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• Обговорювали плюси для Борисполя від будівництва залізничної гілки до аеропорту із 
представником ПАТ «Укрзалізниця».

• 41 сесія Бориспільської міської ради була продуктивною. Депутати дійшли згоди у 
важливих для міста питаннях.

ЗОНІНГ ПРИЙНЯЛИ, 
ЗЕМЛЮ НЕ ПРОДАЛИ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Про «Прозоро» та 
сумнівну економію

Уже кілька засідань підряд де-
путат Євгеній Боженко пропонує 
колегам прийняти рішення, щоб 
усі закупівлі по всіх розпорядни-
ках коштів на суму понад 50 тис. 
грн здійснювати тільки через си-
стему «Прозоро». Ця сесія не бу-
ла винятком. 

З цього приводу Бориспільський 
міський голова Анатолій Федорчук 
зазначив: «Я за те, щоб кошти місь-
кого бюджету використовувалися 
зрозуміло для громади: прозоро та 
ефективно. Але система «Прозоро» 
має свої підводні камені. Так,  тен-
дер на елементи дитячих майдан-
чиків довелося відміняти через не-
якісну продукцію. Тендери на хар-
чування для дитячих закладів — це 
злочин проти дітей. Бо виграє той, 
хто дає найнижчу ціну. Якість про-
дуктів не враховується».

Позицією щодо системи «Про-
зоро» поділився депутат Володи-
мир Шалімов: «Прозоро» у місті Бо-
рисполі діє. За законодавством, на 
поточні ремонти виділяється до 
200 тис. грн, на капітальні — до 1,5 
млн грн. Щоб зробити капіталь-
ний ремонт, проводиться комп-

лексна державна експертиза про-
ектно-кошторисної документації. 
Усе перевіряють експерти, і жодної 
зайвої копійки не пропустять. Ми 
стали свідками будівництва дитя-
чого садочка на вул. Сергія Момо-
та. Кошторисна вартість його ста-
новила понад 40 млн грн. Фірма 
узялася збудувати за 20 млн грн, 
виграла тендер, отримала аванс — 
не відпрацювала його. Нині ці кош-
ти заморожені, об’єкт замороже-
ний, ідуть суди. І це ще може тяг-
нутися не рік, не два, а може, п’ять 
і навіть більше.

Прозорість — потрібна. Для 
цього існує бюджет, який контро-
люється громадою. Якщо перей-
демо до тендерних закупівель від 
50 тис. грн, при нинішньому рівні 
підготовки деяких учасників тен-
дерів, ми заморозимо місто. Бу-
дуть приходити фірми, давати-
муть найнижчу ціну, потім дума-
тимуть, як цю ціну підтвердити, 
будуть ховатися, триватимуть су-
дові тяжби, працюватимуть пра-
воохоронні органи, а місто зали-
шиться ні з чим».

Депутати в черговий раз не про-
голосували за пропозицію Боженка.

Змінився склад 
депутатських комісій

Ірина Панкявічене вийшла із 
складу комісії з питань освіти, куль-
тури, сім’ї, молоді, спорту, у спра-
вах релігії, соціального захисту на-
селення та охорони здоров’я. Юрій 
Локайчук подав заяву на складан-
ня повноважень голови комісії з 
питань планування бюджету, еко-
номічної реформи, але залишився 
у її складі. Ігор Петренко перейшов 
із бюджетної комісії до комісії з пи-
тань індивідуального будівництва 
та землекористування. Бюджетну 
комісію відтепер очолюватиме Іри-
на Панкявічене. 

Вічного вогню на 
9 Травня не буде

До 9 Травня біля меморіалу Не-
відомому солдату у Бориспо-
лі завжди запалювали Вічний во-
гонь. Витрати газу місто оплачува-
ло у повному обсязі. У цьому ро-
ці вогонь запалити не вдасться, бо 
«Київоблгаз» вимагає встановити 
вузол обліку газу. Разом із виготов-
ленням проекту та виконанням ро-
біт це займе 8-10 місяців. 

«Укрзалізниці» 
затвердили проект 
землеустрою

Ніхто не заперечував, що питан-
ня про затвердження проекту зем-
леустрою та надання у постійне ко-
ристування земельної ділянки пло-
щею 2,3313 га для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд за-
лізничного транспорту ПАТ «Укр-
залізниця» потрібно підтримувати. 
Озвучуючи його, Анатолій Федор-
чук наголосив, що робота ведеть-
ся по двох напрямках.

 Щодо питання передачі будівлі 
під створення майбутнього центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги біля залізничного вокзалу 
досягнуто порозуміння, але потріб-
но дочекатися постанови Кабінету 
Міністрів, бо та будівля є держав-
ною власністю. 

Відповідь перед депутатами три-
мав заступник начальника служби 
з управління майновими і земель-
ними ресурсами регіональної фі-
лії Південно-Західної залізниці Ро-
ман Йосифович. Він запевнив, що 
усі питання, які стояли на позачер-
говій сесії, коли приймалося пер-
ше рішення по землевідведенню, 
розглядаються. І йдеться не лише 
про приміщення під амбулаторію. 

Щодо пропонованої організа-
ції пільгового перевезення меш-
канців Борисполя, то, за його 
словами, протягом місяця відпо-
відь буде відома. Секретар Бори-
спільської міської ради Ярослав 
Годунок звернув увагу на облаш-
тування залізничного переїзду 
через гілку, яка будуватиметься, 
де попід залізницею проходити-
ме окружна дорога. Проблем у 
облаштуванні переїзду допові-
дач не побачив. 

Дискусії викликала вимога де-
яких депутатів облаштувати у мі-
сті хоч одну естакаду через за-
лізничну колію —  питання під-
німалося раніше, його обіцяли 
вивчити. Перший заступник місь-
кого голови Микола Корнійчук 
наголосив, що Бориспіль не має 
територій для розміщення еста-
кади. У районі УМБ-17, щоб по-
будувати таку споруду, довело-
ся б зносити школу. А доповідач 
повідомив, що при запланованій 
вартості будівництва залізниці у 
600-800 млн грн, естакада над 
трасою Київ — Бориспіль обій-
деться у 350 млн грн. Чи дійсно 
варто вимагати нереального?

Депутат Олександр Дудченко на-
голосив, щоб був підписаний про-
токол про наміри, щоб усі обіцянки 
сторін були скріплені підписами. 
Міський голова запропонував, що 
коли підприємство звертатиметь-
ся за містобудівними умовами, бу-
де підготовлений і підписаний про-
токол про наміри.

Проект землеустрою було за-
тверджено. 

 «Рошену» не 
дозволили оцінити 
землю

Депутати в черговий раз не під-
тримали питання про проведен-
ня експертної грошової оцінки зе-
мельних ділянок, на яких зводить-
ся «Бісквітний комплекс «Рошен» 
(це є першим кроком для викупу 
землі).  У сесійній залі звучали за-
певнення, що сьогодні нічого не 
заважає підприємству будуватися, 
розвиватися, запускати нові лінії. 
А земля нині має занадто низьку 
вартість, щоб її продавати. Питання 
про викуп землі депутати обіцяють 
розглянути позитивно після того, 
як підприємство запрацює, будуть 

робочі місця, функціонуватимуть 
очисні споруди.

Зонінг 
багатостраждальний

Резонансним питанням сесії бу-
ло затвердження плану зонуван-
ня міських територій. Протестував 
проти термінового розгляду питан-
ня депутат Олег Верес, стверджу-
ючи, що воно не підготовлене. І не 
тільки він хотів дізнатися список 
змін у зонінгу і пояснень щодо них. 
На ці та інші питання до зонінгу він 
не зміг отримати відповіді. Окремі 
депутати стверджували, що варі-
ант зонінгу, винесений на розгляд 
сесії, був переданий від виконавця 
до виконкому за півгодини до сесії. 

Позицію з цього приводу озву-
чив і депутат Ігор Шалімов: «Зонінг 
— це наміри міста щось робити 
на тій чи іншій ділянці. Кожна зо-
на — широке поняття. Це не те, 
що регламентує, яка будівля має 
бути в кожній зоні. У словах Оле-
га Вереса є правда, не всі розумі-
ють, де що можна будувати. Щоб 
конкретизувати містобудівну до-
кументацію, потрібно розробляти 
новий генплан міста, куди вклю-
чимо об’їзні дороги, очисні спо-
руди тощо. Діючий генплан був 
прийнятий у 2007 році — 10 ро-
ків тому. Змінилася кількість жи-
телів міста, транспортна інфра-
структура… Необхідно розро-
бляти містобудівний кадастр, де 
можна буде в електронному ви-
гляді побачити призначення кож-
ної ділянки. Пропоную кожному 
депутату поглянути на зміни на 
своєму окрузі, проголосувати за 
цей зонінг. А потім розробляти ге-
неральний план. Тоді можна буде 
говорити про перспективи розбу-
дови міста».

Остаточний варіант зонінгу де-
путати роздивлялися на екрані у 
сесійній залі. Олег Верес пообіцяв 
звернутися до прокуратури, як-
що зонінг приймуть. Але документ 
підтримали.

 Закупівлі через «Про-
зоро», потяг на аеропорт, 
продаж землі «Роше-
ну» та зонінг обговорюва-
ли на засіданні 41 сесії Бо-
риспільської міської ради 
24 квітня 2018 року. Різ-
номанітність поглядів ви-
лилася у палкі дискусії.                                                                                                                                        
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Олена ФЕДОРОВА, фото автора

Мешканці ЖК «Вишиванка», що 
розташувався майже в центрі Бо-
рисполя на вул. Бежівка, придба-
ли квартири у двох нових будинках 
за вигідною на той час ціною. Але 
почалися негативні відгуки про за-
будовника із вимогами інвесторів 
вирішити їхні проблеми. Кілька ро-
ків тому власники житла вимагали у 
підприємця виплатити їхні борги за 
водопостачання, у 2018 році борг 
утворився за електропостачання, 
світло вимкнули. І усе через неспла-
ту за комунальні послуги мешканців. 

Історія ЖК
Колись нинішні будинки ЖК 

«Вишиванка» стояли довгобудом. 
Незавершене будівництво про-
довжилося у 2014 році: за забуті 
попереднім забудовником стіни 
взялася інша компанія і прийняла 
рішення фінансувати зведення у 
рамках проекту ЖК «Вишиванка». 
Згідно із яким, мали добудувати 
два вже розпочаті житлових бу-
динки — 6-ти та 9-поверховий на 
186 квартир, облаштувати паркінг, 
прибудинкову територію із зона-
ми відпочинку та дитячим май-
данчиком. За півтора року про-
ект був реалізований. Деклара-
цію про готовність об’єкта до екс-
плуатації видавали не в Борисполі 
(на той час такі дозволи робили-
ся у столиці), тож документ вида-
но Департаментом Державної ар-
хітектурно-будівельної інспекції 
(ДАБІ) у Київській області. У Декла-
рації вказувалось, що це «рекон-
струкція об’єкта будівництва без 
зміни поверхів та геометричних 
розмірів фундаментів забудови». 
Згідно із нею, перша черга будів-
ництва комплексу була заверше-
на у березні 2015 року, а друга — 
в квітні того ж року. 

 «Швидке будівництво заверше-
не завдяки грамотному підходу до 
роботи та сучасним технологіям», 
— говорить представник компа-
нії-забудовника Андрій Друзенко. 
Після введення в експлуатацію ЖК 
безкоштовно отримали квартири 
ті інвестори, які були обдурені по-
переднім забудовником. Новий за-
будовник виявився порядним, то-
му не став брати із них подвійну 
плату за оплачені раніше квадрат-
ні метри. 

Вимкнули, бо 
заборгували

Вперше комплекс було відклю-
чено від водопостачання через 
борги його мешканців. У 2018 ро-

ці за борги «Вишиванка» лишила-
ся без електропостачання. Так, ста-
ном на 23 квітня борг за викори-
стану електроенергію мешканців 
ЖК становив 511 тис. грн. Відомо, 
що заборгованість виникла через 
окремих неплатників, а стражда-
ти змушені усі жителі комплексу. 
Багато із свідомих мешканців піс-
ля вимкнення електропостачання 
пішли до Бориспільського підроз-
ділу ПрАТ «Київобленерго» випла-
чувати борги. Діляться, шо в опа-
лювальний період на однокімнат-
ну квартиру в місяць споживання 
електроенергії сягає до 3000 кВт, 
а це чимало. Окремої електропід-
станції комплекс поки не має, хо-
ча ці будинки повністю залежні від 
електроживлення.

Думка мешканців
«Із забудовником була домов-

леність, що він з часом збудує під-
станцію, а ми, в свою чергу, повер-
таємо йому кошти за використану 
електроенергію за цей період», — 
переконують жителі проблемних 
будинків.

  «Чекаємо на обіцяне будівниц-
тво підстанції два роки! Забудов-
ник знаходить відмовки від пояс-
нень, чому ж її досі немає», — обу-
рюються мешканці.                                                     

 Більшість з них не вбачає при-
чиною вимкнення світла велику 
суму заборгованості — шукають 
глибше. Жителі комплексу щодо 
проблеми розділилися на два та-
бори: одні розуміють, що пробле-
ма виникла не через забудовника, 
багато залежить від обленерго. Ін-
ші наполягають: «Винен будь-хто, 
тільки не ми» — і підбурюють ін-
ших не виплачувати борги за елек-
троенергію, мовляв, громадою пе-
реможемо. Такої позиції дотриму-
ється голова ОСББ комплексу Яна 
Бабенко, яка має також чималу су-
му заборгованості, як стверджують 
жителі ЖК.

 

Позиція забудовника
Представник компанії-забудов-

ника Андрій Друзенко переконує, 

що люди не можуть розібратися у 
проблемах, а тому шукають край-
нього. «Перший рік після введен-
ня комплексу в експлуатацію йо-
го мешканці робили ремонти в 
квартирах, які не мали лічильни-
ків. За використану у цей період 
електроенергію повністю пла-
тив я, як забудовник. Тепер люди 
цього не згадують, маючи сьогод-
ні величезні борги за світло, від-
мовляються їх оплачувати. Подіб-
на ситуація була два роки тому із 
вимкненням водопостачання», — 
говорить Друзенко.

Чоловік визнає, що будівниц-
тво підстанції дійсно затримало-
ся, але це не із вини забудовни-
ка. Процедура триває довго і за-
лежить від багатьох аспектів. «На 
сьогодні договір на електропоста-
чання укладено із фізичною осо-
бою. Насправді, підстанція є, поки 
не вистачає додаткової резервної 
лінії. За цей час ми були вимушені 
два рази змінювати готові розро-
блені проекти. Зараз подали нову 
партію документів, упродовж мі-
сяця має відбутися тендер із ви-
бору фірми, що будуватиме під-
станцію, — пообіцяв Андрій Ана-
толійович. — Я поруч, нікуди не 
тікаю, постійно  із жителями на 
зв’язку та допомагаю у вирішенні 
усіх питань стосовно комплексу. 
Прикро, що люди цього не ціну-
ють», — говорить чоловік і пере-
конує, що у Борисполі він був до 
кінця 2015 року на постійній ос-

нові, а зараз завджи на зв’язку із 
жителями комплексу.

Протягом кількох років пан Дру-
зенко доплачував за жителів «Ви-
шиванки» по 1 грн 58 коп. за ко-
жен кВт використаної ними елек-
троенергії, адже ця сума становить 
різницю в тарифі для підприємців 
та громадян. 

На чиєму боці влада?
 Мешканці «відрізаних» від ци-

вілізації будинків 23 квітня при-
йшли на нараду до міського голо-
ви Анатолія Федорчука, просили 
посприяти у вирішенні їхньої про-
блеми. Проте мер висловив чес-
ну позицію.

«Сказати, що забудовник нечес-
ний, не можна, адже він викупив 
недобудову, привів її до ладу, дав 
вам змогу отримати житло. Пога-
сіть свою заборгованість, тоді ми 
говоритимемо!» — вважає голова.

На бік мешканців будин-
ків-боржників став Ярослав Го-
дунок, секретар Бориспільської 
міської ради. Він говорить, що на-
разі забудовники часто трапля-
ються недобросовісні, а люди че-
рез власну довірливість та скрут-
не фінансове становище ста-
ють заручниками їхніх махінацій. 
«Вважаю, що чесний та успішний 
забудовник ніколи не кине лю-
дей. Я завжди був і буду на бо-
ці громадян!» — каже Годунок.                                                           
Секретар письмово звернувся до 
Бориспільського відділу Націо-
нальної поліції та до місцевої про-
куратури із проханням, далі цита-
та: «Відкрити кримінальне прова-
дження із приводу шахрайських 
дій забудовника, яка привлас-
нила кошти, ввівши в оману лю-
дей, які придбали у неї квартири».                                                                                                                             
Чому мешканці «Вишиванки» цьо-
го не зробили самі, незрозуміло? 
Якщо забудовник дійсно чинить 
неправдиво, чому вони досі мов-
чали, не звертаючись до правоохо-
ронних органів? Така бездіяльність 
наводить на думку про неправди-
ві свідчення з боку мешканців ЖК, 
які затягли себе у прірву проблем і 
продовжують це робити далі.

«ВИШИВАНКА» БЕЗ СВІТЛА
 ЖК «Вишиванка» не 

вперше дає про себе зна-
ти через безвідповідаль-
ність. Люди отримали гарні 
житлові умови за доступ-
ну ціну, а забудовник нато-
мість має низку  проблем та 
необґрунтованих звинува-
чень у свій бік. Хто правий?

Андрій ДРУЗЕНКО, 
представник компанії-
забудовника

РУСТАМ 
ХАМРАКУЛОВ 
ОЧОЛИТЬ 
БЛАГОУСТРІЙ

Інна КРИНИЧНА

Бориспільський відділ бла-
гоустрою збільшиться і вже 
має нового керівника.

23 квітня відбувся конкурс на 
заміщення вакантної посади на-
чальника відділу благоустрою. 
Про кількість його учасників 
вдалося дізнатися  під час нара-
ди по благоустрою 19 квітня, яку 
вів перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола 
Корнійчук.

У відповідь на запитання «Ві-
стей» з приводу кількості бажаю-
чих стати очільником, повідомили, 
що черга на цю посаду не стоїть і 
до останнього часу було подано 
тільки одну заяву, днями додало-
ся ще три. Коментуючи результа-
ти конкурсу, Микола Корнійчук 
зазначив, що претендентом зали-
шився тільки один учасник — Ру-
стам Рахим’янович Хамракулов, 
депутат міської ради, голова ГФ 
«Сектор Безпеки». Троє інших не 
з’явилися на конкурс.

До зміни керівника у відділі 
благоустрою працювало два спе-
ціалісти, і не встигали скласти 
протоколи про порушення пра-
вил благоустрою по 152 статті. 
Штраф за такі порушення — від 
320 до 1700 грн.

На сесії Бориспільської міської 
ради, яка відбулася 24 квітня 2018 
року, прийнято рішення, за яким з 
1 травня відділ благоустрою збіль-
шується до 7 чоловік. Влада спо-
дівається, що вдасться створити 
активну ініціативну команду, якій 
вдасться у співпраці із громад-
ськими формуваннями та поліці-
єю навести у Борисполі порядок.

ПАМ'ЯТНИЙ ДЕНЬ
26 квітня Україна і увесь 

світ відзначають День пам’яті 
загиблих у радіаційних аварі-
ях і катастрофах, а також чер-
гову річницю трагедії на Чор-
нобильській АЕС. 

Цього дня 32 роки тому у Чор-
нобилі на атомній електростанції, 
здавалося б, мирний атом вий-
шов з-під контролю людини. Рі-
вень завданої шкоди довкіллю та 
здоров’ю сучасників і наступних 
поколінь людства важко оцінити 
і зараз. Однак загрозу вдалося мі-
німізувати ціною тисяч смертей 
мужніх українців, які у перші го-
дини аварії стали на її ліквідацію. 
Вшануймо пам’ять загиблих геро-
їв і віддаймо шану живим ліквіда-
торам аварії на ЧАЕС.

• Ошатний зовні і проблемний всередині.
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 ТАКА ТЕНДЕНЦІЯ

БЕЗ ВІДПОВІДІ

ФОТОФАКТ

МЛЯВЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ

Ольга ВАСИЛЕНКО, фото автора

Міське КП «Виробниче управлін-
ня комунального господарства» — 
підприємство, яке, окрім іншого, 
займається озелененням, висад-
женням молодих насаджень та до-
глядом за ними, вирубкою аварій-
них чи сухостійних стовбурів, кро-
нуванням.

Контролює та організовує такі 
роботи Ольга Клименко, начальник 
дільниці зеленого господарства КП 
«ВУКГ». «Бориспіль — компактне мі-
сто старого зразка, густонаселене, 
тут і при великому бажанні садити 
дерева уже ніде», — говорить Оль-
га Іванівна. 

За її словами, зараз про велике 
висадження нових дерев у місті 
поки мови немає. Це підтверджує і 
Микола Корнійчук, перший заступ-
ник міського голови. «Першочерго-
ве завдання — озеленення Книшо-
вого меморіально-паркового комп-
лексу. Розпочаті там минулого ро-
ку роботи щодо насаджень треба 

довести до ладу», — говорить «Ві-
стям» Корнійчук.

Відомо, що на Книшовий меморі-
ально-парковий комплекс було за-
куплено торік восени понад 50 під-
рощених саджанців: декоративні 
дуби та сливи, кущі горобини, дере-
ва магнолії. Більшість зацвіли.

За словами Корнійчука, одне 
таке дерево коштувало від 2 до 
5 тис. грн. «Дорого, бо насаджен-
ня кількарічні, спеціально обира-
ли такі, щоб зламати їх було не-
можливо», — розповідає він. І на-

рікає з приводу неодноразових 
актів вандалізму над молодими 
деревами. 

Як стало відомо, на кожну пар-
тію зелених насаджень з бюджету 
виділяється по 199 тис. грн задля 
уникнення процедури ProZorro. Ку-
пують саджанці у перевірених по-
стачальників.

• Ще у планах. У 2018 році міська 
влада обіцяє завершення проекту 
коригування Олесницького озера. 
Потім територію, що довкола озе-

ра, перетворять на зону відпочин-
ку і висадять молоді дерева. Чино-
вники говорять без деталізації пла-
ну, подібні обіцянки були і минуло-
го року. 

Також планується завершення 
проекту благоустрою Княжицько-
го озера, де теж передбачається зо-
на відпочинку та висадження де-
рев. Далі влада обіцяє взятися за 
поліпшення технічного стану та 
благоустрою озера Гульківка. Про 
проекти, терміни і деталі теж поки 
не йдеться. 

 За весняний період 2018 
року міська влада не відзна-
чилася екоініціативою: ак-
тивно не садили дерева і не 
визначилися із територією, 
де їх можуть посадити акти-
вісти. Проявили себе у плані 
озеленення теж не всі депу-
тати. Як у транзитному зага-
зованому і забудованому мі-
сті комплексно дбають про 
озеленення? З’ясовували 
«Вісті».

• За інформацією КП «ВУКГ», у 
2017 році на території Бориспо-
ля кронували 184 дерева, спиляли 
193. А скільки посадили — такої 
статистики, на жаль, немає.

• Гарною виявилася ідею із насад-
женням алеї катальп у центральній 
частині міста (від «Сільпо» до «Ро-
шен») кілька років тому. Дерева до-
бре прижилися, швидко ростуть і 
мають розлогу крону, невибагливі і 
гарні. Але саджанців катальп Бори-
спіль чомусь більше не закуповує.

• Дорослі каштани вздовж голов-
ної вулиці міста вражаються міную-
чою міллю (листя через це жовтіє 
та відмирає), бо ослаблені викида-
ми шкідливих речовин від автівок. 
Пошкоджені потрібно замінити. 
Наприклад, тими ж катальпами. 

• Потрібні нові парки, сквери, 
зелені майданчики, з відкритими 
газонами, де б можна було посиді-
ти, відпочити. Як, наприклад, Алея 
Тисячоліття, що поряд із Європей-
ською площею.

• У Борисполі не практикуєть-
ся сучасне контейнерне озеле-
нення, як це робиться у Європі. 
Можливо, біля фонтану на Євро-
пейській площі великі рослини 
у контейнерах чи навіть дерева 
— краще та ефективніше вкла-
дення бюджетних коштів, ніж, на-
приклад, пластикові яйця. Та й 
екологічніше.

• Гарна ініціатива влади зро-
бити на території Кинишового 
меморіально-паркового комп-

лексу дендропарк із екзотични-
ми видами дерев. Єдине «але» 
— те місце непопулярне серед 
бориспільців. Життя кипить у 
центрі міста, у парку. Чи є комп-
лексне бачення щодо оновлен-
ня його території, в тому числі 
озеленення — невідомо. 

Адже кора і стан дерев у цен-
тральному парку демонструють 
їхній вік — вони уже «пенсіонери», 
хворіють.

• Дорослі дерева вздовж центральної вулиці міста 
старі і пошкоджені.

• У розпал процесу благоустрою вуличні кашпо для 
квітів не фарбовані, іржаві та оформлені по-зимовому.

• Рясно цвіте сакура.

Ольга КАЦАН, фото автора

У рамках двомісячника бла-
гоустрою біля Бориспільської ди-
тячо-юнацької спортивної школи 
висадили три ялинкові алеї. 

Ініціативу директора закладу, де-
путата міськради Михайла Шкору-
па прикрасити центральний парк 
підтримали представники партії 
«Наш край» та ГО «Територія під-
тримки» (голова С. Нікітюк), На-
родний рух (голова А. Поляниця). 
60 саджанців купив Микола Тихо-
миров, разом із сином та однодум-
цями він брав участь у висаджен-
ні. Учасниками акції були прези-

дент хокейного клубу «Колос» Ві-
ктор Щегель та директор міського 
Центру спорту Микола Костянець. 

«Є три алеї. Алею учасників АТО, 
учасників бойових дій на терито-
рії Афганістану та алею волонте-
рів. Це питання погодив із місь-
ким головою та першим заступни-
ком Миколою Корнійчуком. Неза-
баром встановимо пам’ятні знаки 
з написами назв алей, щоб люди 
знали, якими стежками ходять. 
Перехожим озеленення сподоба-
лося, дякують за красу», — роз-
повідає Михайло Шкоруп і додає, 
що сухі липи біля пам’ятника Не-
відомому солдату замінили на но-
ві саджанці. 

ТРИ ХВОЙНІ АЛЕЇ 

• Біля ДЮСШ висадили 60 саджанців хвойних дерев. Поки ялинки не 
мають захисту у вигляді огорожі.

• Досі лежать дерев'яні щити 
на вул. Київський Шлях, які ряту-
вали від весняних калюж. Це ідея 
активістів. А хто прибиратиме?

КНИШОВИЙ 
ПАРК: 28 
ЕКЗОТИЧНИХ 
ДЕРЕВ

Інна КРИНИЧНА

Магнолії —  не єдина екзоти-
ка, яка зацвіла у місті.

На території Книшового мемо-
ріально-паркового комплексу 9 
кущів магнолій, половина уже за-
цвіли. Кущі маленькі, а пишні кві-
ти тримаються на тоненьких сте-
блах. Від вітрів магнолію захищає 
сіткова огорожа. 

Там же, неподалік паркану, 
вкрилася рожевим цвітом посад-
жена торік червонолиста слива. 
Поряд із пам’ятним знаком Чор-
нобилю зацвіла біла ампельна са-
кура. 12 рожевих сакур радують 
око навколо центральної частини 
парку, де знаходиться символіч-
на могила Павла Чубинського. У 
парку висаджено 28 цих екзотич-
них  дерев. 

Керівник зеленого господар-
ства Бориспільського «ВУКГ» Оль-
га Клименко зазначила, що  таб-
лички, де вказуватиметься назва 
рослини, встановлять, але пізні-
ше, як запросять на консультацію 
представника фірми «Єва», у якої 
купували дерева, щоб із назвами 
не помилитися. 
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 САМІ ДЛЯ СЕБЕ

Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора

Відомо, людям організуватися 
для загальної справи важко — тре-
ба активіст чи група активістів. Іні-
ціаторами акції стали депутат Бо-
риспільської міської ради Ігор Ша-
лімов разом зі своїми помічниками 
Ольгою Ступак та Віктором Копа-
ном. Їм щороку вдається допо-
могти людям згуртуватися довко-
ла спільної справи — кращих змін 
власного оточення. 

Лад наводили десятки людей від 
малого до великого: лавки, що по-
требували уваги, ремонтували, де-
рева — білили, огорожі й імпрові-
зовані горщики з автопокришок — 
розфарбовували. 

• Для дітей. У дворі будинку 
з’явився дитячий майданчик. Меш-
канці в захваті. «Діти щебечуть, на 
майданчик біжать, приємно гляну-
ти», — сміється чоловік літнього ві-
ку. А де дитячий сміх — там і життя.

• Садили дерева. На суботни-
ку висадили саджанці  яблунь та 
вишень. Втішно бачити, що посад-
жені торік ялинки, які люди при-
крашали до новорічних свят, до-
бре прижилися.

• Біля іншого будинку (вул. Френ-
келя, 5) встановили омріяну дітла-
хами гойдалку та пісочницю. Юний 
Марк розповів, що раніше вони з 
товаришами ходили на гойдалки до 
інших дворів, звідки їх часто прога-
няли. На питання, чи тепер вони так 
само проганятимуть інших, Марк 
запевнив — вони будуть пускати 
тих, хто поводитиметься чемно. 

• Ніна Ігнатенко подякувала ор-
ганізаторам суботника: «Величезна 
подяка нашому депутатові та йо-
го помічникам, які щороку згур-
товують нас і роблять таке свято. 
Гляньте, ми повністю забезпечені 
інвентарем, ось і дерева посадимо, 
і гойдалка тепер є — а до неї вже 
черга дітей стоїть. З депутатом нам 
пощастило — і пенсіонерів не за-
буває, і не відмовить у допомозі в 
разі необхідності».

• Лідія Григорівна з сапкою на-
водила лад на клумбі й розповіла, 
що після суботника у двір приємно 
вийти. Проблема в місті скрізь одна 
й та сама — галас компаній вечора-
ми на лавках. Але прибирати лавки 

теж не годиться, погоджується жін-
ка: «Як влітку в квартирі душно, так 
приємно вийти на вулицю й посиді-
ти в холодочку. Хотілося б і столики 
коло них, от як сьогодні — попра-
цювали, разом і поїсти б можна». 

• Олена Федорівна з сусід-
нього будинку має претензії не 
лише до вечірніх компаній: «По-
ряд  школа №8. Тому тут можна 
бачити багато дітей — і це чудо-
во. Але багато з них поводяться 
по-варварськи, а їхні матері, які з 
ними гуляють, навіть зауваження 
не зроблять. А хтось садить квіти 
й дерева, фарбує все, прибирає. 
Треба вчити берегти й поважати 
чужий труд».

• Олександр — мешканець бу-
динку на вул. Френкеля, 6 — про-
понує обгородити клумбу парка-
ном. Щороку мешканці будинку 
садять квіти, молоді дерева — хо-
чуть, щоб під вікнами був сад. Але, 
каже, квіти постійно викопують, 
тюльпани рвуть, ходять у туалет 
під стіну будинку. Гадаю, паркан 
вирішить цю проблему».

• Ірина Шелухіна  вдячна всім, 
хто долучився до суботника: «Зав-
дяки спільним зусиллям наш двір 
став яскравішим! Хотілось би біль-
ше свідомих мешканців — вийш-
ло мало людей, їм і дякую за 
небайдужість!»

ТОЛОКА НА ОКРУЗІ
 Весняний субот-

ник відбувся 21 квітня, до 
Дня довкілля, в одному з 
мікро районів Борисполя — 
сонячного ранку у своїх дво-
рах вийшли попрацювати 
мешканці будинків на вул. 
Френкеля — №№1, 2, 5, 6, 7 
та будинків на вул. Київський 
Шлях — №№13, 17, 29.

До депутата 
з проблемами

У кожного будинку цього ок-
ругу, як і у кожного іншого, свої 
пропозиції, що можна покра-
щити. Баченням благоустрою 
люди ділилися із своїм депута-
том Ігорем Шалімовим. Там  хо-
чуть огорожу для клумби, щоб 
машини не паркувалися, там 
треба ліхтар, парканчик.

Були й серйозні теми. На-
приклад, заборона на рівні 
держави фінансувати капі-
тальні ремонти багатокар-
тирних будинків з місцевих 
бюджетів (тепер це має від-
буватися шляхом співфінан-
сування). Говорили про пе-
рехід на управляючі компа-
нії замість ЖЕКів, адже жод-
на управляюча компанія не 
візьме на обслуговування 
старі будинки. Люди хвалять 
ЖЕКи, спеціалісти яких зна-
ють їхні будинки.

Нагадаємо, у будинку на 
вул. Френкеля, 2 цієї зими бу-
ло встановлено індивідуаль-
ний тепловий пункт (ІТП), що 
мав вирівняти розподіл тепла 
між поверхами та зекономити 
гроші мешканців. Незабаром 
мають порівняти показники 
цього та минулого років.

Р.S. У Фейсбук з’явився коментар, що подібні суботники — чудо-
вий приклад для наслідування. Якби в кожному мікрорайоні влашто-
вувалися схожі, Бориспіль мав би охайніший вигляд, а люди б звика-
ли цінувати зроблене.

Є КОНТАКТ

• Ольга Ступак каже, що з раннього ранку на 
ногах, її завдання — за всім прослідкувати, доста-
вити й порівну поділити дерева й інструменти, всіх 
вислухати: «Приємно бачити, як згуртовано люди 
працюють, як двори стають святковими, як мету-
шаться діти, завзяті, обмурзані фарбою, як допома-
гають. Тільки ми самі можемо зробити своє життя 
кращим і яскравішим!» 

• Віктор Копан активно долучився до органі-
зації робіт на окрузі. Він узяв під контроль про-
цес встановлення дитячого майданчика у дворі 
на вул. Київський Шлях, 17 та ремонту лавочок. 
Також займався доставкою саджанців та інвен-
тарю для роботи на суботнику. Каже, що спільна 
праця згуртовує людей і вони цінують зроблене 
власними руками.

• Голова будинкового комітету на вул.Київський Шлях, 17 
Людмила Петренко.

• Ініціатор суботника — депутат міськради Ігор Шалімов. Організатори робіт — його помічники та голови 
будинкових комітетів, активісти округу.

• Активіст будинку на вул. Френкеля, 1 Володимир Терещів 
із сусідкою.

• Прибирання прибудинкової 
території.

• Долучались і діти.
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 8-Й ФЕСТ  ЦІНА ПИТАННЯ

ПОЛІНА, школярка:  

— Комунальні служби викону-
ють свою роботу частково, сміття 
в Борисполі вдосталь. Парк — це 
місце, де можна побути на природі. 
Люблю там гуляти, але він малень-
кий, треба більше простору та на-
саджень, газонів, де можна було б 
посидіти. Хотілося б покататися на 
велосипеді, як за кордоном.

ОЛЕКСАНДР, водій: 

— Багато їжджу Україною, скажу, 
що в Борисполі, порівняно, кому-
нальні служби  працюють добре — 
на вулицях чистенько. Проблема, 
коли вирізають дорожнє полотно, 
не відразу його асфальтують. Лю-
бимо сім’єю в центральному пар-
ку погуляти, але для міста з такою 
кількістю населення він малий. 

СВІТЛАНА, керівник студії 
«Радуга» в БДЮТ: 

— Живу на вул. Новій, 2, комуналь-
ники у нас працюють. Люблю ката-
тися на велосипеді зрання, коли ще 
неінтенсивний дорожній рух. Гарно 
почистили озеро на вул. Робітничій. 
Очікую, що Олесницьке озеро зро-
блять місцем відпочинку. Бориспіль-
цям варто берегти те, що мають.

НІНА, завідувач міського 
методкабінету 
управління освіти та науки:  

 — Місто стає чистішим. Але до-
рожнє полотно потребує ремонту. 
На узбіччях доріг багато піску, бі-
ля бордюрів пилу — слід повиміта-
ти. У Борисполі відпочиваю у цен-
тральному парку, але місця небага-
то — це мінус. 

ГАННА, агент з розшуку 
багажу: 

—  Про роботу комунальних 
служб нічого сказати не можу. 
Відпочиваємо з дітьми у парку, 
але цієї весни  ще там не були. Не 
вистачає громадських місць у Бо-
рисполі для відпочинку родиною. 
Хотілося б гарної зеленої зони бі-
ля води.

 «Вісті» запитали перехожих, де вони відпочивають у місті та чи задоволені станом благоустрою. Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«ХОЧЕТЬСЯ БІЛЬШОГО ПАРКУ...»

Соціум

«МУЗИЧНИЙ КОМПОТ»: 
ДЖАЗ ВРАЖАЄ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Першою подією у рамках фести-
валю став концерт учнів та педаго-
гів Бориспільської дитячої музичної 
школи, що цьогоріч знову пройшов 
у міському Будинку культури. Ор-
ганізаторам вдалося чудово склас-
ти програму і провести концерт, де 
кожен  почув те, що йому сподоба-
ється — всього більше 10 номерів. 
У захваті був зал від хору молодших 
класів керівника Вікторії Крастичен-
ко та концертмейстра Ніни Сергає-
вої. А почався захід виступом орке-
стру акордеоністів «Гармоніка» Тетя-
ни Мордовіної, що виконав красиву 
річ — фокстрот «Квітучий травень» 
видатного киянина, піонера радян-
ського джазу Артура Полонсько-

го. Незмінним меценатом концер-
ту і фестивалю залишається Євгеній 
Боженко, депутат Бориспільської 
міської ради, підприємець: «У 2018 
я восьмий рік разом з фестивалем. 
Я люблю хорошу музику і щасливий, 
що є така нагода допомогти дитячій 
музичній школі та всім любителям 
музики. Я вдячний Борисові Шапіро 
за те, що він щороку гуртує нас дов-
кола мистецтва».

• Поважний гість. Кожного ра-
зу на концерт запрошують когось 
із досвідчених музикантів для про-
ведення майстер-класу. Цьогоріч 
до Борисполя завітав доцент Наці-
ональної музичної академії ім.Чай-
ковського Анатолій Гончаров та роз-

повів слухачам про джаз та особли-
вості його виконання юними музи-
кантами: «Ця лекція — це своєрідне 
знайомство з джазом, з його основа-
ми і основами джазових аранжувань. 
Джазова музика — одна з наймолод-
ших галузей в українському мисте-
цтві. У основі джазу лежить афроаме-
риканський фольклор.  Граючи джаз, 
діти вчаться розуміти культуру інших 
народів, збагачуючи при цьому влас-
ну. Джазова музика жива, енергійна, 
розкута, це політ фантазії. Джаз вра-
жає, а дітям подобається ця свобода, 
пошук та імпровізація».

 20 квітня — з сувеніра-
ми і подарунками — розпо-
чався восьмий фестиваль 
сучасної музики «Музичний 
Компот» за ініціативи Бори-
са Шапіро та підтримки ви-
конавчого комітету Бори-
спільської міської ради. 

• Організатор фестивалю Бо-
рис Шапіро подякував дирек-
тору Бориспільської музичної 
школи Надії  Ганудельовій, ви-
кладачам та виступаючим і від-
значив, що зерна джазової музи-
ки, що були посіяні 8 років тому 
в нашому місті, дають щедрі па-
ростки, і побажав усім далі лю-
бити джазову музику.

• Наступною подією фести-
валю стане блюзова вечірка 
Monolith Blues Party, що відбу-
деться у Dr.Pub 18 травня, де ви-
ступатимуть провідні українські 
музиканти та гості з Полтави.

Ірина ГОЛУБ

Перспектива подорожчан-
ня у Борисполі квартплати на 
60% обурила членів виконко-
му і громаду. І ніхто не звернув 
уваги, що реальні суми подо-
рожчання такий відсоток дати 
не можуть. 

У зв’язку із тим, що з нового року 
підвищилася мінімальна заробітна 
плата і зростає вартість енергоно-
сіїв, оплата послуг ЖЕКів знову від-
стає від затрат на обслуговування 
житла. Тож на засідання виконав-
чого комітету 23 квітня було вине-
сено питання про проведення ко-
ригування діючих тарифів на по-
слуги з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій 
для населення міста Борисполя. 

Доповідач, представник ЖЕК-1, з 
цього питання повідомила, що ко-
ригування тарифу розроблялося з 
урахуванням підвищення заробіт-
ної плати і рентабельності, яка б 
дозволила преміювати працівни-
ків підприємств, щоб їх підтрима-
ти. Бо не стоїть черга із бажаючих 
виконувати низькооплачувану ро-
боту. По цифрах, які вона озвучу-
вала, стало зрозумілим, що тариф-
на оплата послуг ЖЕКів зросте, але 
на скільки — ще невідомо, бо кож-
на багатоповерхівка має різну вар-
тість обслуговування квадратного 
метра. Квартплата має зрости де 
менше, ніж на гривню, де на грив-
ню, а де і до півтори гривні. Коли ж 
доповідача запитали, наскільки во-
на збільшиться загалом, то прозву-
чала цифра — близько 60%. Зви-
чайно, це шокувало присутніх.  

 • Своя арифметика. Корес-
пондент зателефонувала до 
ЖРЕУ, яке обслуговує її будинок, 
і спробувала розрахувати, на-
скільки може подорожчати об-
слуговування квартири на 8 по-
версі 9-поверхівки. Зараз сплачу-
ють за квадратний метр (з ураху-
ванням вивезення сміття та ліфта) 
4,45 грн. Після подорожчання су-
ма мала зрости до 5,92 грн. Тож 
оплата може зрости на 1,47 грн, 
або на 33%. Це значне зростан-
ня, однак не 60%. 

• Звідки взялися 60%? З’ясу-
валося, що стільки підприємство 
доплачує двірникам до посадово-
го окладу, щоб вийти на мінімаль-
ну заробітну плату. Їхній посадо-
вий оклад становить 2496 грн. У 
2017 році, коли мінімалка склада-
ла 3200 грн, ця доплата була 704 
грн. Нині до зарплати 3723 грн до-
плачується 1227 грн, а це майже 
60% від посадового окладу.

Певно, доповідач помилила-
ся. А ті 60% нині обговорюють у 
Фейсбуку, у тому числі секретар 
міської ради та депутати. 

• У підсумку. Виконавчий комі-
тет відклав питання щодо зростан-
ня тарифів на довивчення. «Ві-
стям» зі своїх джерел стало відо-
мо, що питання можуть більше і не 
піднімати. Бо за новим законом, з 
липня  виконком уже не матиме 
ніякого стосунку до затвердження 
тарифів. Мешканці будинку будуть 
узгоджувати ціни за послуги із об-
раною ними управляючою компа-
нією, а також і перелік послуг, які 
отримуватимуть.

КВАРТПЛАТА ЗРОСТЕ, 
АЛЕ НЕ НА 60 %
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№16 (925), 27 квітня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

ЗНАЙОМСТВА

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 30 КВІТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55 "Одруження наосліп"

12.10, 13.30, 14.45, 16.05 "Міняю 

жінку"

17.15 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 "#Шоуюри"

22.10 Драма "Мандри блудниці"

0.35 "Голос країни 8"

7.00 Події тижня з Олегом 
Панютою

8.00, 4.40 Зоряний шлях
9.50 Х/ф "Доктор щастя" (12+)
12.00 Т/с "Чорна квітка" 1, 3 с. 

(12+)
15.00, 19.00, 0.45 Сьогодні
15.15 Т/с "Чорна квітка" (12+)
16.20 Т/с "Будинок на холодному 

ключі" 1, 2 с. (16+)
19.40 Т/с "Будинок на холодному 

ключі" (16+)
21.00 Т/с "Доглядальниця" 9, 10 с. 

(12+)
23.00 Х/ф "Мумія: Принц Єгипту" 

(16+)
1.40 Телемагазин
2.10 Реальна містика

5.40, 22.30 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

6.15 М/ф
6.25 Х/ф "Підкидьок"
8.00 "Готуємо разом"
9.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"
11.00 Х/ф "Бережись автомобіля"
13.00 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
14.50 Х/ф "Сорочинський ярмарок"
16.40 "Жди меня"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 2.10 "Подробиці"
20.30 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
0.20 Х/ф "Двоє під дощем" (16+)
2.40 "Скептик 3"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Гіббі"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 23.00 Країна У
13.00 Казки У Кіно
14.00 Знай наших!
15.00 Вечірка
20.30 Х/ф "Гарфілд"
22.00, 1.00 100 вып. 1
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.15, 4.05 Скарб нації
5.25, 4.15 Еврика!
5.30 Служба розшуку дітей
5.35, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.30 Надзвичайні новини. Підсумки
9.25 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
10.00, 13.05, 20.05 Т/с "Пес-3" (16+)
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
22.25 Т/с "Копи на роботі" (12+)
23.20 Х/ф "Призначення" (16+)
1.05 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
2.35 Небачене Євробачення
2.50 Х/ф "Кримінальний талант"
4.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45 Х/ф "Непіддатливі"
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі поблизу Диканьки"
9.30 "Академія сміху"
10.10 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
11.00 Х/ф "Параджанов"
12.40 Х/ф "Серед коршунов"
14.35 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
16.25 Х/ф "Чорний принц"
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
22.55 Т/с "Крах інженера Гаріна"
3.35 Кіноляпи

7.50 Х/ф "Містер мільярд"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Euroshow" М.Поплавського"
15.55 "Ситуація"
16.05, 2.45 Х/ф "Геній, два земляки 

і пташеня"
18.15 "Ювілейний концерт гурту 

"Фрістайл"
21.00, 23.15, 2.25, 4.40 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Суцільні неприємності"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Двійник"
5.00 "Мультляндія"

3.00, 2.35 Зона ночі
4.30 Абзац
6.29, 7.44 Kids Time
6.30 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
7.45 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
12.00 Х/ф "Відлуння далеких світів" 

(12+)
13.50 Х/ф "Автомонстри"
16.00 Х/ф "Трансформери: Помста 

занепалих" (16+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф "Вертикальний рубіж"
2.15 Небачене Євробачення
2.30 Служба розшуку дітей

6.55 Х/ф "Бомж"
9.00 "Свідок. Агенти"
9.35 Х/ф "Я оголошую вам війну" 

(16+)
11.10 "Кримінальні справи"
13.00 "Життя на грані"
14.50 "Легенди карного розшуку"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.30, 0.30 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.30 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
2.35 "Випадковий свідок"
2.55 "Речовий доказ"
4.50 "Легенди бандитської Одеси"
6.00 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

13.15 Т/с "Опер за викликом 2"

17.05 Х/ф "Конан - руйнівник"

19.00 Х/ф "Конан-варвар"

21.20 Т/с "Кістки 11"

23.05 Т/с "Кістки 10"

0.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.55 "Облом.UA."

6.05 Все буде добре!
7.30 Все буде смачно!
8.30 Світами за скарбами (12+)
11.25 Х/ф Тато напрокат (16+)
13.30 "Битва екстрасенсів 18" (16+)
15.55 "Все буде добре!"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с Коли ми вдома. Нова 

історія
19.55, 22.40 Слідство ведуть 

екстрасенси (16+)
23.40 Один за всіх (16+)

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 3.00 

Новини
9.30, 0.05 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40 М/ф "Червона черепаха"
11.10, 13.20, 15.20 Телепродаж
11.40 Х/ф "Чарівник країни мрій" 

(12+)
13.50 Незвичайні культури
14.20 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
15.40 Д/ф "Останній шанс 

побачити"
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.15 Війна і мир
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.15 Д/ф "Земні катаклізми"
0.40 Перша шпальта
1.55, 3.40 ТАКАШОТАМ
2.05 Смаки Культур
2.30 Д/ф "Смачні історії"
3.25 Лайфхак українською

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 1 ТРАВНЯ

6.30 М/ф "Маша і ведмідь"

7.50 Драма "Кохана вчителька"

15.55 Комедія "8 перших побачень"

17.40 Комедія "8 кращих побачень"

19.30, 5.35 ТСН

20.15 Х/ф "Люди ікс: дні минулого 

майбутнього"

22.40 Драма "Спадок блудниці"

1.10 "Правдива історія блудниці"

2.10 Фантастика "Хроніка"

6.30, 15.00, 19.00, 2.50 Сьогодні
7.10, 3.30 Зоряний шлях
8.10 Т/с "Будинок на холодному 

ключі" (16+)
12.00 Т/с "Замкнуте коло" 1, 2 с. 

(12+)
15.15 Т/с "Замкнуте коло" (12+)
16.10 Т/с "Ноти любові" 1, 2 с. 

(12+)
19.40 Т/с "Ноти любові" (12+)
21.00 Т/с "Доглядальниця" 11, 12 с. 

(12+)
23.00 Концерт. Музична 

платформа
1.00 Реальна містика
4.00 Агенти справедливості-5 (12+)

5.30, 20.00 "Подробиці"
6.50 М/ф
7.00 Х/ф "Миленький ти мій"
8.20 "Готуємо разом"
9.20 "Орел і Решка. Рай і пекло"
11.20 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
13.20 Х/ф "Троє в човні, якщо не 

рахувати собаки"
16.00 Концерт "Я не втомлюся"
18.00, 3.40 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.30 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
22.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
0.20 Х/ф "Обміняйтесь обручками" 

(16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Йосип: Володар снів"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 23.00 Країна У
13.00 Казки У
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Віталька
16.30 Х/ф "Гарфілд"
18.00 Готель Галіція
19.00 Танька і Володька
20.00 М/ф "Ріо"
22.00, 1.00 100 вып. 1
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
5.40 Корисні підказки

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 13.05, 22.20 Т/с "Копи на 

роботі" (12+)
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с "Пес-3" (16+)
23.10 Х/ф "Приватний курорт" (16+)
0.45 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
2.15 Х/ф "Кримінальний талант"
4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

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

ніч"
10.00 "Академія сміху"
10.30 "Невідома версія. Вірні друзі"
11.20 Х/ф "Гуру"
13.55 Х/ф "Міцний горішок"
15.20 Х/ф "Шукайте жінку"
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Морозко"
22.25 Х/ф "Дванадцять місяців"
1.05 Х/ф "Голос трави"
2.40 "Своя роль"
3.20 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.35 Х/ф "Суцільні неприємності"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Д/ф "Ректор"
15.40 "Ситуація"
15.50, 3.05 Х/ф "Людина зі сходу"
18.05 "Концерт "Шлягер року в 

гостях у М.Свидюка"
21.00, 23.15, 2.45, 5.05 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Знайдеш друга - 

знайдеш скарб"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Занадто пізно, герою"
5.25 "Мультляндія"

3.00, 2.10 Зона ночі
4.30 Абзац
6.24, 7.39 Kids Time
6.25 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
7.45 Х/ф "Вільні" (16+)
10.00 Х/ф "Шкільний мюзикл"
12.00 Х/ф "Шкільний мюзикл 2"
14.30 Х/ф "Шкільний мюзикл: 

випускний"
16.50, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Від пацанки до панянки (16+)

7.35 Х/ф "Провінційний анекдот"
8.15 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
9.40 Х/ф "Троє в човні, якщо не 

рахувати собаки"
12.15 Х/ф "Добре сидимо!"
13.40 Концерт "Весна на Зарічній 

вулиці"
16.00 Х/ф "Зіта і Гіта"
19.00 Х/ф "Невловимі месники"
20.30 Х/ф "Знову невловимі"
23.00 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
1.00 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
2.00 "Випадковий свідок"
2.10 "Речовий доказ"
4.40 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

14.00 Х/ф "Стукач"

16.05 Х/ф "На межі"

18.00 Т/с "Разом назавжди"

21.20, 23.05 Т/с "Кістки 11"

0.50 Т/с "Безсмертний"

1.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.55 "Облом.UA."

6.50 "Все буде добре!"
8.10 Все буде смачно!
9.10 МастерШеф - 7 (12+)
12.55 Хата на тата (12+)
15.55 Все буде добре! (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с Коли ми вдома. Нова 

історія
19.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 3.00 

Новини
9.30, 0.05 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40 М/ф "Пісня моря" (12+)
11.20, 13.20, 15.20 Телепродаж
11.40 Х/ф "Чарівник країни мрій" 

(12+)
13.50 Незвичайні культури
14.20 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
15.40 Д/ф "Останній шанс 

побачити"
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф "Одесити на Донбасі" 

(12+)
20.25 Наші гроші
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.15 Д/ф "Земні катаклізми"
0.40 До справи
1.10 Розсекречена історія
2.05 Д/ф "Смачні історії"
3.25 Лайфхак українською

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 30 КВІТНЯ — 6 ТРАВНЯ

ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до Закону України «Про державну службу»,  Порядку проведення конкурсу 

на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25 березня 2016 року № 246, та Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін  до  Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад дер-
жавної служби» від 18.09.2017р. № 648, Наказу начальника управління соціального захи-

сту населення Бориспільської райдержадміністрації від 20.04.2018р. № 141,

 оголосити конкурс на заміщення вакантної посади 
НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ВИПЛАТ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ, 

КАТЕГОРІЯ «Б» УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ.
Вимоги до учасників конкурсу на заміщення  вакантної посади начальника відділу ви-

плат соціальних допомог:  володіння державною мовою,  вища освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; досвід роботи на посадах державної служби 

категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід 
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності не менше одного року.

Заяви про участь в конкурсі приймаються з 25 квітня 2018 р. 
по 07 травня  2018 року.

За додатковою інформацією звертатись за адресою: м. Бориспіль,   вул. Голо-
ватого, 4, управління соціального захисту населення   Бориспільської районної 

державної адміністрації, тел.:(4595) 6-47-18;  6-93-09.

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

СЕРЕДА, 2 ТРАВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55 "Одруження наосліп"

12.20, 13.45, 15.10 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 Х/ф "Росомаха: безсмертний"

22.30 Драма "Заповіт блудниці"

1.00 "Правдива історія блудниці 2"

2.00 Драма "Зелені Гори"

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

3.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30, 4.40 Реальна містика
13.30 Т/с "Ноти любові" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Ноти любові" (12+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця" 13, 14 с. 

(12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
4.20 Зоряний шлях

5.40 М/ф
6.10, 22.30 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.30 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.50 Х/ф "Приходьте завтра"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 3.45 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці"
0.20 Х/ф "Молодята" (16+)
2.15 "Орел і Решка. Шопінг"
5.15 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Червона шапочка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 23.00 Країна У
13.00 Казки У
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Віталька
16.00 М/ф "Ріо"
18.00 Готель Галіція
19.00 Танька і Володька
20.00 М/ф "Ріо 2"
22.00, 1.00 100 вып. 1
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
5.40 Корисні підказки

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі
11.05, 13.20, 16.20 Особливості 

національної роботи
12.45, 15.45 Факти. День
17.40, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40 Т/с "Копи на роботі" (12+)
23.35 Х/ф "Рейд. Спокута" (18+)
1.30 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
2.50 Труба містера Сосиски
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

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

Бензоколонки"
9.50 "Академія сміху"
10.25 "Зіркове життя"
11.15, 1.30 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Лісова пісня"
13.50 Х/ф "Серед коршунов"
15.45 Х/ф "Сім старих та одна 

дівчина"
17.10 Х/ф "За вітриною універмагу"
19.00, 3.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Дванадцять місяців"
2.25 "Позаочи"
4.40 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Шамварі: територія 
диких тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Як працюють машини"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі
4.40 Абзац
6.34, 7.55 Kids Time
6.35 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
8.00 Т/с "Шлях чарівника"
11.30 Т/с "Друзі"
12.25 Т/с "Діагноз: Майже не 

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

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Суперінтуїція
1.50 Служба розшуку дітей

6.10 Х/ф "Запорожець за Дунаєм"
8.05 Концерт "Весна на Зарічній 

вулиці"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50 "Життя на грані"
14.40, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

9.05, 0.50 Т/с "Безсмертний"

10.00, 17.20 "Загублений світ"

13.00 "ДжеДАІ. Дайджест"

15.30 Х/ф "Останній бій"

18.15 "Спецкор"

18.50 "ДжеДАІ"

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса"

21.30, 23.05 Т/с "Кістки 11"

1.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.55 "Облом.UA."

6.10 Все буде добре! (16+)
7.45 МастерШеф - 7 (12+)
11.50 Хата на тата (12+)
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с Коли ми вдома. Нова 

історія
19.55, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний (12+)
0.15 Один за всіх (16+)

6.00, 16.10 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30, 0.05 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40, 19.25 Д/ф "Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера"

10.40, 13.35, 16.35 Телепродаж
11.00 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Смачні історії
12.55, 17.45, 3.40 ТАКАШОТАМ
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.00 Лайфхак українською
15.15 М/с "Гон"
17.00 Війна і мир
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешева подорож"
20.25 Складна розмова
21.30 Новини.Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.15 Д/ф "Земні катаклізми"
1.10 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 3 ТРАВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55 "Одруження наосліп"

12.20, 13.50, 15.15 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15, 0.15 Комедія "Ніч у музеї"

22.20 Комедія "8 кращих побачень"

4.15 "Правдива історія блудниці"

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

3.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30, 4.40 Реальна містика
13.30 Т/с "Братерські узи" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Братерські узи" (12+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доглядальниця" (12+)
23.20 Контролер
0.00, 2.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.50 Телемагазин

5.45 М/ф
6.10, 22.30 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.30 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.50 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 3.40 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці"
0.20 Х/ф "Щасливий маршрут"
2.15 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Гензель і Ґретель"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 23.00 Країна У
13.00 Казки У
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Віталька
16.00 М/ф "Ріо 2"
18.00 Готель Галіція
19.00 Танька і Володька
20.00 М/ф "Реальна білка"
22.00, 1.00 100 вып. 1
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
5.40 Корисні підказки

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.20, 16.20 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
17.35, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.40 Т/с "Копи на роботі" (12+)
23.35 Х/ф "Рейд-2" (18+)
2.20 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
3.00 Труба містера Сосиски
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Вірні друзі"
9.30 "Академія сміху"
9.55 "Зіркове життя"
10.45, 0.30 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Руда фея"
13.20 Х/ф "Король Дроздовик"
15.10 Х/ф "Вірні друзі"
17.05 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
19.00, 2.15 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "За вітриною універмагу"
1.25 "Позаочи"
3.45 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00 "Шамварі: територія диких 
тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Світ дивовижних тварин"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Як працюють машини"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі
4.00 Абзац
5.54, 7.14 Kids Time
5.55 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
7.15 Т/с "Шлях чарівника"
10.50 Т/с "Друзі"
11.45 Т/с "Діагноз: Майже не 

закохані" (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху (12+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Варьяти
1.50 Служба розшуку дітей

6.20 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Тупик" (16+)
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50 "Життя на грані"
14.40, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
3.00 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"
5.15 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

8.45, 0.50 Т/с "Безсмертний"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.20 "Загублений світ"

12.55 "ДжеДАІ. Дайджест"

15.15 Х/ф "Ерагон"

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса"

21.30, 23.05 Т/с "Кістки 11"

1.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.55 "Облом.UA."

6.50, 15.55 Все буде добре!
8.10 МастерШеф - 7 (12+)
12.05 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с Коли ми вдома. Нова 

історія
19.55, 22.40 Я соромлюсь свого 

тіла 5 (16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла 5 

(18+)
0.00 Один за всіх (16+)

6.00, 16.10 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30, 0.05 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40, 19.25 Д/ф "Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера"

10.40, 13.35, 16.35 Телепродаж
11.00 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Смачні історії
12.55, 3.40 ТАКАШОТАМ
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 До справи
15.00 Лайфхак українською
15.15 М/с "Гон"
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 0.15 Інформаційна година
20.25 Схеми. Корупція в деталях
21.30 Новини.Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.10 Д/ф "Дивовижні міста світу"
1.10 Документальна програма 

"Секрети Вільнюса"
2.05 Д/ф "Смачні історії"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 30 КВІТНЯ — 6 ТРАВНЯ

Підприємству на постійну роботу ПОТРІБНІ

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
ВОДІЙ кат. «С»

З/п від 10000 грн
Офіційне працевлаштування

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

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

АДМІНІСТРАТОР 
ОФІЦІАНТИ
ЗАВГОСП

Тел.: 099-544-47-97, 063-636-36-08

З/п щоденно
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П'ЯТНИЦЯ, 4 ТРАВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.55 "Одруження наосліп"
12.20, 13.50, 15.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова"
23.00 "Ліга сміху"
1.00 "Розсміши коміка"
1.55 "Вечірній київ"
5.30 "Маша і ведмідь"

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

3.15 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 4.00 Реальна містика
13.40 Т/с "Гордіїв вузол" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Гордіїв вузол" (12+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Доля на ім'я любов" 1, 2 

с. (12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Доля на ім'я любов" (12+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
5.40 Зоряний шлях

5.40 М/ф
6.10, 22.30 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.30 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
12.50 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
14.50, 15.45, 16.45, 2.55, 3.40, 4.20 

"Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
0.20 Х/ф "Втеча з тюрми" (18+)
5.05 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Осляча шкура"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Країна У
13.00 Казки У
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Віталька
16.00 М/ф "Реальна білка"
18.00 Готель Галіція
19.00 Танька і Володька
20.00 Х/ф "Агент Коді Бенкс"
22.00, 1.00 100 вып. 1
23.00 Х/ф "Агент Коді Бенкс 2. 

Пункт призначення - 
Лондон"

2.00 БарДак

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.15, 16.20, 21.25 Дизель-

шоу (12+)
12.45, 15.45 Факти. День
17.35 Т/с "Пес-3" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
23.55 Х/ф "Приватний курорт" (16+)
1.30 Факти
1.50 Х/ф "Рейд. Спокута" (18+)
3.25 Труба містера Сосиски
4.10 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.45 "Зіркове життя"
10.00 "Академія сміху"
11.40 "Моя правда"
12.35 Х/ф "Поет і княжна"
14.10 Х/ф "Король Дроздобород"
15.25 Х/ф "Морозко"
17.05 Х/ф "Вірні друзі"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Перше побачення"
0.25 Х/ф "За власним бажанням"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00, 19.25 "Світ дивовижних 
тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Як працюють машини"
22.15, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.15 "Кольори"
5.15 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.25 Абзац
6.19, 7.39 Kids Time
6.20 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
7.40 Т/с "Шлях чарівника"
11.00 Т/с "Друзі"
12.00 Т/с "Діагноз: Майже не 

закохані" (12+)
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах (16+)
21.50 Хто зверху (12+)
1.50 Х/ф "Відлуння далеких світів" 

(12+)

6.55 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Небезпечні друзі"
10.55 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

"Свідок"
12.50 "Життя на грані"
14.40, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.40 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Анна-детективъ" 

(12+)
2.50 "Випадковий свідок"
3.00 "Речовий доказ"
3.30 "Легенди бандитської Одеси"
3.50 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15 "ДжеДАІ"
10.55, 17.20 "Загублений світ"
12.55 "ДжеДАІ. Дайджест"
15.10 Х/ф "Подвійний удар"
18.50 30 тур ЧУ з футболу 

"Динамо" - "Маріуполь"
21.00 Х/ф "Стрілець"
22.45 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC"
1.20 "102. Поліція"
2.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
3.25 "Облом.UA."

6.40 Моя правда Луї де Фюнес. 
Сльози коміка

7.35 Х/ф Небезпечно для життя!
9.25 Т/с Тато Ден (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с Коли ми вдома. Нова 

історія
20.00, 23.05 Холостяк - 8 (12+)
22.40 Небачене Євробачення 2018
23.55 Як вийти заміж (12+)

6.00, 16.10 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30, 0.05 Кліпи учасників 

Євробачення- 2018 г.
9.40, 19.25 Д/ф "Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера"

10.40, 13.35, 16.35 Телепродаж
11.00, 22.40 Д/ф "Гордість світу"
11.25 Д/ф "Столика Японія"
12.00 Енеїда
12.25 Смачні історії
12.55, 3.40 ТАКАШОТАМ
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Схеми. Корупція в деталях
15.00, 3.25 Лайфхак українською
15.15 М/с "Гон"
16.55 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
20.25 Перша шпальта
21.30 Щоденник Євробачення- 

2018 г.

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 5 ТРАВНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 23.20 "Світське життя 2018"

11.00 "Голос країни 8"

14.10 "Ліга сміху 2018"

16.30, 21.10 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.20 "Ліга сміху"

4.15 "Вечірній київ"

7.00, 15.00, 19.00, 2.10 Сьогодні

7.15, 6.00 Зоряний шлях

9.15 Т/с "Доглядальниця" 9, 15 с. 

(12+)

15.20 Т/с "Доглядальниця" (12+)

17.15 Т/с "Я ніколи не плачу" 1, 2 с. 

(12+)

19.40 Т/с "Я ніколи не плачу" (12+)

22.00 Т/с "Гидке каченя"

1.40 Телемагазин

2.50 Реальна містика

4.25 Х/ф "Анжеліка і султан"

5.35 "Україна вражає"
6.00 М/ф
6.25, 3.05 Д/п "Актори-фронтовики"
7.15 "Жди меня"
8.40 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
10.30 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
12.30 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"
14.00 Х/ф "Максим Перепелиця"
16.00, 20.30 Т/с "Заборонене 

кохання" (16+)
20.00, 2.35 "Подробиці"
22.50 Х/ф "Вихідні!" (16+)
0.40 Х/ф "Любов від усіх хвороб" 

(12+)
3.40 "Стосується кожного"
5.10 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф "Софія Перша. Жила 

собі принцеса"
11.00 Х/ф "Червона шапочка"
12.00 Готель Галіція
18.00 Казки У Кіно
19.00, 23.00 Країна У
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00, 1.00 100 вып. 1
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.10, 4.40 Скарб нації
5.20, 4.45 Еврика!
5.30, 4.55 Факти
5.50 Більше ніж правда
7.40 Я зняв!
9.35 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Копи на роботі" (12+)
16.55 Х/ф "Геракл: Народження 

легенди" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Ґладіатор" (16+)
23.05 Х/ф "Геркулес" (16+)
0.55 Х/ф "Рейд-2" (18+)
3.25 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 3.00 "Своя роль"
9.30 "Академія сміху"
10.15 "Зіркове життя"
11.10 "Невідома версія. Дівчата"
12.00 Х/ф "Веселі Жабокричи"
13.15 Х/ф "Артист із Коханівки"
14.45 Х/ф "Санг"
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "В зоні особливої уваги"
22.50 Х/ф "хід у Відповідь"
0.15 Х/ф "Тегеран-43"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт М.Поплавського 

"Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 3.50 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15 "Столичні телевізійні 

новини"
21.25 Х/ф "Щасливчик Люк"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Зона злочинності"

3.20 Служба розшуку дітей
3.25, 2.05 Зона ночі
5.59, 7.24 Kids Time
6.00 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
7.25 Ревізор. Крамниці
9.25 Таємний агент
11.00 Таємний агент. Пост-шоу
12.35 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
17.00 М/ф "Мадагаскар 3"
18.45 Х/ф "Черепашки ніндзя 2" 

(16+)
21.00 Х/ф "Трансформери 3" (16+)
0.00 Х/ф "Сигнал" (16+)

4.50 Х/ф "Розплата"
6.15 Х/ф "Інспектор Лосєв"
10.10 Х/ф "Нічна пригода"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.20 "Речовий доказ"
15.35 "Бокс. Найкращі бої братів 

Кличків"
17.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Весілля в Малинівці"
21.20 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
23.20 Х/ф "Полонені сонця" (16+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"
2.40 "Випадковий свідок"
4.20 "Легенди бандитської Одеси"
5.25 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 23.40 "102. Поліція"

9.45 "Загублений світ"

12.40 Т/с "Стоматолог"

16.30 Х/ф "Стрілець"

18.00 Х/ф "Посилка"

19.50 Х/ф "Віддача"

21.40 Х/ф "Подвійний удар"

1.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.15 "Облом.UA."

6.05 Караоке на Майдан
7.05, 19.00 Хата на тата (12+)
9.00 Все буде смачно!
10.00 Т/с Коли ми вдома
10.45 МастерШеф. Кулінарний 

випускний (12+)
14.20 Холостяк - 8 (12+)
17.00 Х/ф Дівчата
21.50 Вечір з Наталею Гаріповою. 

Даша Астаф'єва (16+)
22.55 Світами за скарбами (12+)

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 3.00 

Новини
9.30 Щоденник Євробачення- 2018 

г.
9.40 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40, 3.25 Лайфхак українською
10.50, 13.45, 15.05 Телепродаж
11.10 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.05 Х/ф "Любов приходить тихо"
14.05 Концертна програма Павла 

Табакова
15.20 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
16.15 Д/ф "Щоденники комах"
16.35 Д/ф "Неповторна природа"
17.05 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
19.55 Розсекречена історія
21.30 Як дивитися кіно
21.55 Х/ф "Керол" (18+)
0.05, 3.45 ТАКАШОТАМ
0.45 Д/ф "Спільноти тварин"
1.10 Д/ф "Музична одісея Аріран. 

Шоу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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НЕДІЛЯ, 6 ТРАВНЯ

6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 4.40 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55 "Поверніть мені красу"
11.20, 12.20, 13.20 "Світ навиворіт - 

8"
14.40 Х/ф "Росомаха: безсмертний"
17.00 Х/ф "Люди ікс: дні минулого 

майбутнього"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Спецвипуск світського 

життя. Зіркі голосу"
22.00 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою"
23.50 Комедія "Перемагай"
1.50 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні
7.45 Зоряний шлях
9.15 Т/с "Братерські узи" (12+)
13.15 Т/с "Доля на ім'я любов" 

(12+)
17.10 Т/с "Аметистова сережка" 1, 2 

с.
19.00, 3.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Аметистова сережка"
23.00 Т/с "Гордіїв вузол" 1, 3 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Гордіїв вузол" (12+)
3.50 Історія одного злочину-2 

(16+)

6.25 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 
Цибулі"

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

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.10 Х/ф "Високий блондин у 
чорному черевику"

14.00 Х/ф "Повернення високого 
блондина"

15.45, 20.30 Т/с "Заборонене 
кохання" (16+)

20.00, 2.10 "Подробиці"
22.20 Х/ф "Хочеш чи ні?" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф "Пригоди монстро - 

подружок. День усіх 
монстрів"

11.15 Х/ф "Шайбу, шайбу!"
13.00, 22.00, 1.00 100 вып. 1
18.00 Х/ф "Агент Коді Бенкс"
20.00 Х/ф "Агент Коді Бенкс 2. 

Пункт призначення - 
Лондон"

23.00 Країна У
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.20 Інсайдер

7.15 Т/с "Код Костянтина" (16+)

9.10 Т/с "Відділ 44" (16+)

11.55, 13.00 Х/ф "Геракл: 

Народження легенди" (16+)

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф "Ґладіатор" (16+)

16.55 Х/ф "Геркулес" (16+)

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф "Робін Гуд" (16+)

21.55 Х/ф "Останні лицарі" (16+)

0.00 Х/ф "Перший лицар"

2.25 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)

3.45 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.20 "Своя роль"
10.15 "Академія сміху"
10.50 "Зіркове життя"
11.45 "Невідома версія. Висота"
12.35 Х/ф "Бомж"
14.35 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
16.25 Х/ф "Висота"
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
22.45 Х/ф "Небезпечний поворот"
3.00 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
5.05 Телебачення

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська душа М.

Поплавського"
15.40 "Супер відчуття"
16.40, 2.30 Х/ф "Орел чи Решка"
18.45 "Концерт Тетяни Піскарьової 

"Люблю"
21.00, 1.40, 4.20 "СТН-тижневик"
21.30, 2.10, 4.50 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Одного разу у Франції"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Королева Шибанських 

перлів"
5.10 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі
6.05 Стендап-Шоу
6.59, 8.24 Kids Time
7.00 Х/ф "Лісова братія"
8.25 М/ф "Мадагаскар 3"
10.15 Х/ф "Вертикальний рубіж"
12.50 Х/ф "Черепашки ніндзя 2" 

(16+)
15.00 Х/ф "Острів" (16+)
17.50 Х/ф "Трансформери 3" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформери: Час 

вимирання" (16+)
0.10 Х/ф "Супернова" (16+)

6.25 "Страх у твоєму домі"
10.00 "Сусід на обід"
11.00 Х/ф "Невиправний брехун"
12.25 Х/ф "Весілля в Малинівці"
14.10 Х/ф "Океан"
17.00 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
19.00 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
20.35 Х/ф "Штольня" (16+)
22.15 Х/ф "Помста: зворотна 

сторона кохання" (16+)
0.10 Х/ф "Полонені сонця" (16+)
1.50 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 "Бушидо"
9.00 "Він, вона та телевізор"
14.30 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих"
16.20 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих 2"
18.15 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих 3"
20.00 Х/ф "Найкращі серед 

найкращих 4"
21.45 "ПРОФУТБОЛ"
23.20 "Змішані єдиноборства. UFC"
1.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
3.25 "Облом.UA."

7.45 Як вийти заміж (12+)
8.55 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майдані
10.55 Хата на тата (12+)
15.00 Х/ф Дівчата
16.55, 23.35 Я соромлюсь свого 

тіла 5 (16+)
19.00 Битва екстрасенсів 18 (16+)
21.20 Один за всіх (16+)
22.35 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 2.55 

Новини
9.30 Х/ф "Любов приходить тихо"
11.10, 13.40, 16.10 Телепродаж
11.35 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
14.00 Д/ф "Щоденники комах"
14.20 Фольк-music
15.20, 22.40, 3.20 Д/ф "Вагасі - 

японські смаколики"
16.35 Д/ф "Неповторна природа"
17.05 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
20.00 Д/ф "Як працюють міста"
21.30 Щоденник Євробачення- 

2018 г.
21.45 Євробачення: цілком 

безпечно
22.15, 1.35 Букоголіки
23.30 Незвичайні культури
0.00 Кліпи учасників Євробачення- 

2018 г.
0.45 Д/ф "Спільноти тварин"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

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

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
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!

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
FAW 1061, 2006 Р., ТЕНТ, ВАНТАЖОПІДЙОМ-FAW 1061, 2006 Р., ТЕНТ, ВАНТАЖОПІДЙОМ-

НІСТЬ 4,5 Т, ОБ’ЄМ 30 КУБ.М, ОДИН ВЛАС-НІСТЬ 4,5 Т, ОБ’ЄМ 30 КУБ.М, ОДИН ВЛАС-
НИК, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 8382389, 0 67 НИК, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 8382389, 0 67 
9761420.9761420.

ГАЗ-2402, 1977 р., повний капремонт; ГАЗ-2410, 
1988 р., гарний стан; ВАЗ-2108, 1988 р., гарний стан. 
Тел.: 0 67 1455214, Сергій. 

Трактор Т-16, гарний стан, 1995 р., ціна договірна. 
Тел.: 0 50 0427030.

Куплю
Бориспіль

Будівельна фірма купить газон, екскаватор та іншу 
спецтехніку для будівельних робіт. Тел.: 0 96 9918144.

Запчастини нові та б/в до КамАЗів, ЗІЛ, МАЗ, 
УАЗ, ГАЗ-66, тракторів МТЗ, ЮМЗ, ДТ, причепи та 
вакуумні насоси. Тел.: 0 63 5689368, 0 97 6901927.

Куплю автомобіль КамАЗ, ЗІЛ-131, МАЗ, УАЗ, 
ГАЗ-66, трактор МТЗ, ЮМЗ, ДТ та інші, причепи, це-
ментовози та запчастини до них. Тел.: 0 63 5689368, 
0 97 6901927. 

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

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потребу-
ють фарбування, кредитних, нерозмитнених. Швид-
кий розрахунок, оформлення за наш рахунок. Тел.: 
0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого 76 вул., 10/10, 50/21/11, після будівель-

ників, 530000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Захисників Вітчизни 12 вул., ЖК Делюкс, 54/27/12, під 
чистове оздоблення, 854000 грн (еквівалентно 30500 
у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649. 

Камінського вул., 4/5, 36/18/8, ремонт, 583000 грн 
(еквівалентно 22000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н центру, 5/9, 
17 кв.м, приватизована, м/п вікно, б/д, бойлер, вільна, 
документи, 243000 грн (еквівалентно 9000 у.о.), торг, 
господар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 0 66 1672951. 

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.

Нова 31 вул., центр, 8/10, 52/20/12 після будівельників, 
609000 грн (еквівалентно 23000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Соборна вул., 1/5, 32/17/6, житловий стан, 609000 
грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Соцмістечько вул., 32/17/8, житловий стан, 450000 
грн (еквівалентно 17000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., 63/12, центр, індивідуальне опа-

лення, введено в експлуатацію. Тел.: 0 95 7395829.
Головатого вул., р-н Маяка, 10/10, 52/28/8, ремонт, 

874000 грн (еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

К.Шлях вул., р-н «ЕКО», 44,2 кв.м, теплий цегляний 
будинок, сучасний ремонт, вбудовані меблі, Інтернет, 
754000 грн (еквівалентно 29000 у.о.), торг, власник. 
Тел.: 0 96 8838965.

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо, 
без балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 662500 
грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

К.Шлях вул., центр, 8/9, 51/30/7, житловий стан, 742000 
грн (еквівалентно 28000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Робоча 19 вул., 1/9, 52/28/9, ремонт, 795000 грн (екві-
валентно 30000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Старокиївська 99 вул., 3/9, 52/30/9, дизайнерський ре-
монт, залишаються вбудовані меблі та техніка, 1155000 
грн (еквівалентно 42000 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 
3772724, 0 95 7695649. 

Переяслав-Хмельницький
Магдебурзького права вул., центр, 45 кв.м, 1 поверх 

або обмін на житло у м. Бориспіль чи р-ні. Тел.: 0 99 
5331807, 0 99 3720938.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., центр, 2/9, 79/47/11, після будівель-

ників, автономне опалення, якісний будинок, 1085000 
грн (еквівалентно 42000 у.о.). Тел.: 0 95 7395829.

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

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

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

4-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Згурівка смт, 70 кв.м, 3/5, центр, індивідуальне опа-

лення, євроремонт. Тел.: 0 66 6776538.

БУДИНКИ

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, сарай, 2 

погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 
63 4645142, Світлана.

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

Тел.: (067) 443-58-73, (067) 327-85-10

 

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

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНІЙ У МІШКАХ

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНІЙ У МІШКАХ

Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ
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Гоголя вул., 70 кв.м, 3 кімнати, коридор, кухня, 10 
соток, 927000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Головатого вул., 75 кв.м, 4 кімнати, коридор, кухня, 10 
соток, 768000 грн (еквівалентно 29000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Дубечанський р-н, 75 кв.м, 3 кімнати, коридор, кухня, 
10 соток, 954000 грн (еквівалентно 36000 у.о.), є інші 
варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Коцюбинського вул., 80 кв.м, 4 кімнати, будинок уте-
плений під короїдом, сарай, погріб, 10 соток, 927000 
грн (еквівалентно 35000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Спортивна вул., новий 1-повеховий будинок, кух-
ня-студіо, 3 кімнати, с/в, в будинку, під чистову, 5 со-
ток, 927000 грн (еквівалентно 35000 у.о.0. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна в будин-
ку, потребує ремонту, газ, свердловина, 6 соток, 540000 
грн (еквівалентно 20000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

ЦЕНТР Р-Н, МАЄ ДВА ОКРЕМІ ВХОДИ, 210 ЦЕНТР Р-Н, МАЄ ДВА ОКРЕМІ ВХОДИ, 210 
КВ.М, 12 СОТОК, ГАРАЖ, ПОГРІБ, ГОСПБУДІВ-КВ.М, 12 СОТОК, ГАРАЖ, ПОГРІБ, ГОСПБУДІВ-
ЛІ. ТЕЛ.: 0 97 1776445, ТЕТЯНА, 0 96 2595739.ЛІ. ТЕЛ.: 0 97 1776445, ТЕТЯНА, 0 96 2595739.

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.

Артемівка с., 147 кв.м, 2 поверхи, 4 кімнати, під чор-
нове оздоблення, 602000 грн (еквівалентно 21500 у.о.), 
торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649.

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

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

Іванків с., 100 кв.м, 26 соток, сад, вода, світло, поруч 
газ, терміново, 810000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). 
Тел.: (4595) 62236, 0 99 2116115.

Продаю хату у с.Сошників, газ,вода,зручності 
всередині , 32 сотки, надвірні забудови. Тел.: 0 95 
2000916.

Проців с., Б.Хмельницького, 203 кв.м, під чорнову, 
17,58 соток, документи готові, 1781000 грн (еквівалент-
но 68500 у.о.), торг, без комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 
7695649.

Сошників с., 64 кв.м, 30 соток, газ по вулиці, колодязь 
у дворі, близько ліс і річка, ціна договірна. Тел.: 0 97 
1708272, Ольга.

Сошників с., будинок пасічника, грибника, мисливця, 
для ведення сільського господарства, луг, ліс, річка, ста-
вок. Тел.: 0 50 1388072, 0 97 5338097.

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 

поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, центральна 
вода+свердловина, своя каналізація, 12,8 соток, гараж, 
баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 66 7747965, 0 63 6725655.

Хоцьки с., цегляний, 110 кв.м, всі зручності, 
світло, газ, свердловина, підігрів підлоги, кон-
диціонер, супутникове ТБ, меблі, сарай, погріб, 
басейн, поряд ліс, озеро, Канівське море, 38 со-
ток, ціна договірна. Тел.: 0 50 2963147.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, гараж, 

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Автомобіліст». Тел.: 0 95 5541354.
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 140000 

грн (еквівалентно 5000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.
гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 

розташування, господар. Тел.: 0 50 5179696, 0 97 
6372345. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, поруч 

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

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

3278353.
Багряного вул., 8 соток, під будівництво, 20х50, кому-

нікації поруч, 556000 грн (еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Вересая вул., 10 соток, під будівництво, 20х50, кому-
нікації поруч, 318000 грн (еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Голосіївська вул., 10 соток, під будівництво, 20х50, 
комунікації поруч, 212000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імпе-
рія».

Д.Галицького вул., 10 соток під будівництво, 20х50, 
комунікації поруч, 410750000 грн (еквівалентно 15500 
у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Ентузіастів вул., 2 ділянки, 10 та 9 соток, господар. 
Тел.: 0 63 3529749.

Коцюбинського вул., 10 соток, під будівництво, 20х50, 
комунікації поруч, 265000 грн (еквівалентно 10000 у.о.), 
є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Менделєєва 32 вул., 10 соток, під забудову, 216000 

грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. Терміново. Тел.: 0 
63 2984822, 0 50 3478114.

Н.-Левицького вул., 10 соток, під будівництво, 20х50, 
комунікації поруч, 212000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імпе-
рія».

Р.Окіпної вул., 0,10 га, 210000 грн (еквівалентно 8000 
у.о.), торг, власник. Тел.: 0 96 8838965.

Розумовського вул., 10 соток, під будівництво, 20х50, 
комунікації поруч, 344000 грн (еквівалентно 13000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Саксаганського вул., р-н розвилки, 10 соток, 212000 
грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Спортивна вул., 10 соток, під будівництво, 20х50, ко-
мунікації поруч, 265000 грн (еквівалентно 10000 у.о.), є 
інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла. АН «Імперія».

Франка вул., 27 соток, 3 державних акти, 1139000 
грн (еквівалентно 43000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, ділянка 
поруч теж продається, можливий варіант купівлі 
відразу двох ділянок, 312000 грн/одна ділянка (екві-
валентно 12000 у.о.). Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66 4094765.

Артемівка с., 12 соток, під будівництво, прива-
тизована, держакт, вздовж центральної доро-
ги, комунікації поруч, власник, ціна договірна. 
Тел.: 0 98 4628062. 

Вороньків с., 10 соток, центр р-н, держакт, всі кому-
нікації, заселений район, під забудову, ціна договірна, 
власник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 5186236. 

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, дер-
жакт. Господар. Тел.: 0 67 9064255.

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

Григорівка с., пай, 3,4 га, приватизований, поруч 
ліс, річка, мальовнича місцевість, недорого. Тел.: 0 67 
9789288. 

Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації поруч, 
приватизована, держакт, 230000 грн, господар. 
Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 25 соток (12,5 — під забудову, 12,5 — під го-
род), гарне, зручне місце, центр села, комунікації поруч. 
Тел.: 0 97 5918154.

Кийлів с., 21 сотка, комунікації по вулиці, під будів-
ництво, 420000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), торг, без 
комісії. Тел.: 0 67 3772724, 0 95 7695649. 

Кийлів с., дачна ділянка, садове товариство «Парус», 
8 соток, дерев’яний будинок, електрифікований, газ по-
руч, ліс, Дніпро. Тел.: 0 98 3880161.

Куплю
Бориспіль

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

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

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

1,2-к.кв., в новому будинку після 2000 р., недалеко від 
вул. К. Шлях, до 920500 грн (еквівалентно 35000 у.о.). 
Тел.: 0 67 4969067, 0 67 5033547.

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

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з ко-
мунікаціями або зі старим будинком, у господаря, роз-
гляну пропозиції, посередникам не турбувати, викуп за 
2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
земельну ділянку в м. Бориспіль, у господаря, допо-

мога в оформленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 95 7395679.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

Виробничій компанії 

ПОТРІБНІ
ЛАБОРАНТ (без д/р, з/п 7800 грн)

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ 
ЛІНІЇ (з/п від 9100 грн)

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
(з/п 9800 грн)

ВАНТАЖНИК (з/п 8800 грн)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (з/п 7500 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

4 денні зміни, 4 вихідні

м.Київ, вул.Бориспільське шосе, 41в 
(біля с. Проліски)

Тел.: (067) 620-56-21, (063) 367-70-76

Тел.: 067-209-55-51, Олексій
067-402-41-49, Олег

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

Г/р 8.30-16.30, офіційне працевлаштування 
Робота у с. Щасливе, Бориспільський р-н.

Для мешканців м. Київ від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт 

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

ТЕРМІНОВО! ПОТРІБЕН
ПОМІЧНИК

ОПЕРАТОРА 
(на виробництво)
Достойна заробітна плата

Офіційне оформлення, соцпакет

м. Бориспіль, вул. Запорізька
Тел.: 050-393-81-76

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

КУХАРЯ ХОЛОДНОГО ЦЕХУ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА РЕСТОРАНУ, 
д/р від 2 р.
ОФІЦІАНТА
ТЕХНІКІВ-ДОГЛЯДАЧІВ 
ПОКОЇВОК
МИЙНИКІВ ПОСУДУ 
ШВЕЙЦАРІВ

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ПОКОЇВКУ, бажано з д/р

АДМІНІСТРАТОРА 
ГОТЕЛЮ, знання англійської 
мови обов’язково, бажано з д/р. 

Тел.: 099-387-46-95
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Терміновий викуп квартир, будинків, земель-
них ділянок. Можливо проблемні, непривати-
зовані, з боргами. Допоможемо вам вигідно 
продати, купити, здати в оренду вашу нерухо-
мість або землю. Наші спеціалісти вже 10 років 
на ринку. Тел.: 0 97 7400044, 0 50 6201019. АН 
«Сектор Груп».

Здам
Бориспіль

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

2-к.кв., К.Шлях вул., р-н Книшового меморіального 
комплексу, 3500 грн. Тел.: 0 95 7395679.

3-к.кв., поруч К.Шлях вул., дизайнерський євроре-
монт, вся побутова техніка, кондиціонер, 15000 грн+ 
комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

кімнату для дівчини в будинку, пральна машина, ме-
блі, 1500 грн. Тел.: 0 95 7395679.

кімнату, все необхідне: меблі, пральна машина, дуже 
гарні умови, 2550 грн за все. Тел.: 0 95 7395679.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.
півбудинку, р-н розвилки, бойлер, меблі, холодиль-

ник, пральна машина, 3500 грн + комунальні. Тел.: 0 95 
7395679.

На постійну роботу в продуктовий магазин 
потрібен продавець, зручний г/р, бажання пра-
цювати, поряднісь, з/п від 6500 грн. Тел.: 0 66 
5452055.

На постійну роботу на ринок «Центральний» 
потрібні прибиральники, з/п без затримок. 
Тел.: (04595) 52012, 0 63 3557743, Людмила. 

На постійну роботу потрібен офіціант, г/р 2/2. Тел.: 0 66 
5977710, 0 73 1406055.

На постійну роботу потрібні водії кат. «С», «С1», з/п 
12500 грн; експедитор, з/п 7000 грн; охоронець, з/п 4100 
грн; вантажник, з/п 6600 грн; мийник авто, з/п 6740 грн. 
Тел.: 0 67 4112487, 0 67 4112500.

На постійну роботу потрібні охоронники, у 
гарній фізичній формі. Офіційне працевлашту-
вання. Наявність медичної справки та справки 
про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: (4595) 
50455, (044) 2236768, 0 67 3288818.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні перу-
карі жіночої та чоловічої зали, д/р від 1 року, іного-
роднім надається житло. Тел.: 0 67 3257555. 

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

На роботу потрібен водій на асенізаційну ма-
шину. Тел.: 0 63 9930575.

На роботу потрібен інженер-проектувальник (теплое-
нергетик), з/п договірна, офіційне працевлаштування, м. 
Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 50 1008456, 0 68 3509097, 
В’ячеслав Вікторович.

На роботу потрібні електрозварники, з/п договірна, 
офіційне працевлаштування, надаємо житло, м. Київ, 
р-н «Троєщина». Тел.: 0 67 4520658, Сергій Іванович.

На роботу потрібні обрубувач цегли; шліфувальник 
цегли; оператор пресу. Високий рівень оплати праці, 
стабільна робота, соцпакет, навчання, доставка, м. Бо-
риспіль. Тел.: 0 96 9198832. 

На роботу потрібні різноробочі на виробництво; ме-
ханік з постачання, д/р від 1 р, наявність власного а/м; 
водій навантажувача, д/р від 1 р., документи. Високий 
рівень оплати праці, стабільна робота, соцпакет, навчан-
ня, доставка, м. Бориспіль. Тел.: 0 96 9198832. 

На СТО у с. Вороньків потрібні слюсар, механік, елек-
трик. Заробітна плата договірна. Тел.: 0 68 9588784, 
Сергій Володимирович.

На тимчасову роботу (чистку горіхів) потрібні робітни-
ки, з/п 3000 грн, робота з 10.00 до 19.00 пн.-пт. Тел.: 0 
63 6236237.

НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ СКЛАД ПОТРІБНІ КО-НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ СКЛАД ПОТРІБНІ КО-
МІРНИКИ, Г/Р 5/2, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА МІРНИКИ, Г/Р 5/2, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА 
З/П. ТЕЛ.: 0 93 3380998.З/П. ТЕЛ.: 0 93 3380998.

Оголошення та реклама

Підприємству з обслуговування житлового фонду по-
трібен диспетчер на аварійну службу, г/р доба/три, з/п 
5000 грн, офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н «Тро-
єщина». Тел.: 0 93 2565439, Олександр Володимирович. 

Підприємству на меблеве виробництво потрібні 
столяр, складальник меблів, можливо без д/робо-
ти. Тел.: 0 67 9300640, 0 66 9903674. 

ПІДПРИЄМСТВУ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПОСТІЙ-ПІДПРИЄМСТВУ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПОСТІЙ-
НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ОПЕРАТОР ПЕРОЛІЗНОЇ НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ОПЕРАТОР ПЕРОЛІЗНОЇ 
ПЕЧІ; ОХОРОННИК. ТЕЛ.: 0 96 3435767, НАТА-ПЕЧІ; ОХОРОННИК. ТЕЛ.: 0 96 3435767, НАТА-
ЛІЯ.ЛІЯ.

Підприємству, яке займається поточним ям-
ковим ремонтом асфальтобетонного покриття, 
потрібен водій кат. «Е» з додатковими функ-
ціями дорожнього робітника, відрядження по 
Київській обл. (здебільшого Бориспільський 
р-н). З/п від 500 грн/день. Тел.: 0 67 4876048, 
Олександр. 

Потрібен вантажник на склад будівельних мате-
ріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб з 8.00 до 18.00,з/п 
після співбесіди, офіційне працевлаштування. Тел.: 
0 93 2859090.

Потрібен водій на МАЗ-самоскид, 20 т, оплата 
щоденно, до 500 грн/день. Достойна з/п. Тел.: 0 67 
2334242.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ 
Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, 
З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 
98 3996710.98 3996710.

Потрібен нічний охоронець, без шкідливих звичок, г/р 
2/2. Тел.: 0 95 3818893.

Потрібен продавець на ринок «Центральний». Продаж 
господарчих, дрібних буд. матеріалів та інструментів. Г/р 
з 8.00—17.30 . Місце роботи — засклений кіоск 4Х3м,є 
кавомашина, з/п 10% від валового виторгу, але не мен-
ше 85 грн. в день. Готові взяти від студента до пенсіоне-
ра, переселенця, або людину без житла, навчаємо, при 
необхідності житлом забеспечуємо. Тел.: 0 67 5056064.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Міняю
Бориспіль

2-к.кв., вул. К.Шлях, р-н «ЕКО», теплий цегляний бу-
динок+земельна ділянка 0,10 га на 3,4-к.кв. або жит-
ловий будинок, можливо з доплатою, господар. Тел.: 
0 96 8838965.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН (Р-Н ШКОЛИ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН (Р-Н ШКОЛИ 
№3) НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРО-№3) НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРО-
ДАВЕЦЬ, Г/Р 2/2, З/П ВІД 5000 ГРН. ДЕТАЛІ ЗА ДАВЕЦЬ, Г/Р 2/2, З/П ВІД 5000 ГРН. ДЕТАЛІ ЗА 
ТЕЛ.: 0 67 5286232.ТЕЛ.: 0 67 5286232.

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру, перукаря, майстра по нарощуванню вій та 
майстра по перманентному макіяжу в центрі краси 
«Вероніка». З/п+премія, постійний потік клієнтів, 
офіційне оформлення за рахунок фірми, матеріал 
для роботи надаємо, зручне місцезнаходження са-
лону. Тел.: 0 67 2344440. 

Готельний комплекс запрошує на роботу покоїв-
ку бажано з д/р; адміністратора готелю, знання 
англійської мови обовязково, бажано з д/р. Тел.: 
0 99 3874695. 

Для роботи в таксі потрібен диспетчер, позмінний 
г/р. Тел.: (4595) 91530, 0 67 7167873, 0 93 8334040.

Запрошуємо електрика (доба/три), інжерена КВПіА, 
з/п 7000-10000 грн, офіційне працевлаштування, м. 
Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 97 6427079, Григорій Ана-
толійович.

Запрошуємо на роботу кухаря-універсала, 
г/р позмінно, нічна/денна, з/п від 450 грн/зміна, 
офіційне працевлаштування, з проживанням. 
Бориспільський р-н, с. Чубинське. Терміново. 
Тел.: 0 67 5103500.

Запрошуємо на роботу у м-н «Єва» (смт. Згу-
рівка) адміністратора торгівельного залу, про-
давців-касирів, приймальника товару (прийом 
та розвантаження). Тел.: 0 63 7257083, 0 73 
2626438.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Щасли-
ве, на склад потрібні вантажник; комплектуваль-
ник; водій автонавантачувача; укладач зразків ке-
рамічної плитки. Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

На виробництво гофроупаковки (картон, картон-
ні коробки), с. Щасливе, потрібен вантажник на 
склад (розвантаження-навантаження транспорту). 
Г/р з 8.30 до 16.30, офційне працевлаштування, від 
ст.м. «Бориспільська», «Червоний хутір» надається 
транспорт. Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 4024149, 
Олексій. 

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

півбудинку, р-н розвилки, поруч К. Шлях вул., котел 
газовий та твердопаливний, холодильник, пральна ма-
шина, меблі, 5000 грн + комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

приміщення в оренду, 125 кв.м. Тел.: 0 67 2340932.

Найму
Бориспіль

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

ВІЗЬМУ В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ ПАЙ ЧИ ВІЗЬМУ В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ ПАЙ ЧИ 
ОСГ ЗЕМЛЮ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ, ЦІНА ОСГ ЗЕМЛЮ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ, ЦІНА 
ДОГОВІРНА, МОЖЛИВА ОПЛАТА ЗА ПЕРШИЙ ДОГОВІРНА, МОЖЛИВА ОПЛАТА ЗА ПЕРШИЙ 
ТА ОСТАННІЙ РОКИ. ТЕЛ.: 0 68 1271329.ТА ОСТАННІЙ РОКИ. ТЕЛ.: 0 68 1271329.

житло у господаря, порядність гарантуємо. Тел.: 0 95 
7395679.

Молода сім’я найме будинок або півбудинку зі зруч-
ностями в центрі м. Бориспіль. Порядність та своєчасну 
оплату гарантуємо. Тел.: 0 95 7395679.

Досвід роботи від 1 року 
Іногороднім надається житло 
Тел.: 067-325-75-55

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
у м. Бориспіль ПОТРІБНІ

ПЕРУКАРІ
жіночої та чоловічої зали
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ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. 
БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.

Потрібен слюсар-сантехнік, г/р доба/три, з/п 7000-
10000 грн, офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н 
«Троєщина». Тел.: 0 96 1671962, Ігор Миколайович.

Потрібні мийники на автомийку, можна без д/р, 
надається житло, з/п висока, % від виробітку, мож-
лива часткова зайнятість, лівий берег Києва. Тел.: 0 
96 8809048, 0 63 8954850, 0 95 1640404, 0 98 1080000.

ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ НАКЛЕЙОК НА ПРО-ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ НАКЛЕЙОК НА ПРО-
ДУКЦІЮ, ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ. ТЕЛ.: 0 99 ДУКЦІЮ, ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ. ТЕЛ.: 0 99 
4317433.4317433.

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО 
ЄВРОПАРКАНІВ, ОПЛАТА ЩОДЕННО ВІД 400 ЄВРОПАРКАНІВ, ОПЛАТА ЩОДЕННО ВІД 400 
ДО 800 ГРН/ДЕНЬ, ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ДО 800 ГРН/ДЕНЬ, ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ 
ЖИТЛО ТА ЗВАРЮВАЛЬНИК, М. КИЇВ, МЕТРО ЖИТЛО ТА ЗВАРЮВАЛЬНИК, М. КИЇВ, МЕТРО 
ЧЕРВОНИЙ ХУТІВ. ТЕЛ.: 0 73 1312717.ЧЕРВОНИЙ ХУТІВ. ТЕЛ.: 0 73 1312717.

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль по-
трібні водії автобусів категорії «D», механік з ре-
монту авто, механік з випуску автобусів, мийники 
автобусів, прибиральники автобусів, слюсарі з ре-
монту авто, різноробочі. Гідну та стабільну оплату 
гарантуємо. Тел.: 0 98 2151071, 0 68 1049606, 0 67 
9159031, 0 50 6872000.

Проводиться набір різноробочих, вантажників та 
пакувальниць на склад, без шкідливих звичок. Ро-
бота у с. Глибоке Бориспільського р-ну. Тел.: 0 67 
3284245, 0 67 2147514.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, комірни-
ки, вантажники, складальники-пакувальники, за-
сипальники сировини, з/п висока, стабільна. Тел.: 
0 67 5221290.

Робота та підробіток м. Бориспіль!!! Терміно-
во потрібні: прибиральники та прибиральниці, 
оператори підлогомийних машин. Графік 2/2, 
3/3, день/ніч, дванадцятигодинний робочий 
день. Підробіток: можливий розрахунок на на-
ступний день. Тел.: 0 68 0017299, 0 93 4919662. 

ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПО-ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПО-
ТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ТА ВАНТАЖНИК. РОБОТА ТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ТА ВАНТАЖНИК. РОБОТА 
ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 
0 66 7410673.0 66 7410673.

Терміново запрошуємо на роботу госпробіт-
ника в готель, дрібний ремонт, підсобні роботи, 
поміч завгоспу, з проживанням, довгостроко-
во, з/п від 250 грн/зміна. Бориспільський р-н, с. 
Чубинське. Тел.: 0 67 5103500.

Терміново запрошуємо на роботу помічника 
кухара, без д/р, г/р позмінно, з/п від 300 грн/
зміна, офіційне працевлаштування. Бориспіль-
ський р-н, с. Чубинське. Тел.: 0 67 5103500.

Терміново на роботу потрібні адміністратор, бухгал-
тер, повар, кухонний працівник, завгосп, офіціанти, 
бармен, прибиральниця, охоронці, з/п щоденно. Тел.: 0 
99 5444797, 0 63 6363608. 

Терміново потрібен столяр. Тел.: 0 98 6744412.

Терміново! В придорожнє кафе-їдальню «Домашня 
кухня» (с. Іванків) потрібен помічник кухаря, офіці-
ант, можливо без д/р, з/п від 200 грн/зміна. Тел.: 0 97 
6421754, 0 63 2666906.

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

ТЕРМІНОВО! Потрібен помічник оператора (на вироб-
ництво), достойна заробітна плата, офіційне оформлен-
ня, соцпакет, м. Бориспіль, вул. Запорізька. Тел.: 0 50 
3938176. 

ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБНІ: ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБНІ: 
КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПОКОЇВКА. ТЕЛ.: КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПОКОЇВКА. ТЕЛ.: 
0 67 4018179.0 67 4018179.

ТОВ «Агро-Рось» - виробник курчат бройлерів 
запрошує на роботу ВАНТАЖНИКІВ, з/п 7000 
грн. Бориспільський р-н с.Щасливе. Тел.: 0 67 
4069621, Мар’яна. 

ТОВ «Альт Енерго Експорт» на постійну робо-
ту потрібні водій далекобійний (DAF), різноро-
бочі виробничого цеху. Офіційне працевлаш-
тування, надаємо житло. Тел.: 0 67 4484929, 
Олександр. 

ТОВ «ВКФ «Лігена» запрошує на роботу (м. Бори-
спіль) кухаря холодного цеху, кухаря-універсала, адмі-
ністратора ресторану, д/р від 2 р., офіціанта, техніків-до-
глядачів, покоївок, мийників посуду, швейцарів. Тел.: 0 
50 3521592. 

ТОВ «Перша-Зернова» запрошує на постійну 
роботу менеджерів із закупівлі зернових у м. 
Бориспіль та м. Бровари з власним легковим 
авто. Тел.: 0 98 7675117.

У заміську резиденцію KIDEV потрібен двірник-са-
дівник, г/р 5 днів, з 9.00 до 18.00; прибиральниця, г/р 
позмінний; посудомийниця, г/р позмінний. Щодо всіх 
питань звертатися за телефоном: 0 95 5045781, Наталія 
(з 10.00 до 18.00). 

У кафе «Маріанна» потрібні кухарі, офіціанти, 
бармени, мангальщики, прибиральниці, посу-
домийниці, адміністратори, охоронці, різноро-
бочі. З/п гідна, вчасно. Тел.: 0 98 6744412. 

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

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

МИЙНИКИМИЙНИКИКУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

Тел.: (098) 674-44-12Тел.: (098) 674-44-12

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

Сертифікована станція технічного 
обслуговування «Автопостач» 

(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

З/п при співбесіді, житло для немісцевих 
(кімната в гуртожитку) 

Тел.: 050-352-15-92, 050-357-43-86

НАЧАЛЬНИК СТО (вища освіта, д/р від 8 р.)

АВТОМАЛЯРА 
(помічника автомаляра, арматурника)

ЗВАРЮВАЛЬНИКА-
РИХТУВАЛЬНИКА
АВТОЕЛЕКТРИКА 
(проведення комп’ютерної діагностики) 

СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТОМОБІЛІВ 
(ходовик, моторист, шиномонтажник)

МАЙСТРА СТЕНДУ 
РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 23.04.2018 року

1. ТОВ «Логістик Юніон», вантажник, з/п 
6500 грн. Тел.: 097-187-38-82.

2. ТОВ «Логістик Юніон», молодший ко-
мірник, з/п 7500 грн. Тел.: 097-187-38-82.

3. ТОВ «Логістик Юніон», комірник, з/п 
8300 грн. Тел.: 097-187-38-82.

4. ТОВ «Логістик Юніон», водій на-
вантажувача (штабелер), з/п 8700 грн. 
Тел.: 097-187-38-82.

5. ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», 
комплектувальник, з/п 8500 грн. 
Тел.: 067-826-26-11.

6. ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», комір-
ник, з/п 9000 грн. Тел.: 067-826-26-11.

7. ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», 
товарознавець, з/п 12000 грн. 
Тел.: 067-826-26-11.

8. ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», експе-
дитор, з/п 11000 грн. Тел.: 067-826-26-11.

9. ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», 
кухар гарячого цеху, з/п 9000 грн. 
Тел.: 067-826-26-11.

10. ФОП Юшко Є.Є., вихователь, з/п 
4000 грн. Тел.: 098-061-71-17.

11. ФОП Юшко Є.Є., вихователь-мето-
дист, з/п 4000 грн. Тел.: 098-061-71-17.

12. ФОП Юшко Є.Є., вчитель іноземної 
мови, з/п 4000 грн. Тел. 098-061-71-17.

13. ФОП Юшко Є.Є., хореограф, з/п 
4000 грн. Тел.: 098-061-71-17.

14. ТОВ «СІЧ СЕК’ЮРИТІ СЕРВІСИЗ», 
охоронець, з/п 4500 грн. Тел.: 098-230-55-91.

Тел.: (04595) 6-06-66

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИКИ
Ринок «Центральний»

З/п без затримок

Тел.: (04595) 5-20-12, 
063-355-77-43, Людмила 

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

ВОДІЇ АВТОБУСІВ 
категорії «D»
Слюсарі з ремонту авто
Автоелектрики
Механік з постачання
Механік з ремонту авто
Столяр

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

Тел.: 098-215-10-71,
068-104-96-06,
067-915-90-31,
050-687-20-00.

ПОТРІБНІ
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКІВ 
з/п договірна, надаємо житло
067-452-06-58, Сергій Іванович 
СЛЮСАРЯ-САНТЕХНІКА 
г/р доба/три, з/п 7000 — 10000 грн
096-167-19-62, Ігор Миколайович 
ЕЛЕКТРИКА (доба/три), ІНЖЕНЕРА КВПіА
з/п 7000 — 10000 грн
097-642-70-79, Григорій Анатолійович 
ІНЖЕНЕРА-ПРОЕКТУВАЛЬНИКА 
(теплоенергетика), з/п договірна 
050-100-84-56, 068-350-90-97, 
В’ячеслав Вікторович 
ДИСПЕТЧЕРА на аварійну службу 
на підприємство з обслуговування 
житлового фонду 
доба/три, з/п 5000 грн
093-256-54-39, Олександр Володимирович

Офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н Троєщина

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

Водія категорії  «С», «D»
Прибиральниць
Пакувальниць
Операторів виробничого обладнання
Вантажників
Помічника друкаря (флексодрук, навчаємо)

Менеджера ЗЕД

Водія категорії  «С», «D»
Прибиральниць
Пакувальниць
Операторів виробничого обладнання
Вантажників
Помічника друкаря (флексодрук, навчаємо)

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

(044) 499-70-63, (063) 822-19-09
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

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

У приватний дитячий садок «Дзига» (м. Бори-
спіль) потрібен помічник вихователя, медична се-
стра. Тел.: 0 66 8654613, 0 68 9433044.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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

на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 
67 3278510.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Продам відеокамеру,фотоапарат,факс,рацію Тел.: 0 

50 4111649.

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
2 кози, після окоту, дійні. Тел.: (04595) 52071, 0 67 

8982125.

Кролі, породи Сірий велетень, 6 самочок і 12 
самців, вагою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 0 67 
2321359.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї або «отводки» та до них суш. Тел.: 0 50 

4111649, 0 63 7841279.
Бджолосім’ї, вулики дерев’яні, пінопластові (дадан), 

рамки, медогонка, ціна договірна. Тел.: 0 99 4161839.
Вулики системи дадан — 1 шт., українські — 4 шт., 

строк експлуатації вуликів — 1 рік, с. Іванків. Тел.: 0 96 
4860106.

Сім’ї бджіл «карпатка», система дадан, 8-10 ра-
мок, ціна договірна, Згурівка. Тел.: 0 95 0065850.

РІЗНЕ

Бориспіль
Відеокамера «Панасонік-7», нова батарея, 1000 грн; 

гарний підсвічник на 9 свічок, 600 грн; буржуйка нержа-
війка, 1600 грн. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268.

Мінеральні води та напої ТМ «Караван», ви-
сока якість,без консервантів та штучних барв-
ників. Доступні ціни, опт та роздріб. Доставка. 
Тел.: 0 97 2879298. 

Пальто драпове, нове, 46-48 р.; гипюрова сукня яскра-
во синього кольору, 46-48 р., нова; покривало з подуш-
ками рожевого кольору на двоспальне ліжко, нове; све-
три жіночі, б/в, 100 грн; купальники, б/в, 100 грн. Тел.: 0 
95 0722821, 0 63 6038361.

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищення, 
планування та озеленення ділянок. Демонтажні роботи. 
Земельні роботи: виконуємо копання траншей та ям. 
Тел.: 0 96 9918144.

Музичний супровід, тамада. Тел.: 0 99 6188838.

Оранка городу трактором, вивіз сміття та інше 
(недорого). Тел.: 0 68 1671032.

Оренда будівельної техніки: самоскиди, екскава-
тори, каток, міні-навантажувач. Пісок, відсів, ще-
бінь з доставкою. Тел.: 0 67 6562743.

Розпис стін стель, кухонь, фасадів та внутрішній бік 
парканів. Картини на замовлення. Недорого. Тел.: 0 97 
5448234, Маріанна.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Найму людину з безкоштовним проживанням та хар-
чуванням при умові допомоги на присадибній ділянці. 
Терміново. Тел.: 0 66 4249193.

Потрібна доглядальниця для хворої жінки, 7/7, при-
ватний будинок, с. В.Олександрівка. Тел.: 0 98 3256229, 
Наталія. 

ПРОШУ ВІДГУКНУТИСЬ СВІДКІВ, ЯКІ БА-ПРОШУ ВІДГУКНУТИСЬ СВІДКІВ, ЯКІ БА-
ЧИЛИ, ЯК 15 ГРУДНЯ 2017 Р. БЛИЗЬКО 13.00 ЧИЛИ, ЯК 15 ГРУДНЯ 2017 Р. БЛИЗЬКО 13.00 
ГОД. НА ТЕРИТОРІЇ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ГОД. НА ТЕРИТОРІЇ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ 
ПОРУЧ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМ ВОКЗАЛОМ У М. БО-ПОРУЧ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМ ВОКЗАЛОМ У М. БО-
РИСПІЛЬ АВТОМОБІЛЬ БЛАКИТНОГО КОЛЬО-РИСПІЛЬ АВТОМОБІЛЬ БЛАКИТНОГО КОЛЬО-
РУ, РУХАЮЧИСЬ ЗАДНІМ ХОДОМ, ДОПУСТИВ РУ, РУХАЮЧИСЬ ЗАДНІМ ХОДОМ, ДОПУСТИВ 
НАЇЗД НА ЖІНКУ. ПРОШУ НЕБАЙДУЖИХ ПО-НАЇЗД НА ЖІНКУ. ПРОШУ НЕБАЙДУЖИХ ПО-
ВІДОМИТИ ЗА ТЕЛ.: 0 99 1191713. ВІДОМИТИ ЗА ТЕЛ.: 0 99 1191713. 

Терміново потрібна жінка по догляду за хворою, с. 
Ревне, можливе проживання. Тел.: 0 95 3397441.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, 31 рік, познайомиться із жінкою 25-35 років, 
не схильною до повноти, урівноваженою, серйозні на-
міри. Працюю в Польщі, за бажання можливо поїхати 
разом. Тел.: 0 97 3241098, 0 50 1466709, Віктор.

Чоловік, 40 років, шукає жінку 30-40 р. для серйозних 
стосунків, маю житло. Тел.: 0 97 1047648.

У заміську резиденцію KIDEV 
ПОТРІБЕН

ДВІРНИК-САДІВНИК, 
г/р 5 днів, з 9.00 до 18.00
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, г/р позмінний
ПОСУДОМИЙНИЦЯ, г/р позмінний

Щодо всіх питань звертатися за телефоном: 
095-50-45-781, Наталія (з 10.00 до 18.00) 

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПОТРІБНІ

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ПОТРІБНІ
Водій далекобійний (DAF)
Різноробочі 
Водій далекобійний (DAF)
Різноробочі 
виробничого цеху

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло.

Тел.: (067) 448-49-29, ОлександрТел.: (067) 448-49-29, Олександр

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

Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 1,5х1 м, гнуте скло; 1,5х1 
м — пряме скло. Тел.: 0 67 2696836.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги серії «Ли-
тературные памятники» та видавництва «Academia». 
Тел.: 0 96 5252078.

Інвалідну коляску для дорослого, недорого. Тел.: 
0 93 7436743.

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

ВОДІЇ кат. «С», «С1», 
з/п 12500 грн

ЕКСПЕДИТОР, з/п 7000 грн

ОХОРОНЕЦЬ, з/п 4100 грн

ВАНТАЖНИК, з/п 6600 грн

МИЙНИК АВТО, з/п 6740 грн

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

Тел.: 067-411-24-87, 067-411-25-00



18 №16 (925), 27 квітня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» Дитяча сторінка

ПРАВИЛА ЖИТТЯ:

ТАНЦЮЙ, ДРУЖЕ, ТАНЦЮЙ...

Лабіринт

1

3

6

5

2

4

1. Грізний звір живе в тайзі,
Перед ним тремтять усі.
Як роззявить пащу: «Гир!»
Називають звіра...

2. І ввечері, і зранку
Вартую біля ганку.
І гавкаю, і гарчу —
У дім чужих я не пущу.

3. Запитує дітвора:
«Це тварина чи гора?
Як же їсть він і як п’є?»
А для цього хобот є.

4. Влітку ходить темним лісом
Серед сосон і беріз.
Взимку спить він у барлозі,
Лапою прикривши ніс.

5. Я маленький і вухатий,
Сірий-сірий, волохатий. 
Я стрибаю і тікаю,
Дуже куций хвостик маю.

6. Не олень, але рогатий, 
В нього роги, як лопати.
Хто це, дітки? Знає хтось?
Це великий мудрий...

 Кросворд Розгадайте загадки і знайдіть ключове слово

Допитливим читайликамДопитливим читайликам

Гопак
Гопак — танець непростий. Це 

бойова розминка, під час якої від-
працьовували блискавичну швид-
кість, потужні удари руками і нога-
ми, непорушну стійку і переможну 
тактику. Гопак був поширений на 
Запорізькій Січі. Декілька років та-
ких вправ, і чоловік перетворював-
ся на справжнього воїна. Козаць-
кий стрій ідеально підходив для го-

пака: у шароварах зручно було ро-
бити розтяжку, вишиванка ніколи 
не розхристувалася, а намотаний 
пояс захищав живіт та поперек. Го-
пак спочатку виконували лише чо-
ловіки. Тепер його танцюють разом 
із чоловіками і жінки. 

Сиртакі
Назва походить від слова «дотик». 

Цей танець з’явився у 20 столітті. 

Його було спеціально створено для 
фільму «Грек Зорбо». Хореографи так 
вдало використали елементи тради-
ційних місцевих танків, що сиртакі 
вважається національним танцем 
Греції, відомим у всьому світі.

Хула
Це традиційний гавайський та-

нець, який супроводжується спі-
вом меле. Всі танцюристи під час 

 Найприродніший стан для людини — це рух. А рух, що приносить естетичне задово-
лення і йде від душі, — це танець. У кожного народу є особливий танець, який передає 
його темперамент, менталітет і традиції. Для українців це бойовий танок гопак, для іспан-
ців — сповнене почуттів фламенко, для кубинців — сальса, для гавайців — хула, для ар-
гентинців — танго тощо.  

виконання рухів вигукують тради-
ційний церемоніальний клич. Га-
вайці до вивчення па підходять ду-
же відповідально, адже допущені 
під час танцю помилки можуть ви-
кликати гнів гавайських богів.

Фламенко
Іспанський танець передає цілу 

бурю почуттів, в тому числі трагіч-
них, наприклад, про нерозділене 
кохання. Виконують його, в основ-
ному, жінки, одягнені у традиційне 
іспанське вбрання, під супровід ту-

жливих і водночас енергійних зву-
ків гітари.

Танго 
Аргентинський танець асоцію-

ється із романтичними почуттями. 
Він виник у африканських спіль-
нотах в Буенос-Айресі. Назва взя-
ла свій початок від танцю під зву-
ки барабана. А саме слово «танго» 
приписують нігерійському народо-
ві ібібіо. Спочатку танго танцювали 
тільки чоловіки. Таким чином во-
ни привертали до себе увагу жінок.
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 МОЛОДА СТАРІСТЬ ЗНАЙ НАШИХ!

 СПОРТИВНА ХРОНІКА

КАТЕРИНА ТРЕТЯК ОСВОЇЛА 
КОМП’ЮТЕР У 81

 Катерині Марківні — 81 
рік . Але у неї молодий жит-
тєвий темп: комп'ютерні кур-
си, город,  церква по неділях 
і читання. Про неї не скажеш 
— бабця, вона — жінка, а її 
роки — її багатство.

Ольга КАЦАН, фото автора

«У мене є собаки»
Мешкає у будинку одна, але 

самотньою себе не вважає: має 
трьох чотирилапих друзів, вірність 
безмежна.

«Це моя Маня, — представляє 
кішку, — така розумна: сама квати-
рки відчиняє, жаль, що зачиняти не 
вміє (сміється)». Маня демонструє 
любов до хазяйки, вмостившись на 
її колінах, вмивається, із муркотін-
ням згортається клубочком — у неї 
сієста. Катерина Марківна продов-
жує знайомити із співмешканцями: 
собаками Русланом і Людмилою. 
«Живуть у мене 3 роки. У мене то-
ді ще дворняжка Жучка була. Двері 
сараю на ланцюжку з діркою спеці-
ально для неї. Заходжу якось у са-
рай, а там чорний пес лежить. «Де 
взявся? У мене є собаки!» — взяла 
лозинку тоненьку, щоб налякати: 
тварин не б'ю. А він упав мені під 
ноги. Засміялась: лежачих не б'ють. 
А зранку побачила, що в ямці у дво-
рі лежать ще двоє, снігом приме-
тені. Жаль стало. Впустила у сарай: 
«Живіть, скільки схочете». Пізніше 
дізналася, що на вулиці собак на-
зивають Русланом і Людмилою, бо 
всюди вони удвох.

Катерина Марківна запевняє: 
вся округа знає її чотирилапих. 
Хтось через паркан перекине кі-
сточок, хтось їнших смаколиків. 
Годує улюбленців усім, що в домі 
є: Руслан любить борщ чи греча-
ну кашу, не їсть ні хліба, ні пиріж-
ків, бо зуби старі — «через те ху-
дий» — резюмує Катерина Мар-
ківна. Вони ж відплачують вірні-
стю: не залишають господарку ні 
на мить. З нею і в бібліотеку на за-
няття «Університету третього ві-
ку», і на базар. «У неділю зранку 
кажу їм: «Йду до церкви, лишай-
тесь удома». Оце єдиний випадок, 
коли за мною не йдуть. А так Рус-
лан  проводжає і повертається в 
сарай, а Людмила чекає, скільки 
б не довелося. Якось пішла на по-
шту за квитанціями. Коли вийшла 
надвір, Людмила кудись відбігла. Я 
пішла додому. Минуло годин 4, а її 
все немає. Думаю, треба йти шука-
ти. Підходжу до пошти, а вона під 
дверима чатує», — розповідає Ка-
терина Марківна.

«З родичами 
спілкуюся по скайпу»

Жінка освоює скайп і комп'ю-
терну науку. Купила планшет, щоб 
спілкуватися з молодшою сестрою, 
яка мешкає в російській Тулі. «Ра-
ніше, коли працювала в порту бу-
фетницею, часто їздила до неї. То-
ді у Тулі був голодний край: і сала в 
магазині не було — ну як так жити? 
Бувало їду, беру з собою курей чи 

гуску, апельсинів, круг сиру. Зараз 
із Тули до нас не можна додзвони-
тися, зв'язок поганий, тож спілку-
ємося рідко. Федя, який працює у 
церкві, куди ходжу, допоміг обра-
ти планшет, налаштував «Скайп», 
вже раз із ріднею спілкувалися. 
Хочу навчитися сама з технікою 
справлятися, тому ходжу на курси 
в міську бібліотеку. 

Племінниця моя живе в Австра-
лії, туди її випроводжала, коли тіт-
ка з батьковою двоюрідною се-
строю покликали. Якось подзво-
нила спитати, коли повернеться, а 
вона відповідає: «Не дзвоніть, на-
зад не приїду. Я тут заміж вийшла». 
Каже, там гарно, комфортна кра-
їна, а не злидні, як тут. Племінни-
ця гарно заробляє, медсестрою 
працює у поліклініці для пенсіо-
нерів. Уже як старша. Вчила не ли-
ше англійську, а й медичну справу 
ледь не спочатку: там навіть уколи 
змушували робити по-їхньому, ні-
чого нашого не приймають».

«Німецьку знаю 
дотепер»

Доля Катерини Марківни не бу-
ла легкою. Каже, що об’їхала Крим 
і Кавказ. Пригадує: «Мати нас ніко-
ли не бачила, бо на роботі постій-
но була. Принесе було 100 г хліба, 
розділить начетверо (нас в сім'ї бу-
ло троє сестер). Мати їсть, а ми ні. 
Я із старшою, Галькою, знали, що 
більше немає харчів, не просили 
добавки, а молодша Марія плака-

ла: «Ще хочу хліба». Батьки помер-
ли в один рік, коли ми були дітьми, 
нас баби порозбирали. Баба жила 
в хаті, де дві невістки з сім’ями бу-
ли, а в неї кімнатка з окремим вхо-
дом. Мене забрала бабина рідна 
сестра», — пригадує жінка.

«10 класів закінчила без трі-
йок, а далі, думаю, куди? Німець-
ку любила, старша сестра було чи-
тає вголос, слова вчить, а я вже 
їх пам'ятаю. Німецьку знаю доте-
пер. Коли працювала в порту, од-
на німка постійно, коли приліта-
ла, зі мною спілкувалася, цигарки 
привозила на знак вдячності, та я 
ж не палю. Було мене цілує, бо я їх-
ню мову знала». 

«Чоловік-геолог»
Згадує, як працювала у чайній, у 

Старому: «Завідуюча працівниць як 
на підбір брала. Раніше офіціантки 
груби топили торфом. Якось підбі-
лювала крейдою груби та й вийшла 
в зал, а там мужчина дивиться на 
мене весь час. Питаю дівчат: «Чи в 
мене у крейді плаття, що він весь 
час дивиться?» Та ні ж, чисте. Тоді 
кличе він мене. Спитав, де завідую-
ча, і пішов з нею говорити. Як з’ясу-
валося, отак мене сватали. Не зна-
ли, чи заміжня, чи ні, розвідували. 
Мій чоловік був геологом, усе жар-
тувала: «Знайду золото і вам прине-
су», — обіцяла дівчатам. 

Нині Катерина Марківна лиши-
лася сама: чоловік помер. «Я не 
знала, що він такий п’яниця буде, 
всі гроші пропивав. Нелегко було». 

• Своїм прикладом вона  підтверджує, старість буває молодою, якщо 
і не тілом, то душею. Про хвороби жінка не говорить, живе приємними 
моментами минулого і по-європейськи не відстає від сучасності, бо їй, 
каже, лише трохи за 80.

13-РІЧНИЙ МЕШКАНЕЦЬ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ — 
ЧЕМПІОН СВІТУ З ХОРТИНГУ

13-річний мешканець с. Іван-
ків Бориспільського району 
Олександр Тишко після бли-
скучої перемоги на Чемпіонаті 
України з хортингу здобув пе-
ремогу на Чемпіонаті світу, що 
проходив 20-23 квітня у м. Дау-
гавпілс (Латвія). 

Наш земляк виборов у своїй ві-
ковій та ваговій категорії перше 
місце та був визнаний чемпіо-
ном світу з хортингу. Тренує хлоп-
ця один з керівників ГО МВПК Ра-
тоборець, інструктор з хортингу 
Аркадій Горшков. Перемога на сві-
товому рівні — це результат 4-річ-
ної праці бійця, виснажливих тре-
нувань та фізичних навантажень.

• Довідково. Хортинг — вид 
спортивних єдиноборств, створе-
ний в Україні. Хортинг позиціону-
ється як система комплексної фі-
зичної підготовки, самовдоскона-
лення, морального, духовного та 
культурного виховання, наближен-
ня до українських традицій. Засно-
вники бойового мистецтва пояс-
нюють, що слово «хортинг» похо-
дить від назви острова Хортиця, де 
розташовувалася Запорізька Січ.

21 серпня 2009 року Міністер-
ство України у справах сім’ї, моло-
ді та спорту офіційно визнало хор-
тинг як вид спорту (наказ № 3000).

За матеріалами 
Бориспільської РДА

Віталій КУБОВ

Минулої п’ятниці в Ірпені від-
булася Спартакіада, аналогів 
якій ще не було на теренах сто-
личної області. Змагались учас-
ники ліквідації аварії на Чор-
нобильській АЕС, яким Україна 
вдячна за їхній героїчний по-
двиг під час ліквідації наслідків 
техногенної катастрофи двад-
цятого століття. 

Команду Борисполя на цьому 
спортивному форумі мужніх лю-
дей представляли активісти місь-
кої громадської організації «Со-
юз-Чорнобиль України»  Валенти-
на Бородина та  Ганна Гриценко, 
Віталій Вашецький, Анатолій Дуби-
на, Олександр Короленко та Олек-
сандр Чередниченко. 

Учасники спартакіади змагались 
з шахів, настільного тенісу, шашок 
та дартсу. Бронзовою призеркою 
Спартакіади з дартсу серед жінок 
стала Ганна Гриценко, а Анатолій 

Дубина посів 4 місце серед чоло-
віків у змаганнях із шахів. У спор-
тивному заході взяли участь 24 ко-
манди з різних регіонів Київської 
області, а кількість атлетів сягнула 
більше 170 осіб. Головним завдан-
ням цієї спартакіади було вшанува-
ти пам’ять тих героїв-чорнобиль-
ців, які вже пішли у вічність. А та-
ких з числа ліквідаторів, на жаль, 
уже більше 60 відсотків. Слід нага-
дати, що наймолодшим учасникам 
давно за п’ятдесят. І в кожного свій 
біль, свої проблеми. 

 Активну роботу щодо вирішен-
ня організаційних питань та  від-
рядження команди від м. Бори-
спіль на Спартакіаду  провів Бори-
спільський міський центр спорту 
та фізичного здоров’я населення. 
Фінансову підтримку відряджен-
ня наших чорнобильців на змаган-
ня здійснив відомий підприємець 
м. Бориспіль, громадський та полі-
тичний діяч Володимир Борисен-
ко, за що  йому від усього складу 
команди щира вдячність.

СПАРТАКІАДА ЧОРНОБИЛЬЦІВ
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 ГІСТЬ НОМЕРА

БОГДАН 
МЕТАШОП

«Я НЕ ПАРЮСЯ, ЩО НЕ ПОЇХАВ 
ВІДПОЧИВАТИ В ЄГИПЕТ, НЕ КУПИВ 
КРУТУ МАШИНУ ЧИ НОВІ ШПАЛЕРИ…»

ЧИ МАЄ ЙОГО ГРОМАДСЬКА  АКТИВНІСТЬ МЕРКАНТИЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ, ЯК ДЕХТО СУДИТЬ ПО 
СОБІ? ЧИ ПРОПОНУВАЛИ ЙОМУ «КУШ», ЩОБ МОВЧАВ? ЧИ ВВАЖАЄ, ЩО ТАКІ, ЯК ВІН, ЗДАТНІ 
ЗМІНИТИ УКРАЇНСЬКУ СИСТЕМУ УСТРОЮ І ВИКРИВЛЕНУ ДЕМОКРАТІЮ ХОЧА Б НА МІСЦЕВОМУ 
РІВНІ? ПРО ЦЕ ТА ІНШЕ У РОЗМОВІ З БОГДАНОМ.

 Бориспілець Богдан Меташоп — член міської Асоціації 
учасників АТО, бо сам воював на Сході добровольцем; вхо-
дить до кістяка відомого в Борисполі Громадського форму-
вання «Сектор Безпеки», тому патрулює нічне місто; він — 
оригінал і правдолюб, бо на сесіях міської ради безстрашно 
рубає правду з трибуни не за себе, каже, а за громаду; член 
Громадської ради; є незмінним прихильником Правого сек-
тору. Місцевий Воїн добра  із козацькою зачіскою і душею 
козака, який із російської перейшов на спілкування україн-
ською, бо, запевняє, справжній патріот, він вірить у світле 
завтра України і по-своєму його наближає сьогодні.

Оксана КОБЗАР, 
фото С. КРУЧИНІН

— Де і коли воювали?
— У складі батальйону «Золоті 

ворота» з  2014 по 2016 рік з ма-
лими перервами, бо ми не вва-
жалися військовим підрозділом. 
У 2014-му був на передовій, у се-
редньому — це майже рік у місті 
Щастя. Наш підрозділ уже на Схо-
ді був поділений на кілька підроз-
ділів, і готували нас до «зачистки» 
Луганська, але зайшли російські 
війська, і нам дали команду «від-
бій», ми відступили, хоча були го-
тові воювати, лякали трибуналом. 

— Що змусило вас піти 
добровольцем?

— Я учасник Майдану. Приєд-
нався не від початку, а згодом, ко-
ли дізнався, що хлопцю там відірва-
ло руку гранатою… Взагалі я мон-
тажник вишок мобільного зв’язку. 
Працював у той період, якраз пе-
ред війною, на території Луганська 
і Донецька. Став свідком захоплен-
ня Донецької облдержадміністра-
ції, якраз був на роботі. Це жахли-
ве видовище. Був випадок: у період 
початку подій на Донеччині я пра-
цював на вишці, над головою про-
летів літак «Блакитної стежі», який 
пізніше збили. Він так близько про-
летів, що я здивувався. Спускаюсь з 
вишки, там місцеві, запитую, чи ча-
сто літають літаки так низько. У від-
повідь: «Ти що не знаєш, це ж Пра-
вий сектор отруту розсипає над Лу-
ганськом». Дорослі мужики, років 
по 40, вірять у таку нісенітницю! Ко-
ли повертався на мирну територію, 
на першому ж блокпосту поблизу 
Дніпра стояли нацгвардійці, хлоп-
ці теж з Майдану.  Обнялися, пого-
ворили… Той момент був одним 
із найяскравіших у житті. На Сході 
творилися жахливі речі.

Повернувся додому і вирішив 
воювати, хоча в армії не служив за 
станом здоров’ям. Пішов у військ-
комат. Мені відмовили. У Нацгвар-

дії обіцяли забрати, кажуть, якщо 
рік «собакою» походиш по місту. Ну 
як? Я не міг ховатися за спинами. 
Шукав можливості захищати і знай-
шов її у «Золотих воротах». 

— Які люди на Сході? Що дала 
робоча практика там?

— Різні. Мене дивувало, що коли 
приїздиш зранку  у село, а там на 
кожній лавочці сплять пияки. Там 
українство винищене давно. Це ра-
зюча відмінність. Ми робили розчи-
стку у с. Кряківка, здається. Заходи-
мо у хату: засалений матрац, бруд 
жахливий, порожні пляшки, зате є 
супутникова тарілка і телевізор. А 
через дві хати жила старенька, роз-
мовляла українською. У неї охай-
но, хата побілена, заметено. Вона 
— справжня україночка.

— Ця війна — передбачу-
вана. Страшно було там, на 
передовій?

— Свідомі люди до такої війни 
давно готувалися. Просте насе-
лення не замислювалося над та-
кими речами. Війна з Росією була 
неминуча. Коли йшов на фронт, 
підготовки не було, я попередньо 
сам готувався: бігав по 3 км що-
дня, робив вправи, читав літера-
туру про зброю.  Однак цього не-
достатньо. Бронежилет вагою 14 
кг, польові умови. Повернувся з 
грижею хребта, ускладнилася хво-
роба нирок. Але відновився, зав-
дяки допомозі друзів.

— Як воювалося? Фронт впли-
нув на політичні переконання?

— На війні, як на війні. Багато 
нюансів. Війна — це 10 % військо-
вих дій, решта — це готовність до 
дій, копання окопів, побут, гігієна. 
За три тижні на фронті я схуд на 14 
кг. Харчі від волонтерів і окремих 
місцевих. Невміння поводитися зі 
зброєю, алкоголь, наркотики, від-
сутність підготовки — причини чи-
малих втрат на війні. Порівнювати 
війну на початку і зараз не можна. 
Тоді трималося усе на доброволь-
цях. Але Україна не вела і не веде 

просвітницької діяльності на Сході. 
Я прихильник Правого сектору. Був 
заступником голови обласної орга-
нізації партії на Полтавщині. 

Якщо порівнювати, де морально 
легше — на війні чи тут зараз, то 
на війні легше. Там просто: є ворог, 
є свої.  Тут важко, бо у нас є краї-
на, яка не сформована як держава, 
тому нічого не міняється. Потріб-
но на мирній території боротися за 
свої права, за права інших. Захис-
ники, повернувшись, вибивають 
землю, пільговий проїзд, право на 
реабілітацію — усе те, що у них має 
бути. Але не буде, коли нічого не 
змінювати. 

Мені пощастило, я воював в ото-
ченні достойних  хлопців, які не 
пили, розумні. Ми стояли на од-
ній позиції із Рустамом Хамраку-
ловим, Віктором Кручиніним, те-
пер боремося разом за безпечний 
Бориспіль. 

— Чи не краще пожертвувати 
територією, щоб зупинити вій-
ну? Навіщо жертви?

— Для мене, як патріота, питання 
некоректне. Якщо віддамо Схід, во-
рог прийде вглиб країни. Однак ця 
війна потрібна і російській, і україн-

ській владі. На фронті перетирають-
ся усі патріотично налаштовані си-
ли України. Наприклад, пройшла ак-
тивна фаза Майдану, яка перейшла 
у фазу державотворчих процесів — 
українці-патріоти, а таких 10 % від 
населення, як і в будь-якій країні, — 
стали готові щось змінювати, об’єд-
нуватися, діяти на місцях. І тут вій-
на! Ці патріоти збираються — і на 
Схід. Що з ними відбувається? Іло-
вайський котел, Дебальцеве, Ши-
рокіне… Де патріоти? Вбиті, побиті, 
скалічені, і частина ще намагається 
щось зробити. 50 %, хто вижили, де-
моралізовані, зневірені. 

— Як думаєте, за таких умов 
війна довго триватиме?

— У такій фазі, думаю, ще років 
шість, щонайменше. Це як Чечен-
ська кампанія.

— При вдалому збігу обставин 
Україна здатна відновити зруй-
новані території, розмінувати 
сотні гектарів.

— Так. Ці два регіони можуть ста-
ти найкращими, бо там зруйнували 
все, тому відбудується якнайкраще.

— Хто відбудовуватиме?
— Ми, українці. Не росіяни, не 

поляки. Ми.

— Відчуваєте розчарування, 
як учасник АТО, що на місцях не 
все гладко і не все чесно? 

— Жодного разу не було розча-
рування. Життя складне, я повер-
тався із фронту і знав куди. Країну 
ще треба міняти. Як була Україна з 
її владою, так і лишилася, була роз-
руха в головах, так і є.

— Ваші виступи на сесіях місь-
кради, зібраннях є правдивими.  
Щиро вірите, що можливі зру-
шення у бік прозорості на місце-
вому рівні чи маєте особисту мо-
тивацію? 

— Вважаю, що я недостатньо ак-
тивний у громадській роботі. У ме-
не двоє дітей, тому маю ще працю-
вати. Є членом Громадського фор-
мування  «Сектор Безпеки» («СБ»), 
ми виграли канадський грант, те-
пер маємо отримати ще один. Усе 
на громадських засадах. Чесно, ча-
су не вистачає. Моя мотивація єди-
на — зміни.

— Чи пропонували ділянку чи 
хабаря в обмін на мовчання?

— Ні, але колегам бувало, але ті 
відкидали «пропозиції». Тому бага-
то хто нас не може зрозуміти. Ми 
усі маємо наводити лад тут, у себе, 

• «Я хочу, що усі любили своє місто, були його патріотами».
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вникати в усі процеси. «СБ», на-
приклад, домігся заборони тор-
гівлі спиртним у нічний час, допо-
міг із подоланням стихійної тор-
гівлі. Той же зонінг. Людей вводять 
в оману щодо змін у зонінгу, а на-
справді, думаю, окремі хочуть ви-
рішити свої питання, «шкурні інте-
реси». Ми хочемо чіткості і прозо-
рості в усьому, пояснень, якщо є 
питання, звітів за кожну бюджет-
ну копійку. 

— Не вважаєте, що у бага-
тьох спірних для міста пи-
таннях депутати не мають 
єдності?

— Це проблема. Бо українська 
партійна виборча система абсурд-
на. Партії мало чим відрізняють-
ся одна від одної, не мають вира-
женого ідеологічно підґрунтя, але 
конкурують одна із одною. У США 
є республіканці, є демократи, і все.

— Бачите себе у майбутньому 
депутатом?

— Важко сказати. Для мене це 
велика відповідальність і наванта-
ження. Зараз я помічник депутата 
міськради Рустама Хамракулова. 
Я бачу зворотний бік депутатства. 
Він важкий. Звичайно, хочу робити 
більше, бути кориснішим громаді.

— Не боїтеся втратити за-
пал від розуміння, що зміни — 
складна справа?

— Бабуся моя пережила голо-
домор 1933-го та 37-го років. Роз-
повідала, як вони їжаків їли, ко-
рінці, гілочки. Я був малим, це за-
пам’ятав і не усвідомлював, як 
таке може статися… То що там 
жалітися? У нас є де жити, що їс-
ти, що вдягти, тут не падають сна-
ряди. Це має радувати. Я не парю-
ся, як дехто, що не поїхав відпо-
чивати в Єгипет, не куплю круту 
машину чи нові шпалери… Вдяч-
ний дружині за підтримку, що во-
на розділяє мої погляди. Яке може 
бути розчарування?

— Вважаєте Бориспіль са-
модостатнім містом, вас 
усе влаштовує? Де бачите 
недопрацювання?

— Кожне місто України — уні-
кальне. У Борисполі можна шу-
кати мінуси, але треба думати, як 
змінити мінус на плюс. Хочу, щоб 
люди бачили зрушення на краще 
кожного дня. Потрібно починати із 
якісного благоустрою, а це об’ємне 
питання. Нещодавно був у Проце-
ві. Там навіть камінчики на своєму 
місці. Давайте поїдемо у Гору. Село 
не бідніше, але не таке доглянуте. 

— Причина відмінностей у ке-
рівнику, хочете сказати?

— У системних підходах керів-
ника. Зміни починають не згори, 
а на місцях. Слід змінювати своє 
ставлення до людей, свого будин-
ку, під’їзду. 

Громади у нас не сформовані. Ось 
приклад. ЖК «Щасливі метри» про-
сили «СБ» підтримати їх у протестах 
проти будівництва поблизу їхнього 
будинку на вул. Привокзальна, 6. Ко-
ли ми їх попросили підтримати наше 
питання, вони проігнорували. Немає 
єдності — оце проблема!

— Як змінити це? Проїдьтеся 
приватним сектором, зверніть 
увагу, що більшість дворів не-
доглянуті: старі паркани у різ-
нобій, прибудови, мотлох, бруд. 
Неприємне враження.

— Усе починається з господаря. 
Зараз я наймаю частину приватно-
го будинку. Прибираю, сміття не спа-
люю. Палять сусіди, викликаю полі-
цію. Слід поводитись цивілізовано.

— Куди ж дивиться «Сектор 
Безпеки»?

— «Сектор Безпеки», як ГФ, не 
має повноважень складати прото-
коли. Є відповідні органи. Усі кива-

ють на нас, хочуть, щоб ми роби-
ли за когось швидко і якісно. Про 
нас різне розповідають: що ми на 
зарплаті, ми «кришуємо» когось чи 
оббираємо. Дурниці! Якщо чесно, 
не одному з нас хотілося усе кину-
ти. Не кидаємо заради людей, які у 
нас вірять, і тих, які чекають, що ми 
розклеїмося. Тоді згадуєш, заради 
чого почали. Ми щоночі патрулю-
ємо місто. Нас 50 чоловіків, уста-
новлюємо чергування по 3-4 чо-
ловіки. Наше завдання — виявляти 
порушників, робити зауваження, 
коли не реагують, потім виклика-
ємо поліцію чи веземо порушни-
ка у відділок. Не варто використо-
вувати «СБ» за принципом: підіть 
розженіть. Усе має бути згідно із 
законом.

— Чим і як живе нічний Бори-
спіль? Що дивує під час патрулю-
вань вночі?

— Багато спиртного виявляємо, 
травички, екстезі, ЛСД, навіть важ-
кі наркотики. І що жахливо — цим 
грішать не лише несоціалізовані 
особи, а часто підлітки, школярі, 
здавалося б, із благополучних сі-
мей. Чималий відсоток молоді де-
градує. «Модно» серед компаній 
неповнолітніх наймати «хату» на 
добу чи вихідні за паспортом до-
рослого, де влаштовують «гулян-
ня» з випивкою, наркотою… Ви-
являємо і облаштовані для роз-
ваг підвали у багатоповерхівках. 
Багато вогнепальної зброї в обігу, 
що не зареєстрована. Ножі носять 
у рукавах, були і гранати у кише-
нях… Вражає, що батьки, яких ви-
кликають забрати своїх дітей від 
дорослих розваг, неадекватно реа-
гують, не вірять, бо не знають, чим 
займаються їхні діти. Молодь слід 
долучати до спорту, до секцій, по-

трібна пропаганда здорового спо-
собу життя. А такої немає.

— Є песимістичні думки у су-
спільстві, що Україна на шляху в 
нікуди: війна, економіка слабка, 
низька платня, українці їдуть 
працювати і жити за кордон, 
нестабільність…

— Так можуть вважати лише 
зрадники або нащадки зрадни-
ків. Це по-перше. Є комуністичні 
пережитки, чиновники залишили-
ся із старої системи. Це по-друге. 
Українці багато крові пролили за 
свою землю, тому наш шлях тільки 
вперед. Коли людина є лише спо-
живачем: моя хата і є поїсти — то 
це рабська психологія. А далі що? 
Держава має формувати нову ідео-
логію, нову ментальність, нові під-
ходи. Щодо міграції наших за кор-
дон, то це світовий процес: наші — 
в Польщу, поляки — в Німеччину, 
ще хтось — у США. До нас мало їде 
мігрантів, то й добре.

— Не думали кинути усе і по-
датися до ситої Європи?

— Мене Майдан врятував від 
еміграції в Австралію, відкрив ме-
ні очі, що я такий тут не один. Не 
шкодую. Хочу, щоб мої діти зали-
шилися тут. Це найкраща земля. 
Україна повинна пройти свій шлях 
становлення, як і кожна держава, 
а їй лише 26 років. Громадяни  ма-
ють бути не байдужими, відпові-
дальними і сприймати беззакон-
ня, як образу, реагувати на нього, 
щоб на виборах був вибір і голоси 
не продавалися і не купувалися. 
Ми самі обираємо тих, кого потім 
критикуємо. Слід самим працюва-
ти на результат. Отоді ми житиме-
мо у процвітаючій Україні. 

— Ви оптиміст. Добре, що є 
такі люди, як ви.

Елементи зброї, одягу, спорядження — різні військові атрибути, 
привезені хлопцями із зони АТО, стали експонатами невеликого му-
зею, що розміщений у фойє напівпідвального офісу ГФ «Сектор Без-
пеки», що на вул. Європейська, 4. Тут є і окрема кімната-бліндаж, де 
усе  максимально наближене до фронтової реальності, кажуть, щоб 
відві дувачі розуміли, наскільки убогий побут на війні. На видних міс-
цях прапори і безліч фронтових світлин. «Сектор Безпеки» прово-
дить екскурсії приміщенням для усіх бажаючих. Тут усе дихає патрі-
отизмом, вірою у те, що і Майдан, і війна на Сході, і їхні власні та по-
братимів фронтові та волонтерські будні — не даремні для України.

Є МУЗЕЙ І БЛІНДАЖ

БОГДАН МЕТАШОП ПРО 
КОНТРАСТИ БОРИСПОЛЯ

• «Багато спиртного виявляємо, травички, екстезі, ЛСД, навіть важкі 
наркотики. І що жахливо — цим грішать не лише несоціалізовані особи, 
а часто підлітки, школярі, здавалося б, із благополучних сімей.»

• «Чималий відсоток молоді деградує. «Модно» серед компаній непо-
внолітніх наймати «хату» на добу чи вихідні за паспортом дорослого, де 
влаштовують «гуляння» з випивкою, наркотою…»

• Члени «Сектору Безпеки» проводять просвітницьку роботу з метою 
попередження правопорушень.
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УСЕ ЯК Є

 ЦІКАВЕ ПОРЯД

— Найпомітніший птах міста — 
свійський голуб. Правильніше ска-
зати — голуб сизий. У природі цей 
птах мешкає на скелях і глинистих 
урвищах на півдні України і в Кри-
му. Колись давно люди приручили 
сизого голуба і почали виводити 
домашні види з різними якостями: 
декоративних, для красивого по-
льоту і м’ясних. Звичайно, домашні 
птахи часто «відбивалися від рук», 
адже голуби — невтомні  літуни.  
Вони стали жити самостійно, знай-
шовши на дахах будівель умови, 
що схожі на скелі.

Тому кожен бачив на тротуарах 
голубів різноманітних комбінацій 
кольорів, у деяких лапки «у штан-
цях», на головах бувають чубчики.  
Але основна маса — копії дикого 
предка. Вони сиві, на крилах по дві 
чорні  смуги, біла пляма на попе-

реку, пір’я з металевим відблиском 
на шиї.

— Як живеться голубам у місті?
— Непогано. Місця для розмно-

ження вистачає, харчуються вони 
чим завгодно, та ще й жалісливі 
люди підгодовують зерном і хлі-
бом. Це усім відома традиція.

— Багато говорять про те, 
що ці птахи шкодять архітек-
турі і розповсюджують інфек-
ційні хвороби. Це так?

— На жаль, так. Багато клопоту 
мають від них містяни, хоча й радо-
сті не менше. До прикладу, у бага-
тьох країнах підгодівля голубів за-
боронена законодавством, про ви-
кидання харчових решток там не 
йдеться, а сучасні споруди захи-
щені від спроб мостити гнізда. Та-
ким чином вдається стримувати чи-
сельність голубів у певних межах.

Щодо захворювань, то вони се-
ред голубів поширені. Побіжного 
погляду досить, аби помітити се-
ред них хворих. Вони кволі, ху-
ді, пір’я у поганому стані. Інколи 
трапляються епізоотії — масові 
захворювання, що вбивають без-
ліч птахів. Перелік хвороб вели-
кий: аспергильоз, орнітози, пта-
шиний туберкульоз, сальмоне-
льоз та інші. Тому не варто лег-
коважно ставитися до цих милих 
пернатих. Зокрема, дехто по-
любляє годувати їх з рук, доз-
воляє сідати на плечі і голову. 
Але не забувайте про небезпе-
ку, обов’язково відразу ретель-
но помийте руки, цього досить. 

— Зі свійськими голубами з’я-
сували. А що таке «дикий голуб»?

— Це народна назва деяких ін-
ших видів голубів.

 Невідоме про відомих для нас птахів: яку шкоду і користь приносять голуби, чому 
не полюють на них багаті мисливці та звідкіля росте коріння голубиного символізму. 
Про це у розмові «Вістей» з орнітологом із Воронькова Ігорем Землянських.

Дарина ЧЕРПАК

«ГОЛОС  ГОРЛИЦІ — НІЖНЕ ТУРКОТІННЯ»
«Відверто дурний птах підходить на роль 
символу нинішнього світу»

— Ще питання: у селах ра-
зом із курми харчуються якісь 
незвичні голуби, менші і світ-
лого кольору. 

— Це горлиці. Їх звикли назива-
ти «дикими голубами». 

У науковій систематиці ряд го-
лубоподібних має родини голу-
бових та горлицевих. На теренах 
України розповсюджені три ви-
ди голубових: голуб сизий ( уже 
згаданий), припутень і голуб-си-
няк. Серед них припутень — най-
крупніший і вирізняється у польо-
ті за великими білими плямами на 
крилах.  Побачити його можна ча-
сто, цей вид гніздиться на дере-
вах, а харчується на полях рос-
линною їжею. Голуб-синяк вважа-
ється рідкісним, його внесено до 
«Червоної книги України» 2009 р., 
але у нашій місцевості, на щастя, 
він не зник. Ці голуби полюбля-
ють будувати гнізда у дуплах ви-
соких дерев, а останнім часом — 
у дірках на вершинах бетонних 
стовпів, що мають форму труби. 
Такі електроопори встановлюють, 
зазвичай, поза населеними пунк-

тами, і синякові це подобається — 
цей вид обережний і відлюдьку-
ватий. Лише здалеку можна поба-
чити пару синяків на дроті. Вони 
схожі на сизих, але оперення тем-
ніше, кольору свинцю, і без білого 
попереку. На жаль, близько вони 
людей не підпустять.

До родини горлицевих нале-
жать птахи менші за розміром, 
більш стрункої статури, з довшим 
хвостом.  В Україні живуть два види: 
горлиця звичайна і горлиця садо-
ва. Звичайна може зустрітися у лісі 
чи полі.  Це полохливий птах і, як-
що його  заскочити зненацька десь 
на лісовій калюжі під час водопою, 
по-перше, кидаються у вічі білі пля-
ми на кінці хвоста під час стрімкого 
злету. Птах рябий, рудий із бурим і 
сірим. Голос  горлиці — ніжне тур-
котіння. При цьому співака (він са-
мець) ніколи не побачите — він хо-
вається у верховітті високих дерев. 

І нарешті горлиця садова — ти-
повий птах сіл, околиць містечок,  
ферм та елеваторів.  Це невеликий 
елегантний птах світло-бурого із 
сірим кольору, груди трохи роже-

вуваті.  Головна прикмета — чор-
не вузеньке півкільце на шиї.  Ці-
каво те, що ця горлиця — птах не 
наш, а з Південної Європи.  В Укра-
їні почав з’являтися у 50-х роках 
минулого століття і продовжив по-
ширюватися на північ та схід. Жи-
ве лише поруч із житлом людини, 
харчуючись різноманітним зер-
ном. Гнізда мостить на деревах у 
вигляді незграбних купок гілля. 

— А яке значення диких голу-
бів у житті людини? До речі, на 
них полюють?

— Значення нейтральне.  Поїда-
ють птахи, переважно, зерно, але 
не шкодять. Контакту із людиною не 
мають та нікого не інфікують.  Щодо 
полювання на голубів людиною, то 
традиційно полювали на припутня 
і горлицю звичайну на півдні краї-
ни під час осінніх і міграційних скуп-
чень. Нині полювання стало надто 
коштовною  «розвагою», а тим біль-
ше, на таких невеликих птахів, та ще 
й дуже хутких.  Звичайно, є грошо-
виті люди, проте далеко не кожен з 
них вправний стрілець, тож, гадаю, 
голубам усе більше щастить. 

«НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ГОЛУБАМ СІДАТИ НА ГОЛОВУ»

— Чому голуба вважають 
символом миру?

— Ідея про голуба, як символа 
миру, виникла у 1949 році. Тоді в 
Парижі пройшов перший Всес-
вітній конгрес прихильників ми-
ру. Емблему конгресу намалював 
сам Пабло Пікассо, на його малюн-
ку був зображений оригінальний 
символ «білий голуб з гілкою оли-
ви». Тоді ж у широкий ужиток увій-
шов вираз «голуб миру». 

А образ «голуба миру», створе-
ного Пікассо, символом Всесвіт-
нього конгресу вибрав легендар-
ний французький поет і письмен-
ник Луї Арагон. Однак семантика 
образу своїм корінням сягає в мі-
фологію Стародавнього Світу. Зо-
крема, багато хто вважає, що стій-
кий вираз «голуб — символ ми-
ру» сягає біблійної легенди  Буття.

У багатьох азіатських культурах 
голуб — вісник богів. Вважається, 
що у Мухаммеда на плечі завжди 
сидів білий голуб — символ бо-
жественного натхнення проро-
ка. Також і у євреїв голуб — сим-
вол пророка, наділеного боже-
ственним благословенням. «Го-

луб» на івриті звучить, як «Йонас», 
так звали пророка, спрямовано-
го богом до Ніневії, легендарно-
го Йону. Середньовічні окуль-
тисти вважали, що диявол і ті, що 
поклоняються йому, відьми мо-
жуть приймати личину будь-яко-
го створіння, але не голуба. При 
цьому в Китаї споконвічно білий 
голуб — символ старості, а також 
довголіття.

Ось чому білий голуб — сим-
вол миру. Цікаво, що в різних 
культурах, які історично не пе-
ретиналися, образ голуба дійсно 
має схожий символізм. Сьогодні 
голуб — символ миру і родючос-
ті, іноді — кохання (цілуються го-
луби). Також цього птаха вважа-
ють символом материнства, адже 
голуби-матері дійсно «до остан-
нього» віддані своїм пташенятам. 
І в той же час не можна заперечу-
вати того факту, що це, м'яко ка-
жучи, не найрозумніші створіння. 
З іншого боку, з огляду на пове-
дінку людства в останні сто-двісті 
років, відверто дурний птах дійс-
но чудово підходить на роль сим-
волу нинішнього світу. 

ь голуби, чому 
о символізму.
ьких.

ОЛОВУ»

СИМВОЛ МИРУ, КОХАННЯ 
І РОДЮЧОСТІ

• У бориспільському міському парку багато голубів. Дітям і пенсіо-
нерам подобається їх годувати. Але бруду від птахів чимало.
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Городникам

КОРИСНО І ЦІКАВО

 СЕЗОННІ ВІТАМІНИ

ПОЛУНИЧНИЙ РАЙ
 Цю ягоду любить і 

старе, і мале. Одна з най-
перших сезонних, соко-
вита і смачна, полуни-
ця асоціюється з весною, 
зі здоров’ям і романти-
кою. Спробуйте вирости-
ти червоні диво-плоди у 
себе на грядці.

Мікроклімат і грунт
Ділянку під полуницю обирай-

те у затишку, освітлену упродовж 
усього дня. Найгірше ягода росте 
на глинистих грунтах, полюбляє 
чорнозем чи сірі лісові грунти. Од-
нак якщо ви наситите непідходящу 
землю органікою, полуниця пора-
дує вас урожаєм. Найкращими по-
передниками для цієї рослини бу-
дуть пряні трави, злакові культури, 
часник, петунія чи чорнобривці. На 
одному місці полуниця росте 3-4 
роки, потім сюди її можна поверну-
ти, мінімум, через 2 роки. Щоб мати 
постійно ягоди, потрібно посадити 
2 грядки з проміжком у 2 роки: ко-
ли на одній настане час пересаджу-
вати полуницю, інша ще буде дава-
ти урожай.

Висадження
Полуницю можна висаджувати 

і навесні, і восени. На нашу думку, 
доцільніше садити рослину восе-
ни, бо в неї є час до зими, щоб при-
житися і наступного року дати уро-
жай. До того ж, навесні можна до-
садити полуницю там, де вона не 
прийнялася. Осіннє висадження 

проводять із середини серпня до 
середини вересня, якщо дозволяє 
погода, то й пізніше. Навесні ви-
садження треба зробити якомога  
раніше. Відстань міжрядь і кущів 
один від одного — 30-40 см. При 
цьому варто обірвати найбільше 
чи пошкоджене листя, а найдовші 
корінці прищипнути. Серцевина 
кущика має знаходитися урівні з 

поверхнею грунту. Міжряддя полу-
ниці найкраще замульчувати соло-
мою чи сосновими тирсою, голоч-
ками, корою. Це збереже вологу, 
позбавить від бур’янів, ягоди бу-
дуть чистими, рослини менше хво-
рітимуть. Якщо висадження вда-
лося зробити рано, коли ймовірні 
заморозки, кущики слід прикрити 
агроволокном.

У перший рік висадження ос-
новним завданням є укорінен-
ня рослини. Для нарощування 
кореневища вуса і бокові кві-
ти слід видаляти. До появи цві-
ту з насаджень прибрати ста-
ру мульчу, обірвати сухе листя, 
прополоти міжряддя, підлити 
кущики від личинок хруща, під-
живити, обприскати від хвороб 
та шкідників.

…підживлення
Перед висадженням розсади у 

грунт на 1 кв. м вносять до 8 кг пе-

регною, по 100 г суперфосфату і 
50 г калійної солі. Якщо не було 
такої можливості, то при посадці у 
кожну лунку внести 2 жмені сухо-
го перегною і жменю золи. На ви-
садженій площі рано навесні під 
кожен кущ вносять по півлітри по-
живного розчину. Наприклад, на-
стій коров’яку (розводять водою у 
співвідношенні 1:10), курячого по-
сліду (1:12), розчин нітроамофос-
ки (1 ст. л на 10 л води). 

При утворенні квітів і дозріван-
ні плодів потрібен калій, тому ку-
щі підживлюють золою, настоєм 

курячого посліду чи калійною се-
літрою. Для збільшення кілько-
сті суцвіть рослини обприскують 
розчином борної кислоти (1 ч. л 
на 10 л води).

 Після збору урожаю площі по-
луниці підживлюють розчином ні-
троамофоски (2 ст. л на 10 л води).

У серпні кущі підливають розчи-
ном  сечовини (30 г на  10 л води).

…поливання
Полуниця не любить ані засухи, 

ані надмірної вологості. Поливан-
ня слід починати наприкінці квіт-
ня. Найкраще, коли зволоження 
роблять під кожен кущик відстоя-
ною теплою водою. Якщо планта-
ція чимала, то поливають зі шлан-
га розсіяним струменем води по 
міжряддю. При такому поливанні 
волога менше потрапляє на ли-
стя і плоди. Якщо вирощувати по-
луницю на продаж, то найдоціль-
ніше обладнати систему крапель-
ного поливу.

…від хвороб і шкідників
Гарний урожай можна одержа-

ти, коли дотримуватися правил 
підживлення, поливання, оброб-
ки від хвороб і шкідників. Тобто 
прислухаючись до усіх порад спе-
ціалістів агротехніки.

 Найпоширенішими хвороба-
ми полуниці є плодова, коренева 
і сіра гниль, борошниста роса, ко-
ричнева, бура і біла плямистість, 
жовтуха, фузаріоз тощо. Більшість 

із них є грибковими. Якщо ваша 
полуниця все ж захворіла, у мага-
зинах можна придбати фунгіцидні 
препарати комплексної дії. 

Найбільше шкодять полуниці 
нематоди, кліщі, листоїди, довго-
носик, равлики, руді мурахи, сли-
маки. Вибір інсектицидів у тор-
гівельній мережі на будь-який 
смак, головне – правильно визна-
чити «діагноз».

…обрізування
Старе листя після збору уро-

жаю слід обірвати чи скосити, але 
не під корінь, а залишивши  над 
землею 10 см пагіння. Видалити 
слід також зайві вуса. Молоді ро-
зетки, що утворилися на вусах, 
слід відсікти від куща і обгорну-
ти, щоб добре укоренилися, а по-
тім при потребі пересадити. Потім 
грядки під полуницею варто про-
полоти, полити розчином марган-
цівки і підживити згідно з графі-
ком, після гарно залити водою. 
Тримати посадки вологими, доки 
не відросте молоде листя.

• Насправді, плоди полуни-
ці, які ми звикли називати яго-
дами, — це розросле квітколо-
же, на поверхні якого розташу-
валися справжні плоди. Саме 
так: дрібні коричневі горішки 
і є насінням.

• Сучасна біла полуниця — 
це гібрид звичайної ягоди з 
ананасом.

• Окрім вершків, полуниця 
чудово поєднується з море-
продуктами, твердими сирами 
і м’ясом птиці. Найпікантнішим 
вважається смак ягід, обсма-
жених на вершковому маслі з 
додаванням чорного перцю і 
коньяку.

• Через низький вміст цукру 
полуницю можна вживати лю-
дям із цукровим діабетом. 

• У ягоді містяться усі вітамі-
ни групи В, які відповідають за 
настрій людини. Полуниця до-
помагає зміцнити нервову си-
стему і є природним антиде-
пресантом.

• Мідь, що міститься в ягоді, 
сприяє утворенню колагену — 
речовини, відповідальної за 
пружність шкіри. Тому сік по-
луниці додають до омолоджу-
вальних масок. Також він лікує 
вугрі, звужує пори, відбілює не 
лише шкіру, а й зуби.

• Полуниця містить речови-
ни, близькі за складом до аспі-
рину, тому її слід вживати, щоб 
не боліла голова чи суглоби. 
Помічна ягода і при лихоманці.

ДОГЛЯД ЗА ПОЛУНИЦЕЮ…

Полуниця 

невибаглива у догляді, 

але, як і кожна рослина, 

плодоносить за умови правильного 

висадження, підживлення, поливання, 

обприскування від шкідників і хвороб. 

Тобто правил агротехніки городнику 

варто дотримуватися. Не лінуйтеся, 

і полунична плантація порадує 

вас гарним урожаєм.
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ОВНИ. Якщо не потра-
пите у полон лінощів і 
негативних емоцій, вас 

буде супроводжувати успіх, при-
хильність колег і керівництва. Ба-
гатообіцяючі вихідні.

ТЕЛЬЦІ. Час розібра-
тися з незавершеними 
справами, налагодити 

особисті стосунки й узятися за 
створення домашнього затишку. 
Контролюйте свої слова.

БЛИЗНЯТА. Постарай-
теся не перевантажу-
вати себе роботою. Тим 

більше, що там усе гаразд. Спро-
буйте утриматися від різкої кри-
тики близьких у вихідні. 

РАКИ. Звичний підхід 
до вирішення ділових 
проблем може вияви-

тися неефективним. Поміркуйте, 
що варто змінити в собі та навко-
ло себе вдома й на роботі.

Л Е В И . Сприятливий 
період для яскравих 
кар'єрних досягнень. Ва-

ші рішучість і активність на макси-
мумі. І все ж не відмовляйтеся від 
допомоги навколишніх. 

ДІВИ. Ви на порозі чо-
гось нового й перспек-
тивного, і це обіцяє вам 

справжній успіх і зміцнення вашо-
го авторитету й фінансового ста-
новища. Не прогавте свій шанс.

ТЕРЕЗИ. Тиждень спри-
яє вирішенню спірних 
питань та успішній реалі-

зації задумів. У вихідні покладай-
теся на свою інтуїцію й частіше 
посміхайтеся. 

СКОРПІОНИ. На ро-
боті й у навчанні на вас 
очікують успіхи та пе-

ремоги. Особливої допомоги від 
навколишніх не чекайте, дійте на 
свій розсуд.

СТРІЛЬЦІ. Оптимістич-
ний настрій допоможе 
легко подолати будь-які 

перешкоди. Однак намагайтеся 
нікуди не спізнюватися й ні про 
кого не забувати.

КОЗОРОГИ. З'явиться 
можливість завершити 
давній проект і одержа-

ти від цього не тільки моральне, а 
й матеріальне задоволення. У ви-
хідні зустрінетесь із друзями.

ВОДОЛІЇ. Заспокойтеся 
й не метушіться, пливіть 
поки що за течією. Усьо-

му свій час. А поки займіться со-
бою, накопичуйте знання та сили, 
уникайте перевантажень. 

РИБИ. Постарайтеся не 
форсувати події. Не під-
давайте себе невиправ-

даному ризику заради хвилини 
слави. У вихідні займіться вирі-
шенням сімейних проблем.

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 30 КВІТНЯ — 6 ТРАВНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

(04595) 6-39-69
096 442-32-64

Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33


