598970.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор 51 см, ДУ, 90 каналів, 800 грн; кисневий 

балон, 500 грн; умивальник для ванної кімнати, комп-
лект 2000 грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 0 67 
9952786, 0 63 8715695. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
В’єтнамських поросят, 500 грн. Тел.: 0 50 5123256, 

Василь. 
Дійна коза, ламанча, 2 кізоньки 3 та 7 міс., недоро-

го. Тел.: 0 68 6606634.

Кому потрібна гарненька, грайлива, розумна 
кішечка, звертайтеся — віддамо у дбайливі, 
надійні руки. Вона привчена до туалету і дуже 
лагідна, 2,5 місяці, трикольорова. Тел.: 0 99 
0690856. 

Корова з 3 телям, чорноряба. Тел.: 0 66 6521844.
Корови. Тел.: 0 98 2759783.
Кошенят британських: мама — британська ко-

роткошерста, тато — шотландський висловухий. Є 
кошенята і з обвислими вушками, і з прямими. Тел.: 
0 97 5601547.

Будівельно-демонтажні роботи та будь-які ре-
монтні роботи; разові послуги вантажників 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.

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищен-
ня ділянок. Планування території. Земельні роботи: 
виконуємо копання котлованів та озер. Тел.: 0 96 
9918144, 0 95 4431138.

Від проекту до ключа будівельні роботи. Тел.: 0 68 
6071394, Андрій. 

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»)

Кролі білий обер, гіганська шиншила; поросні кро-
лиці, поросята вік 6-7 неділь Ландрас і велика біла. 
Тел.: 0 50 1590197, 0 98 7652593.

Поросята в’єтнамські. Тел.: 0 97 5601547.
Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мініки йорк, 

пікінес, мальтійська болонка бебік. Тел.: 0 98 5354029, 
0 99 2240262.

РІЗНЕ

Бориспіль
Гаражні ворота 274х206, гаражні двері 190х90, б/в, 

метал: кут 60, метал 2 мм, каркас подвійний, ціна до-
говірна. Тел.: 0 99 1458272. 

Гаражні ворота, б/в, терміново. Тел.: 0 67 4082864, 
0 93 7840089.

Козине молоко.Кози породи ла Манча.Доїм ап-
паратом Тел.: 0 50 5462717.

Масажер для ніг, вібромасажна платформа, Foot 
Energy RT-2050, 1000 грн. Тел.: 0 67 5810938, 0 93 
8541157, Людмила. 

Перегній кінський для підживлення рослин та для 
теплиць. Тел.: 0 96 4321708.

Перфоратор Makita HR 5001C, б/в, свердління з 
ударом, із чемоданом, 9000 грн. Тел.: 0 67 5810938, 
0 93 8541157, Людмила.

Холодильна вітрина, 1,5х1,1 м, гнуте скло, в-во 
Польща, гарний стан; двері металеві, подвійні, дво-
створчаті, 2,0х1,4. Тел.: 0 67 2696836.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги се-
рії «Литературные памятники» та видавництва 
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників виконує всі види ремонт-
но-оздоблювальних робіт, утеплення фасадів та 
монтаж металопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 
4503318, 0 93 7229384.

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.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, 
риштувальні системи; м’яка покрівля, металева, 
бітумна, полімерна, керамічна черепиця; утеплен-
ня, облицювання будинків, квартир; сайдинг, фак-
турна штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка 
матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; перепла-
нування, підвісні стелі, гіпсокартон, опалення, 
тепла підлога, водопровід, каналізація, елек-
трика. Будівництво — будинки, лазні, прибу-
дови, гаражі, павільйони, навіси, альтанки, во-
рота, паркани. Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 
9721514, 0 66 8393483.

Фрезування, оранка, культивація городів трак-
тором-мінітрактором, розробка ділянок під по-
сів, скошування, обприскування хімікатами. Тел.: 
0 97 2378240, Юрій.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений паспорт громадянина України, серія 
СК№ 180044, виданий на ім’я Неділя Віктора Петро-
вича Бориспільським МРВ ГУМВС в Київській обл. 
30.05.1996 року, вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток,серія КВ №0857680,ви-
даний на ім’я Салацького Володимира Олексійовича 
КМРФ КДАВТ імені гетьмана Петра Конашевича-Сагай-
дачного, 01.09.2015 року, вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку за право наслідуван-
ня майна. Тел.: 0 96 9918144. 

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, бе-
тонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.
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Казковий 
лабіринт

Допоможіть киці знайти 
своїх малят.

Дитяча сторінка

1. Як називається герб нашої країни?
2. Які гори України ви знаєте?
3. Як називається найбільша 
річка України?

4. Який птах є символом України?
5. Столиця України.
6. Кущ — символ України. 
7. Квітка — символ рідної землі.

Допитливим читайликам

Патріотичний кросворд

1

6

7

3

4

5

2

Куточок безпеки

Дізнайтеся ключове слово

Телефони знай оці — допоможуть у біді
Якщо з тобою трапилась пригода,
Дзвони — і прийде допомога.
По телефону номер набирай,
Назви себе, адресу теж повідомляй.
Коли в квартирі і вогонь, і дим,

Дзвони скоріше «101»!
Коли чужий хтось двері відчиня,
Дзвони «102».
Коли захворів чи поранивсь ти,
Дзвони «103».
А як відчуєш запах газу у  квартирі,

Дзвони негайно «104»!
Як розгорівсь вогонь і дуже тобі зле
Чи дихать газ вже зовсім не дає,
Залиш квартиру, бережи життя своє.
Кого зустрінеш — про біду скажи,
Куди дзвонив, дорослим поясни.

Приїдуть служби допомоги,
Закінчаться усі твої тривоги.
Не бійся, допомогу жди.
І пам’ятай, що виїдуть відразу
Поліція, пожежники і лікарі.

 Дотримуватися правил безпеки потрібно повсякчас. Дорослі завжди прийдуть на до-

помогу. Однак може статися, що поряд не буде нікого з рідних. Тому важливо не розгу-

битися, не піддатися паніці, а натомість згадати номери служб екстреної допомоги. 

Літні канікули у розпалі. Діти відпочивають: вони ка-
таються на велосипедах, роликах, скейтах, граються на 
майданчиках, ходять у парк і кіно. Після «намотаних» 
кілометрів не зайвим буде сісти і кілька хвилин приді-
лити розумовій гімнастиці, адже важливо не розучити-
ся думати упродовж тривалих вихідних. Пропонуємо 
нашим маленьким читачам разом з «Вістями» викона-
ти нехитрі вправи, які збагатять їх новими знаннями.
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 ВІТАЄМО

 ТАНЦІ ТВОРЧІСТЬ

ЗАЧАРУВАЛИ ГРАЦІЄЮ 
«СОЗОПОЛЬСЬКУ ПАНОРАМУ»

Як відомо, зразковий хореографічний ансамбль «Грація», що 
при БДЮТ «Дивоцвіт» (керівники Анна та Наталія Пилипчуки), 
вміє зачаровувати майстерністю рухів, запалом і натхненням. 

Цього разу вихованці ансамблю поринали у світ музики й відчуттів 
у найстарішому болгарському місті на чорноморському узбережжі — 
Созополь. Там відбувся Міжнародний дитячий конкурс-фестиваль «Со-
зопольська панорама», у якому своїми уміннями хизувалися танцю-
вальні колективи з різних країн: Болгарії, Румунії, Молдови, України, Бі-
лорусії, Росії, Казахстану.

Незважаючи на втому після довгої подорожі та обмежений час для ре-
петицій, бориспільці одразу після приїзду демонстрували свою майстер-
ність на зарубіжній сцені. У конкурсній програмі візитівкою нашого міста 
стали хореографічні композиції «Китайські візерунки» та «Веселі мухо-
морчики». Запальний характер танцівників, їх артистизм, яскравість ко-
стюмів не були не помічені. В номінації «Танцювальне мистецтво» серед-
ньої вікової категорії колектив «Грація» здобув перще місце.

У конкурсі брала участь і вихованка бориспільської дитячої музичної 
школи Марія Пилипчук (викладач Сергій Сокур). Вона виборола пер-
шість у номінації «Естрадний вокал» у молодшій віковій категорії.

Бориспільцям поїздка запам’яталася не лише насиченою конкурс-
ною програмою, а й цікавими оглядовими екскурсіями та відвідуван-
ням аквапарку.

З ПЕРЕМОГОЮ ІЗ БОЛГАРІЇ
Танці на Сонячному березі Болгарії надовго запам’ятаються ви-

хованцям народного хореографічного ансамблю «Радість» при 
БДЮТ «Дивоцвіт». 

В амфітеатрі міста Несебр, де старовинна культура та народні тра-
диції поєднані з сучасністю, бориспільці танцювали на одній сцені із 
представниками Молдови, Сербії, Болгарії, Білорусі, Росії, Румунії, Гру-
зії, змагаючись за звання кращого колективу на Міжнародному фести-
валі-конкурсі «Сузір'я Орфей».

Вихованці «Радості» та їхні керівники Ірина Хижна і Людмила Марти-
ненко познайомилися зі звичаями народів світу, поділилися власним 
досвідом і знайшли нових друзів.

Окрім приємних емоцій, танцюристів ансамблю переповнювало 
й хвилювання, адже у номінації конкурсної програми «Народний та-
нець», у якій вони брали участь, панувала неабияка конкуренція.

Композиції бориспільців «Український святковий» та «Купальський 
віночок» припали до душі і суддям змагань, і глядачам. Тож разом із 
спогадами про тепле море, засмагою і купую вражень хореографічний 
ансамбль привіз до нашого міста перемогу.

Адміністрація БДЮТ «Дивоцвіт» висловлює щиру вдячність батькам ви-
хованців «Радості» за підтримку талановитих дітей та фінансування поїздки.

За інформацією БДЮТ «Дивоцвіт» підготувала Павлина Острозора

Ольга КАЦАН, фото автора

Другокласниця з ліцею «Ди-
зайн-освіта» вправно нанизує на-
мистинки бісеру на дріт. За кілька 
хвилин маленькі різнокольорові 
м’ячики перетворюються на при-
вабливі іграшки. Цікаво, що у чер-
гу повчитися дружити з бісером 
стають не лише діти, а й дорослі.

Аня не зважає ні на мій фотоа-
парат, ні на диктофон. Лише впев-
нено, зосереджено з легкою со-
ром’язливістю в очах продовжує 
виконувати свою роботу. Коли всі 
«учні» розходяться, дозволяє за-
зирнути у свою скриньку сюрп-
ризів. А там і зоопарк, і кондитер-
ська, і ботанічний сад: брошки у 
вигляді мишок, квітів, заколки й 
підвіски-принцеси, фігурки чере-
пашок, янголяток, сов, котиків, па-
вучків, крокодилів, цукерок, ски-
бочок кавунів…

Минулого року під час святку-
вання Дня міста Аня вперше взя-
ла до рук бісер. Сплела віночок 
на майстер-класі від БДЮТ «Диво-
цвіт». Сім’я записала дівчинку на 
гурток, й уже через місяць вона 
почала прикрашати чи не кожен 
закуток свого помешкання.

«Це не все, що я вмію», — загад-
ково посміхається Аня й зізнається, 
що хоче бути такою, як мама, тому 
вправно копіює її захоплення. По-
чала в'язати гачком, створивши ша-
почку для ляльки. А ще вона малює, 
вирізає, танцює. Навіть у школі мо-
делей встигла позайматися, звідси і 

її впевненість, посмішка й постава, 
як у справжньої принцеси. Однак 
головним захопленням для Ані за-
лишається бісероплетіння.

«Мені подобається Аніна напо-
легливість. У неї є такий принцип 
«Хочу і буду!» Якщо щось не вихо-
дить, усе починає спочатку і крок 
за кроком йде до мети,— розпо-
відає мама маленької майстрині 
Тетяна.— Сама в Інтернеті шукає 
майстер-класи, сидить рахує і ви-
плітає те, що їй цікаво. Поглянь-
те, як вдало підібрані кольори! Я б 
так не змогла. Та іноді прошу ро-
бити виріб конкретної кольорової 
гами, щоб вдягти, наприклад, як 
брошку на піджак».

Цікавлюся, наскільки бісеропле-
тіння дороге задоволення у наш 
час. «Коли купуємо бісер у магазині, 
нам часто кажуть, що треба прода-
вати вироби, щоб заробляти щось 
на наступні покупки, бо вони таки 
недешеві. Однак я такого і на дум-
ці не маю. Це така інвестиція, як на 

мене. Краще купуватиму бісер, пла-
титиму за якість курси, скейти, ве-
лосипеди, знаючи, як дитина про-
водить час, щоб пізніше у проблем-
ному віці не боротися з підозрілими 
компаніями і поганими звичками», 
— відповідає пані Тетяна.

Жінка впевнена, що секрет 
успішних майстер-класів від донь-
ки у тому, що на гуртку почерпну-
ла вміння показати і пояснити всі 
процеси, та діти не сприймають її 
як учительку. Для них Аня — по-
дружка. І, створюючи іграшку, во-
ни, в першу чергу, граються.

Повна творча ідилія у дівчин-
ки і з татом. Разом купують і бісер, 
і все необхідне приладдя. Буває, 
намистинки різних кольорів роз-
сипають і змішуються між собою, 
тоді тато з донькою терпляче сор-
тують їх за відтінками.Всією сім’єю 
створювали й Анін перший сер-
йозний проект — презентацію ви-
робів на шкільному фестивалі «1-Б 
має талант».

СКРИНЬКА СЮРПРИЗІВ 
АНІ ГЕРАСКІНОЇ

 Субота. Парк. Алея мит-
ців. Від різноманіття виро-
бів не відірвати очей. Тут 
вам сучасний хенд-мейд, 
картини, обереги, ляль-
ки-мотанки та ще багато 
цікавинок на різний смак. 
Аж ось табличка «май-
стер-клас», повз яку про-
сто не можна пройти, бо 
проводить його незвичайна 
мисткиня – семирічна Аня 
Гераскіна.
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 ПІКНІК

 СВЯТО

Олександр МАТВІЄНКО

Християнство на Русі не змогло перемогти невми-
руще язичництво. Проте спотворити його все ж удало-
ся. Досягалося це, зокрема, «накладенням» християн-
ський свят на язичницькі. 

Наприклад, на Зелену неділю відзначається Трійця, свято 
Коляди трансформувалося в Різдво Христове, Вербну неді-
лю намагалися замінити на свято входу Господнього в Єру-
салим, вшанування творчих сил весни з його незмінними 
атрибутами: високими хлібами, змащеними білою глазур’ю 
та пофарбованими в яскраві кольори яйцями — збігаєть-
ся зі Світлим Христовим Воскресінням. Не є винятком і свя-
то сонячного Бога Купайла та юдея Йоханаана (Іоанна), ві-
домого предтечі християнства. Власне Іван Предтеча має в 
християнстві кілька свят, одне із яких і відзначається одно-
часно з Купайлом. Зі штучного поєднання непоєднуваного 
народився оксюморон «свято Івана Купала».

Проте цими науковими викладками навряд чи перейма-
лися жителі переяславських сіл Горбані, Дениси, Положаї, 
Ташань та Чопилки, які за ініціативи їхніх сільських голів та 
за підтримки керівників приватних сільськогосподарських 
підприємств «Євросем», «Супій» та «Маїс» у мальовничому 
урочищі Стенки відзначили народне свято, приурочене до 
літнього сонцестояння. Щоб вшанувати і Івана, і Купайла, у 
Стенки на автобусах, автомобілях та велосипедах з’їхалися 

більше трьохсот селян. Багато дівчат прибули з уже сплете-
ними вінками, інші взялися відразу рвати квіти та виготов-
ляти собі цей надважливий атрибут купальського свята.

Біля озера, під навісом, була приготовлена смачнюча 
юшка з риби, зловленої вранці у цьому ж таки озері. Дру-
гою стравою був рис із м’ясом. Звичайно, частування бу-
ло безкоштовним. А тим, хто мав бажання витратитися, по-
ряд приватні підприємці продавали свіжі шашлики, копче-
ні свинячі реберця та копчену ж підчеревину. Правда, пе-
реважна більшість селян прибула зі своїми харчами. Пили 
та закушували на столах, на капотах чи й просто на землі, 
вкритій покривалами. Та це було згодом.

А на початку дійства своїх земляків привітали сільські 
голови, після чого розпочався святковий концерт, орга-
нізований власними силами. В програмі брали участь ху-
дожні колективи «Оксамит Next» (Дениси), «Надія» (Та-
шань) та «Первоцвіт» (Горбані). Перед прикрашеним різ-
нобарвними стрічками обрядовим деревцем дівчата во-
дили танок. Концертна програма тривала близько двох 
годин, після чого люди відпочивали вже за власною «про-
грамою». Старші переважно відзначали свято чаркою та 
закускою, юнки пускали за водою вінки, закохані подали-
ся шукати цвіт папороті. Коли стемніло, на березі запали-
ли велике багаття, через яке для очищення від дії злих сил 
стрибала молодь. Чи знайшов хто цвіт папороті, з’ясувати 
не вдалося. Якщо і знайшов, то тримає це в глибокій таєм-
ниці, щоб не сполохати щастя.

КУПАЙЛО НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

Ольга Огняник, фото автора

Кульмінацією перебування в Бо-
рисполі став пікнік, влаштований 
самими ж мешканцями. Організо-
вували захід спонтанно і були раді 
всім, хто прийшов без персональ-
них запрошень.

Із звичайного пікніка вечір пе-
ретворився на справжнє дій-
ство-святкування Івана Купала з 
піснями, вогнищем, запальними 
танцями, мареною і фотосесіями 
у віночках.  Американці пірнули в 
культурне життя Борисполя. Об-
мінювалися подарунками з пред-
ставниками «Спілки митців Бори-
споля», танцювали під пісні фоль-

клорного ансамблю «Травневі ро-
си» й куштували юшку.

«Всі в один голос кажуть, що в 
Борисполі настільки відчуваєть-
ся дух громади, справжня згур-
тованість! Ми не звикли бачити 
таке, — ділиться враженнями з 
«Вістями» координатор програ-
ми українська американка Ната-
ля Еттен. — Хоча ми спілкуємо-
ся різними мовами, проживає-
мо на різних територіях, маємо 
спільні інтереси, наші думки про 
світ, родину спільні, вони спорід-
нюють нас. Такі зустрічі справді 
надихають».

До речі, американцеві Максвел-
лу Ешлі впала в око вишиванка 

місцевої майстрині Оксани Ли-
сенко. Він зізнався, що закохав-
ся у виріб і готовий був віддати за 
нього будь-які кошти. Із помітним 
трепетом юнак загортав сорочку, 
щоб разом з нею привезти додо-
му пам’ять про наше місто. «Я те-
пер усім хизуватимусь, що моя ро-
бота знаходиться у Міннесоті, — 

не приховує своєї радості Оксана 
Лисенко. — Надзвичайно приєм-
но, що він не пройшов повз наш 
національний одяг і високо оці-
нив його».

А ще гості зробили не один 
комплімент Борисполю, оновле-
ній центральній площі та велико-
му бажанню молоді поспілкувати-

ся з ними й зізналися: у нас каву 
подають ліпше, ніж в Америці.

Погостювавши три дні, делега-
ція вирушила до столиці. Наступ-
ною зупинкою в їхньому маршру-
ті стане Львів, де відбуватиметься 
масштабний молодіжний форум, а 
прощатимуться з Україною вони за 
тиждень в аеропорту «Бориспіль».

МАРЕНА ДЛЯ 
АМЕРИКАНЦІВ

 Традиційний візит молодіжної делегації з міста Хопкінс 
(штат Міннесота) минув без надмірної уваги й офіціозу. 
За три дні перебування в Борисполі семеро гостей, серед 
яких і екс-мер Хопкінса Юджин Максвелл, встигли багато: 
дивилися кіно просто неба, побували на екскурсії від місь-
кого голови і куштували українські смаколики.

Американець Максвелл Американець Максвелл Ешлі Ешлі у вишиванці Оксани Лисенко у вишиванці Оксани Лисенко 
в оточенні членів Спілки митців Борисполя.в оточенні членів Спілки митців Борисполя. Американці з танцівницями школи сучасного танцю «Leader Dance».Американці з танцівницями школи сучасного танцю «Leader Dance».

Олена Кравчун і гостя з Америки Кейтлін Мегнесен.Олена Кравчун і гостя з Америки Кейтлін Мегнесен.
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 ІНТЕРВ'Ю  ВІТАЄМО

 ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

 ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ЩЕ ОДНУ ПЕРЕМОГУ 
ЗДОБУЛИ СПОРТСМЕНИ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ

8 липня в смт Гребінки Васильківського району відбулися 
чергові фінальні змагання за програмою спартакіади Київ-
ської області 2017 року серед жителів сільських регіонів «Ру-
хова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація». 
Кращі шість чоловічих команд (переможців зональних груп 
попереднього етапу) розіграли нагороди обласної першості 
з пляжного волейболу.

А нещодавно в зональних змаганнях, що проходили в 
с. Сеньківка, бориспільські спортсмени перемогли своїх су-
перників з Броварського району. У фінальних баталіях вони 
впевнено обіграли команди з Васильківського, Миронівсько-
го, Тетіївського, Макарівського і Яготинського районів і вибо-
роли золоті медалі та кубок за перше місце. 

В складі команди Бориспільського району чемпіонами об-
ласті стали Кравчук Сергій і Гомболевський Євген (обоє — 
Старинська с/рада) та Берстеньов Олег і Гордієнко Іван (обоє 
— Глибоцька с/рада).

Щиро вітаємо наших спортсменів з перемогою, бажаємо 
їм та їхнім родинам міцного здоров’я та нових спортивних 
досягнень.

Відділ молоді та спорту Бориспільської РДА

НОВІ ВЕРШИНИ
Спортсмени Бориспільського району взяли участь у 

чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів.

Нещодавно у м. Луцьк проходив чемпіонат України з легкої 
атлетики серед юніорів. Бориспільщину представляли двоє 
спортсменів. Андрій Рудий був наймолодшим серед учасни-
ків з бігу на дистанції 400 м. Він випередив понад третину сво-
їх суперників, встановив особисте досягнення 53,48 секунди 
і виконав норматив ІІ розряду. Анастасія Волошиненко змага-
лась на дистанції, що вдвічі довша: 800 м. Завдяки стрімкому 
фінішному прискоренню в попередньому забігу, вона вибо-
рола право участі у фіналі, де в підсумку посіла 6 місце. Настя 
також покращила, відразу на 5 секунд, особисте досягнення 
— 2.16,26 та наблизилась до виконання нормативу кандидата 
в майстри спорту на цій дистанції. Побажаємо нашим спортс-
менам успішних стартів, досягнення високих спортивних ре-
зультатів і славних перемог!

Відділ молоді та спорту Бориспільської РДА

Валерій ГІРЧЕНКО

За основний динамівський склад 
в українській Прем’єр-лізі Богдан де-
бютував у 2015 році. Нині «Динамо» 
готується до сезону під керівництвом 
нового тренера Олександра Хацке-
вича. Команда успішно провела на-
вчально-тренувальний збір в Австрії, 
на який наставник запросив і вихо-
ванця бориспільського футболу. Про 
перші кроки в київському «Динамо» 
Богдан Михайличенко розповів в ін-
терв’ю нашому кореспонденту.

— Усвідомив, що стану футболіс-
том, мабуть, років у шість, коли почав 
займатися футболом, — починає роз-
мову Богдан. — Любив гру мільйонів 
з раннього дитинства, подобалася іта-
лійська «Рома», а улюбленим фут-
болістом був знаментий Франче-
ско Тотті. Мій старший брат Тарас 
тренувався у Борисполі під керів-
ництвом відомого у місті дитячого 
фахівця Олександра Курилка. Ми 
з батьком часто приїжджали ди-
витися на заняття, і згодом тренер 
запропонував мені попрацювати 
з ними. Я погодився і записався в 
групу до цього ж наставника. Тре-
нувався з хлопцями, які на три-чо-
тири роки старші за мене. Грав ма-
ло, але той період багато мені дав.

— Як виник варіант з перехо-
дом у київське «Динамо»?

— Спочатку мене запросили в 
юнацьку команду «Княжа» (Ща-
сливе) — туди я теж переїхав ра-
зом зі своїм братом. У Щасливо-
му пробув три роки, після чого от-
римав запрошення від київсько-
го «Динамо». Після першого кола 
чемпіонату мене помітив динамів-
ський тренер Павло Кикоть та забрав 
у свою команду. Мені тоді було 13 ро-
ків. Першу гру за «Динамо» у своїй ві-
ковій групі я провів проти донецько-
го «Шахтаря».

— За амплуа Ви — захисник, але 
багато забивали за «Динамо» U-19 і 
U-21. Звідки така результативність?

— Завжди хочеться ще більше за-
бивати, особливо коли граю в нападі. 
Це потрібно робити майже в кожно-
му матчі. А якщо не забивати, то слід 
віддавати результативні передачі. Від 
цього також отримую насолоду. Ос-
таннім часом у мене це не дуже до-
бре виходить, але, впевнений, тимча-
сово, адже я працюю не покладаючи 
рук. У цьогорічному сезоні також хо-
чу багато забивати.

— Два роки тому Ви провели свій 
дебютний поєдинок в основному 
складі «Динамо». Що тоді відчували?

— Новина, що вийду в стартовому 
складі, стала для мене несподіваною. 
Ще за тиждень до гри ми тренувалися 
всі разом: дубль і основний склад. На-
прикінці заняття Сергій Ребров підій-
шов до мене і сказав, що я залишаюся 
з ними. Так я цілий тиждень працював 
з першою командою. Звичайно, бу-

ло важкувато. Але всі хлопці добре до 
мене поставилися, підказували. Якось 
до мене звернувся помічник Сергія 
Станіславовича Рауль, запитав, чи го-
товий я грати. Запевнив, що впораю-
ся, що все буде добре. У день гри пові-
домили — головний тренер викликає 
мене на бесіду. Розмова тривала не-
довго, наставник сказав, що я виходжу 
в стартовому складі. Підтримав, пора-
див не хвилюватися, грати так, як у ду-
блі. Зазначив, що тренер дубля Вісен-
те задоволений моєю роботою. Ось 
так і дебютував. Звичайно, дуже пе-
реживав у роздягальні і коли виходив 
на поле. Перед грою подзвонив бать-
кам. Потім трохи заспокоївся, хлопці 
підбадьорили, підтримали, сказали, 
що всі колись починали. Грав на по-
зиції лівого нападника. Напевно, якби 

був трохи впевненіший, то проявив би 
себе краще.

— В «Динамо» U-19 Ви також де-
бютували в юнацькій Лізі чемпіо-
нів. Які залишилися враження?

— Чесно кажучи, не очікував тако-
го рівня. Зізнаюся: було дуже важко. Не 
дарма все мріють пограти в цьому тур-
нірі. Сильні гравці, команди ... Не думав, 
що з ізраїльським «Маккабі» буде так 
важко. Навіть проти португальського 

«Порту» і англійського «Челсі» бу-
ло грати не так складно. 

— Київське «Динамо» нещо-
давно очолив легендарний у 
минулому футболіст сто-
личного клубу Олександр Ха-
цкевич. Як оцінюєте свої шан-
си, аби бути гравцем основної 
обойми? 

— Все вирішуватиме головний 
тренер. Було дуже приємно, що 
Олександр Миколайович запро-
сив мене на тренувальний збір 
до Австрії. Команда добре попра-
цювала, провела низку хороших 
матчів. Постараюсь демонстру-
вати свої найкращі якості. Днями 
починається новий сезон. Уже 15 
липня проводимо матч за Супер-
кубок України проти принципо-
вого суперника — донецького 
«Шахтаря». А за кілька днів почи-
нається чемпіонат.

— Ви також є кандидатом до мо-
лодіжної збірної України, віком до 
21 року, яку очолює ще одна леген-
да київського «Динамо» Олександр 
Головко. Реально стати гравцем 
основи?

— Я сказав би, що це сходинка вго-
ру, особистий прогрес. Адже до цьо-
го постійно викликався в збірні ін-
ших вікових категорій — U-16, U -17, 
U-18, U-19. Намагатимуся доводити 
в тренувальному процесі, що заслу-
говую на місце в основному складі, 
а там уже вирішувати наставнику. Го-
ловний тренер вимогливий, але це і 
не дивно, адже на такому рівні най-
менша помилка, неуважність мо-
же коштувати перемоги. А завдання 
на майбутнє — показувати хорошу і 
якісну гру.

Богдан Михайличенко: 

«ЗАВЖДИ ХОЧЕТЬСЯ ЩЕ 
БІЛЬШЕ ЗАБИВАТИ…»

 20-річний захисник київ-
ського «Динамо» народився у 
Борисполі, де і почав займа-
тися футболом. Далі у його 
кар’єрі було навчання у НФК 
«Княжа» (Щасливе), за який 
він виступав у дитячо-юнаць-
кій футбольній лізі України. У 
13 років, у 2010 році, хлопець 
став гравцем ФК «Динамо» 
(Київ). Нині переважно висту-
пає за юнацькі команди сто-
личного гранда.

Якщо не забивати, то слід віддавати результативні передачі. Від 
цього також отримую насолоду.
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 ВОДОЙМИ

 СОРОМНО!

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Часом, мешканці і не знають, що за їхнім населеним пунк-
том або на іншому кутку села є мальовничий куточок при-
роди, де можна відпочити родиною.

Ставок у Глибокому

Місцеві мешканці називають його ставком на Селищі. Ма-
ленька водойма у спеку рятує дітлахів, які прибігають поку-
патися, незважаючи на зеленкувату воду. Навколо — зви-
чайні вулиці, сільські хати, городи. Охочі порибалити при-
ходять відпочити і спіймати карасиків. Навколо чисто і 
затишно. Розповідають, що колись давно тут поряд, на гор-
бочку, стояла церква. Сьогодні ж неподалік облаштований 
дитячий майданчик.

Річка Альта у Любарцях

«У нас немає, де й ніг намочити», — відповіла на запитання 
про наявність річки у селі жінка середнього віку. Насправді ж 
у Любарцях, поблизу дільничної лікарні, є справді прекрасне 
місце для відпочинку. Це чи не єдине місце у Бориспільському 
районі, де річка Альта виходить на поверхню. Років тридцять 
тому велике озеро поглибили. Сьогодні воно обрамлене оче-
ретом, на березі росте декілька старих верб, доріжки добіга-
ють до самої води. Чи купаються тут, з’ясувати нам не вдалося, 
проте ловлять рибу і просто милуються залишками древньої 

річки. Неподалік Альти цілі галявини ожини і лікарських трав, 
чути спів пташок...

Поряд із двоповерховими будинками у центрі села, також 
у руслі річки, ще жевріє маленьке болітце. Сюди зовсім за-
росли стежки-доріжки. Кажуть, що нещодавно тут теж було 
озеро, де купалися і ловили рибу.

Ставок за селом

Обабіч дороги, три кілометри за Любарцями, у бік Пере-
яслава-Хмельницького, є ще одне природне озеро. Серед 
полів і скупої лісопосадки — це ніби оазис у пустелі. Спі-
вають пташки, кумкають жаби, свіжа прохолода літньої по-
ри. Чудове місце для риболовлі. Розповідають, що відпочи-
вальники тут купаються.

Мальовниче озеро у Мирному
У селі Мирне знаходиться чи не найчистіше і найприва-

бливіше озеро району. Відвідувачів зустрічають лелеки, які 
поважно походжають поміж верб, тополь, осокорів і беріз. 
У холодочку за столиками сидять відпочивальники. А по во-

ді плаває троє лебедів. Білі красені так звикли до людей, що 
без страху близько припливають до берега, іноді й виходять 
на пісок, ніби танцюють для фотокамери. Вода в озері чиста, 
оскільки окрім природних джерел, відбувається і штучне 
очищення. На березі — пісок, лавочки. І хоча територія заго-
роджена, є охорона, у вольєрі — великий пес, та для відвіду-
вачів відкрито з 8 до 22 години, вхід безкоштовний. На парка-
ні висять таблички, що в’їзд на машинах, вхід із собаками і ри-
бальство заборонені. Завдячують мешканці Мирного таким 
дивом природи за селом колишньому директорові Старин-
ської птахофабрики Олександру Миколайовичу Зубчуку. Са-
ме за його сприяння викопали і облаштували це озеро.

«Байкал» річки Ікви у Воронькові

Саме так називають це місце біля комбікормового заво-
ду. Можливо через те, що водойма досить глибока. Тут ку-
паються не лише вороньківці, але й приїжджають рибалки 
відпочивальники з Борисполя. Нещодавно на узбережжя 
завезли пісок, встановили дитячу гірку.

Декілька років тому «Байкал» хотів взяти в оренду місце-
вий мешканець, але сільська рада йому відмовила, аби до 
водойми був вільний доступ усіх охочих.

«ТЕЧЕ РІЧКА НЕВЕЛИЧКА…»
  «Вісті» продовжують знайомити читачів з 

водоймами Бориспільщини. Як з’ясувалося, у 
нашому районі чи не в кожному селі є озеро, 
ставок чи річка. От тільки санітарний стан води і 
довколишньої території зовсім різний.

Павлина ОСТРОЗОРА, 
фото автора 

Рекордним прапором, що на 
тридцять третьому кілометрі 
обабіч траси Київ — Харків (на 
повороті до аеропорту), Бори-
спільщина пишалася недовго. 
Здається, про унікальну ком-
позицію з дрібної мармурової 
крихти, внесену до Національ-
ного реєстру рекордів України, 
просто забули.

Минулого року в День Дер-
жавного Прапора України про 
помпезне відкриття декоратив-
ного стягу гомоніли не лише на 
просторах соцмереж: інформа-
ція ширилася й авторитетними 
інтернет-виданнями, й телека-

налами, не кажучи вже про об-
ласну пресу.

Виконавці робіт запевняли: водо-
стійка фарба триматиметься довго, а 
сама композиція, щонайменше, три 
роки не потребуватиме втручань.

Тільки не так сталося, як гада-
лося. Яскравість синьо-жовтих ко-
льорів «зійшла» з останнім снігом, 
а саме полотно почало заростати 
бур’янами. Міні-джунглі розрос-
лися посеред прапора напередо-

дні пісенного конкурсу «Євроба-
чення». На щастя, за кілька днів 
першого півфіналу «зелений ліс» 
з полотна випололи. Та ось не ми-
нуло й двох місяців, як «картина» 
відновилася.

Щодня шляхом до повітряних 
воріт нашої країни проїжджає не 
одна тисяча автівок! Синьо-жовте 
панно чудово видно з висоти пта-
шиного польоту. Та чи презента-
бельним воно здається туристам 
і гостям нашого міста?

Здавалося б, про повагу до сим-
волів Батьківщини довго розпові-
дати не треба. І прикро, що один з 
найбільших прапорів країни тьмя-
ніє й зеленіє водночас прямісінь-
ко на центральній трасі.

«Кожна людина, яка буде проїж-
джати дорогою вздовж цього узбіч-
чя, буде бачити наше ставлення до 
державного прапора»,— коменту-
вав появу унікального державно-
го знамена журналістам екс-голова 
РДА Дмитро Воронін. Цікаво, яке са-
ме ставлення він мав на увазі?

КОЛИ НАЦІОНАЛЬНА СВЯТИНЯ ЗАРОСТАЄ БУР’ЯНАМИ…

Мальовниче озеро у Мирному.Мальовниче озеро у Мирному.
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Корисні поради

ФРУКТИ ПРОДОВЖУЮТЬ ЖИТТЯ 
І ДАРУЮТЬ МОЛОДІСТЬ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Абрикоса: символ 
довголіття

Саме так називають цей фрукт. Вче-
ні довели, що наявність магнію і фосфо-
ру у цій ягоді кольору сонця сприяє по-
кращенню пам’яті і підвищує працездат-
ність мозку. Науковці з Пакистану ствер-
джують, що плем’я хунта, яке мешкає у 
Гімалаях, завдячує своїм довголіттям (110-
120 років) цьому фрукту. Адже абрико-
си входять до традиційного щоденного 
харчування, тому називають їх «плодами 
здоров’я».

В Індії також вважають, що часте вжи-
вання цих ягід продовжує життя.

У східній медицині абрикоси широко за-
стосовують для лікування дихальних шля-
хів, їх призначають при бронхітах, трахе-
їтах, ларингітах, бронхіальній астмі.

Авіценна вважав абрикоси найбільш 
корисним для жіночого організму і нази-
вав їх «жіночими фруктами». Адже ці по-
маранчеві диво-ягоди сприяють кро-
вотворенню, тому корисні для людей, 
які страждають на анемію, при гіпо- та 
авітамінозах.

Плоди заготовляють на зиму: варять ва-
рення, джеми, компоти. Проте найкраще 
їх сушити — зберігаються усі корисні ре-
човини і вітаміни. Окрім того, такі «цукер-
ки» (як і будь-які інші сухофрукти) дуже 
люблять діти.

У дієтичному харчуванні найчастіше ви-
користовують курагу і урюк (сушені абри-
коси з кісточками). Курага, абрикоси і сік 

з них надзвичайно корисні вагітним і лю-
дям із серцево-судинними та нирковими 
захворюваннями. Зокрема, курагу реко-
мендують при гіпертонії, набряках, пору-
шеннях серцевого ритму, після інфаркту 
міокарда, а також як легкий послаблюю-
чий засіб при закрепах. Додають високо-
калорійну курагу до дієт дітям і людям, які 
перенесли важкі хвороби.

Народна медицина стверджує, що сер-
цевина з кісточки абрикоси має вели-

ку зцілюючу силу. Радять вживати 3-5 кі-
сточок на день як профілактику від рако-
вих пухлин. Окрім того, це чудовий гли-
стогінний засіб. А подрібнене насіння 
заварюють як чай при серцево-судинних 
захворюваннях.

Застереження! Свіжі абрикоси не ре-
комендують вживати при гастриті з під-
вищеною кислотністю, виразці шлун-
ка, при панкреатиті та людям, які мають 
хвороби щитовидної залози. Обмеже-
но варто споживати абрикоси хворим на 
цукровий діабет.

Слива очистить організм 
Не проґавте можливості вдосталь на-

їстися слив. Ці фрукти містять велику кіль-
кість вітаміну Е — «вітаміну молодості», 
значно більше, ніж черешні, вишні, апель-
сини, груші. Регулярне споживання слив 
сповільнює процеси старіння в організмі, 
а також забезпечує роботу статевих залоз 
як у жінок, так і в чоловіків.

Сливи корисні для нервової, серце-
во-судинної систем, помічні при гіпер-
тонії і подагрі, захворюваннях печінки, 
нирок та шлунково-кишкового тракту. 
Сливи і сливовий сік чудово очищають 
не лише шлунок, а й виводять токсини 
з усього організму, сприяють знижен-
ню кислотності шлунка. Ці ягоди засто-
совують як послаблюючий засіб при за-
порах, для зміцнення печінки і очищен-
ня крові.

Окрім того, солодкі плоди сливи корис-
ні для нервової системи, покращують на-
стрій, сприяють поліпшенню сну, допома-
гають подолати втому, покращують зір і 
роблять шкіру еластичною, дезінфікують 
ротову порожнину і виводять з організму 
холестерин.

У дієтичному харчуванні широко вико-
ристовують чорнослив. Сушені сливи під-
вищують апетит.

Застереження! Сливи не варто вжива-
ти хворим на цукровий діабет і при ожи-
рінні. Цей фрукт може викликати розлад 
шлунка (якщо їсти велику кількість), осо-
бливо у дітей. Обмежено слід вживати 
сливи вагітним жінкам (аби не було здуття 
живота) і мамам, які годують грудьми, аби 
запобігти розладу шлунка у немовляти.

 Літо дарує нам багато при-
ємних вражень, зустрічей під час 
відпусток, відкриває нові можли-
вості. Та чи не найважливіше те, 
що саме влітку природа пропонує 
нам свої диво-плоди — ягоди, за 
допомогою яких можна оздоро-
вити організм, набратися сили і 
молодості.

БОРОТЬБА З 
ПОПЕЛИЦЕЮ

Валентина ОЛІЙНИК, фото автора

Якщо ви помітили, що листя на деревах у 
вашому саду покрутилось і зів’яло, це озна-
чає, що на ньому оселилася попелиця (тля), 
яка з середини весни і аж до пізньої осені є 
величезною проблемою для садівників. 

Ці дрібнесенькі жучки (бувають від світ-
ло-жовтого до чорного кольору) завдають ве-
личезної шкоди багатьом фруктовим насаджен-
ням і можуть навіть спричинити їхню загибель, 
оскільки можуть взагалі виснажити дерево. Во-
ни висмоктують із листя і молодих пагонів чи не 
весь сік. Також вони дуже швидко ростуть і роз-
множуються (до 20 разів за літо). При цьому за 
один раз самка попелиці відкладає до 140 личи-
нок. Водночас ці дрібні організми є переносни-
ками різних вірусних хвороб у рослинному світі. 
Поряд із цим, у пошуках їжі попелиця постійно 
розширює свої колонії. Зокрема, оскільки мо-
лоді особини мають здатність перелітати, попе-
лиця дуже активно заражає й інші навколишні 
дерева. Оскільки у процесі життєдіяльності цей 
шкідник виділяє солодку рідину, якою люблять 
харчуватись комахи (попелиці вважаються їхні-
ми коровами, а їхній сік, відповідно, молоком), 
на форумах в Інтернеті відомі господарники ра-
дять боротися з попелицею у комплексі з цими 
ж комахами. Найпростішим методом боротьби з 
попелицею, яку комахи не знищують, як часом 
помилково вважається, а геть навпаки — обері-
гають і навіть самі розсаджують на навколишніх 
деревах, збільшуючи свої «молочні ферми», є ді-
дівський механічний спосіб. А от найбільш діє-
вими у боротьбі з комахами, як зауважують фо-
румчани, виявились традиційні клейкі стрічки 
від мух, якими обмотують стовбур дерева за 20-
30 сантиметрів від землі.

«Вісті» перевірили ці комплексні методи в дії і 
переконались, що вони справді працюють. Так, 
наприклад, за 2 години на маленькій почищеній 
від попелиць яблуні клейка стрічка назбирала 
понад 150 комах, які піднімалися «попити моло-
ка» чи спускались з дерева, не знайшовши своїх 
годувальниць у листі-сарайчиках. Через дві-три 
доби стрічка на стовбурі висихає. Тому, якщо є 
потреба, змінюйте її, а заразом обдивляйтесь і 
стан самого листя.

Якщо ж попелиць на дереві чимало, деякі садів-
ники радять, що дієвіше обробити листя настоєм 
тютюну. Для його приготування тютюн настоюють 
1 день. Отриману рідину розводять водою у про-
порціїї 1 до 3 і обробляють заражені дерева що-
тижня. Також дієво користуватися настоєм попелу 
і господарчого мила. Як це діє? Усі ці обпирскуван-
ня роблять листя несмачним для попелиці.

Оскільки природним ворогом, а нашим поміч-
ником у боротьбі з попелицею, є сонечка, варто 
продукувати найбільш сприятливі умови пере-
бування для них. Наприклад, оскільки вони ду-
же люблять запах календули, посадіть ці корис-
ні та красиві квіти у вашому саду, так само й інші 
пряні трави, багато. А надто поблизу самих пло-
дових дерев. Після таких щорічних систематич-
них маніпуляцій ви забудете, що таке попелиця.

 ШКІДНИКИ ЦІЛЮЩІ РОСЛИНИ

У дієтичному харчуванні найчастіше використовують курагу і урюк 
(сушені абрикоси з кісточками). 
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ОВНИ. Сприятливий пе-
ріод для встановлення 
дружніх контактів і зав'язу-
вання корисних знайомств. 
Однак небажано приймати 
важливі рішення, утримуй-
теся від кар'єрних змін.

ТЕЛЬЦІ. Будьте уважні у 
спілкуванні з колегами та 
партнерами, не підписуйте 
документи, уважно їх не пе-
речитавши. Ухвалюючи ос-
таточне рішення з важливих 
питань, все обміркуйте.

БЛИЗНЯТА. У вас з'явить-
ся шанс реалізувати свій 
давній задум, до якого ні-

як не доходили руки або за 
який ви не наважувались 
братися. Справам може за-
важати ваша емоційна враз-
ливість.

РАКИ. На роботі, у кар'є-
рі, в ділових відносинах, 
можливі перспективні про-
позиції та вигідні домов-
леності. Є шанс багато чо-
го досягти. Однак уникайте 
непотрібних і неприємних 
контактів.

ЛЕВИ. Буде можливість 
зміцнити авторитет, мо-
же з'явитися шанс зайня-
ти більш високе станови-

ще. Однак, перш ніж вирі-
шувати якусь важливу для 
вас проблему, розгляньте її 
уважніше.

ДІВИ. Займіться кар'єрою. 
Сприятливий момент для 
зміцнення власних пози-
цій. Настав час визначитися, 
які з ваших ділових контак-
тів перспективні, а які — ні. 
Будьте наполегливіші.

ТЕРЕЗИ. На робо-
ті справи будуть просува-
тися досить успішно. Мо-
жете розраховувати на 
перспективні пропозиції. 
Зайва емоційність заважа-

тиме об'єктивно сприймати 
обстановку.

СКОРПІОНИ. Справи мо-
жуть піти не зовсім так, як 
ви очікували. Не панікуйте, 
будьте впевнені у своїх діях і 
тримайте в резерві по кілька 
варіантів. 

СТРІЛЬЦІ. Цього тижня, 
вам доведеться неабияк по-
трудитися. Поїздки можуть 
пройти не надто гладко, 
але ви досягнете бажаних 
результатів.

КОЗОРОГИ. Деякі зі сво-
їх планів доведеться пе-

реглянути. Зберіться з ду-
хом та силами, порадьтеся 
— і вам вдасться реалізува-
ти свої грандіозні задуми.

ВОДОЛІЇ. З роботою все 
під контролем, а от у родині 
можливі розбіжності, непо-
розуміння, суперечки. По-
старайтеся проявити мак-
симум терпіння у спілкуван-
ні з близькими людьми.

РИБИ. Відчуєте неабиякий 
приплив сил та енергії. Багато 
чого буде виходити без зайвих 
зусиль, ніби саме собою. По-
старайтеся максимально ви-
користовувати цей для вас час.

Астрологічний прогноз на 17 — 23 липня

Наостанок

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

РИБА!
СвіжомороженаСвіжоморожена
БИЧОКБИЧОК

Тел.: (098) 228-17-11, (063) 808-49-48
Опт та дрібний опт


