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 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Переяслав-
Хмельницький

с. Гайшин 14.05.2018 10:30 Сільська рада

с. Дем’янці 14.05.2018 11:30 Сільська рада

с. Мазінки 14.05.2018 12:30 Сільська рада

Яготинський м. Яготин 21.05.2018 10:30
Районний будинок 

культури 
вул. Незалежності, 87

Згурівський
с. Турівка 28.05.2018 11:00 Сільська рада

с. Пасківщина 28.05.2018 12:00 Сільська рада

с. Стара Оржиця 28.05.2018 13:00 Сільська рада

м. Бориспіль
м. Бориспіль 30.05.2018 09:30

КП ВКГ «Бориспіль -
водоканал»             

вул. Бежівка, 10

м. Бориспіль 30.05.2018 11:30
КП ЖРЕУ                      

вул. Гагаріна, 1  

Броварський 
с. Требухів 01.06.2018 09:30 Сільська рада

с. Княжичі 01.06.2018 11:30 Будинок культури

Бориспільський
с. Вишеньки 04.06.2018 09:30 Сільська рада

с. Гнідин 04.06.2018 11:00 Сільська рада

с. Мартусівка 04.06.2018 12:00 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інфор-

мує, що 14.05.2018, 21.05.2018, 28.05.2018, 30.05.2018, 01.06.2018 та 
04.06.2018, проводитиме прийоми громадян з особистих питань в м. Бо-
риспіль, м. Яготин та селах Згурівського, Броварського, Переяслав -
Хмельницького, Бориспільського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

 ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВА АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: вул. Київський Шлях, 69а (КРК «Бархат»)

 ОГОЛОШЕННЯ

У зв’язку з очищенням та сильним хлору-
ванням водопровідних мереж та резервуарів 
17-18 травня 2018 року буде відсутня вода 
по всьому місту. Прохання всім водокорис-
тувачам заготовити запас води для приготу-
вання їжі. 18 травня хлоровану воду можна 
використовувати для господарських потреб.

9 ТРАВНЯ 2018-го
 Біля Меморіалу Сла-

ви було багатолюдно. На 
мітинг-реквієм прийшли і 
дорослі, і малі. Так переда-
ється естафета пам’яті …

• Святкову колону, яка прямувала від Європейської площі до пам’ятника Невідо-
мому солдату, очолили ветерани нинішніх воєнних дій на Сході. Живі квіти лягли до 
підніжжя монументу, лунали слова вдячності і постріли салютів на честь полеглих і 
живих захисників.

• На «бойові» 100 грамів і традиційну солдатську кашу зібралися за столами ветерани, очільники 
Борисполя, громада та гості міста. 

• Повертаючись до історичних фактів, Бориспільський міський голова Анатолій Фе-
дорчук зазначив: «Шість років і один день тривала Друга світова війна. На території 41 
країни світу йшли воєнні дії. 110 мільйонів осіб було мобілізовано до лав Збройних сил 
воюючих країн. Воїни Другої світової, захищаючи нашу землю, мріяли, що ми будемо 
жити у мирі. Але сьогодні доводиться воювати. У Борисполі залишилося 90 ветеранів 
Другої світової війни, 21 із них — інваліди».

• Символ миру. 

• Святковий настрій забезпечила концертна 
програма.

• Мітинг-реквієм, присвячений Дню пам’яті і прими-
рення та 73 річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні, завершився акцією молоді Борисполя. 
Переможці міського етапу Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») 2018 року рій «Козацькі вітрила» Бо-
риспільської ЗОШ №6 та вихованці БДЮТ «Диво-
цвіт» випустили в небо голубів та повітряні кульки 
кольорів Державного прапора України.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора
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 ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК ЦЕ ВАЖЛИВО

ТЕЛЕФОНИ: рекламний відділ: (067) 238-88-58, журналістський відділ: (067) 353-61-17

ВШАНУВАЛИ ЗАГИБЛИХ 
ГЕРОЇВ НАШОГО ЧАСУ

Жанна КРУЧИНІНА, 
фото Ольги КАЦАН

На урочисту подію зібралися бага-
то бориспільців, серед яких родичі 
загиблих, учасники бойових дій, вій-
ськові, представники влади, підпри-
ємці, школярі, учасники молодіжного 
велопробігу. У патріотичній атмосфе-
рі заходу відчувалися єдність грома-
ди, спільне бажання миру та пам'ять 
про захисників, які життям заплатили 
за визволення України.

Поява пам’ятного знаку стала 
можливою завдяки спільним зу-
силлям виконавчої влади, депу-
татського корпусу, Асоціації учас-
ників АТО Бориспільщини та меце-
натів Володимира та Ігоря Шалімо-
вих. Вибір місця встановлення теж 
не випадковий, це колегіальне рі-
шення: у центрі міста, поряд із Ме-
моріалом Слави, як нагадування 
про дві війни, втрати і ціну миру.

Міський голова Анатолій Федор-
чук у виступі наголосив на важливо-
сті встановлення пам’ятників сучас-
ним героям, імена яких мають бути 
збережені в граніті та пам’яті людей 
назавжди. «Це буде священним міс-
цем, ми висадили в’язи біля пам’ят-
ника, як символ мужності і непохит-
ності», — йшлося у виступі. Рідним 
загиблих героїв міський голова вру-
чив 5-й випуск альманаху «Бори-
спільський край», присвячений АТО. 

Депутат міської ради Ігор Шалі-
мов наголосив, що боляче і сум-
но будувати пам’ятники молодим 
хлопцям, які гинуть у наш час. «Ми 
маємо пам’ятати їхній подвиг», — 
підсумував Ігор Володимирович. 
Богдан Меташоп із Асоціації учас-

ників АТО Бориспільщини запевнив 
родичів, які втратили рідних на вій-
ні, що вони завжди можуть розра-
ховувати на допомогу й підтримку 
бойових побратимів. Отець Мико-
ла провів освячення пам’ятника і 
помолився за мир в Україні.

Офіцер Міжнародного міжвідом-
чого багатопрофільного центру під-
готовки підрозділів Національної 
гвардії України Віктор Воскобоєв ви-
конав пісню про офіцерську честь і 
доблесть. Заступник командира авіа-
ційно-транспортної бригади військо-

вої частини А-2215 полковник Олег 
Михайленко наголосив на важливо-
сті встановлення такого пам’ятника і 
сказав, що військовослужбовці ро-
блять усе можливе і неможливе для 
визволення Сходу України.

Вшанували пам'ять про подвиг 
полеглих, чиї імена викарбувані в 
граніті, військовим салютом. 

Подія була гарно організована 
й продумана до дрібниць, цере-
монію провела директор муніци-
пального театру «Березіль» Світ-
лана Бевз.

 8 травня, у День пам’я-
ті та примирення, у бори-
спільському парку культури 
і відпочинку відбулося уро-
чисте відкриття пам’ятного 
знаку воїнам, які полягли 
за незалежність України у 
сучасній війні на Сході.

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Недавні перипетії із подачею 
газу для Вічного вогню у Бори-
сполі спонукали «Вісті» деталь-
но вивчити це питання.

Проблема із Вічним вогнем на 9 
Травня стосувалася не тільки Бо-
рисполя, але і всієї України. При-
водом для тривоги стала постано-
ва НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 
року про комерційний облік при-
родного газу, яка ставить вимогу, 
що усі споживачі повинні отриму-
вати газ тільки через вузли облі-
ку. У постанові немає уточнень 
об’єкту споживання: чи це лікар-
ня, чи газова плита, чи Вічний во-
гонь — засоби обліку повинні бу-
ти. На її виконання відведено 2,5 
роки, цей термін завершується 27 
травня 2018 року.

Перед святом з’явилася інфор-
мація, що газ для Вічного вогню з 
цього року надаватиметься без-
коштовно по всій Україні і лічиль-
ники будуть не потрібні. Інформа-
цію про безкоштовний газ «Вісті» 

перевірили у надавача послуги. 
Оскільки ліміт газу на святкові за-
ходи 9 Травня Бориспіль замов-
ляв у ТОВ «Київоблгаз збут», то «Ві-
сті» звернулися до підприємства 
за роз’ясненням. Начальник Бро-
варського територіального відді-
лу реалізації ТОВ «Київоблгаз збут» 
Вікторія Бойко повідомила, що ні-
яких роз’яснень і листів щодо бе-
зоплатної подачі газу до Вічного 
вогню у 2018 році вони від вищо-
го керівництва не отримували. От-
же, цього року газ до Вічного вог-
ню подавався без лічильників, але 
не безкоштовно.

Головна заслуга офіційного Бо-
рисполя в оперативному втручан-
ні в ситуацію. Вдалося дізнатися, 
що спільними зусиллями керів-
ництва міста на чолі з міським го-
ловою Анатолієм Федорчуком та 
його заступником Миколою Кор-
нійчуком, разом із начальником 
Бориспільської філії ПАТ «Київ-
облгаз» Ігорем Зайончиком та де-
путатами міськради вдалося не 
допустити проблем з подачею га-
зу до Вічного вогню 9 травня.

ГОРІВ ВІЧНИЙ 
ВОГОНЬ

Перший заступник Бориспільського 
міського голови Микола КОРНІЙЧУК:
— Система подачі газу до Меморіалу Слави у Борисполі знахо-

диться під землею. Якщо встановлювати прилад обліку, то потріб-
не сухе приміщення — будка, куди виводитимуться труби і буде лі-
чильник та модем для дистанційної передачі даних. Прилад обліку 
потрібно повіряти, щоб раз на рік на три години запалити вогонь 
— за такий час використовується близько 20 кубів газу. Є договір, 
укладений із філією газового господарства. Місто за спожитий газ 
сплачує. Питання подачі газу для Вічного вогню було вирішено. До 
наступного року маємо час урегулювати питання.

Начальник Бориспільської філії 
ПАТ «Київоблгаз» Ігор ЗАЙОНЧИК:
— Третього травня ми отримали листа від Бориспільського КП 

«ВУКГ» за підписом Володимира Найчука, що 9 Травня з 10.00 до 
13.00 потрібно подати газ для Вічного вогню. 4 травня лист був від-
правлений у роботу.

Постанови про комерційний облік ніхто не відміняв, тому на 9 
Травня ми мали право подавати газ без лічильника. Чи актуальним 
буде питання про встановлення приладу обліку для Вічного вогню 
до наступного Дня Перемоги, сказати не готовий, тому що докумен-
ти на цей об’єкт нам не подавали. Обіцяли надати після свят.

Бориспільський міський голова Анатолій ФЕДОРЧУК:
— Про можливі проблеми із подачею газу до Вічного вогню ме-

ні повідомив Микола Корнійчук. Ми розглядали варіанти виходу із 
ситуації. Проблему вирішено. 

Якщо доведеться встановлювати прилад обліку газу до наступ-
ного свята, місто шукатиме альтернативні джерела. Бо виготовляти 
проект, виконувати всі вимоги і ставити будку біля Меморіалу за-
ради того, щоб раз на рік запалити Вічний вогонь, не рентабельно.

КОМЕНТАРІ ДО СИТУАЦІЇ 

• Міська влада вирішила всі проблеми із подачею газу.

• Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук та депутат міської ради і меценат Ігор Шалімов 
відкрили монумент і першими поклали квіти.

• Бориспільці вклонилися пам'яті загиблих.

• На відкритті було багато молоді.
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 ТОЧКА ЗОРУ

ЛІНІЇ ФРОНТУ
АРСЕНІЙ
ЯЦЕНЮК

КОЛИШНІЙ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР, ЛІДЕР «НАРОДНОГО ФРОНТУ» АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК РОЗПОВІВ ПРО 
МАЙБУТНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ТА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ, ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЛАВИ 
ДЕРЖАВИ, НАПАДКИ НА НИНІШНІЙ УРЯД ТА РЕІНТЕГРАЦІЮ ДОНБАСУ.

За матеріалами https://focus.ua

— Ви і «Народний фронт» ви-
значилися з форматом участі в 
майбутніх виборах?

— Партія прийняла рішення, що 
цього року проведе з'їзд, тоді ми й 
визначимося з нашим кандидатом 
у президенти. Зараз фаворитів пре-
зидентської кампанії немає.

Фаворит — це той, у кого є хо-
ча б 30%. А якщо в когось 10%, а в 
когось 5%, для мене це однакова 
цифра. Основне питання — з чим 
ці люди підуть до виборця. В мене 
складається враження, що всі хо-
чуть стати президентом, але навіть 
на секунду не уявляють, що їм тре-
ба робити наступного дня навіть не 
після інаугурації, а після підбиття 
підсумків голосування.

— Президент Порошенко, який 
уже має президентський досвід, 
теж не уявляє?

— Досвід роботи на державних 
посадах є не тільки в нього. Але 
краще за всіх ситуацію в країні, зви-
чайно, знає чинний глава держави.

— Чи може він стати єдиним 
кандидатом від владної команди?

— Я ще не чув позиції Порошенка 
з приводу того, буде він іти на вибо-
ри чи ні. Озвучування — це тільки то-
ді, коли президент країни виходить і 
публічно заявляє народу про те, що 
він іде на другий термін. Так само, як 
інші кандидати. Виходячи зі свого по-
літичного досвіду, скажу, що складні-
ше не прийти у владу, а працювати 
у владі. Не говорити, що мене не ці-
кавлять рейтинги, а робити свідомі 
кроки, наслідком яких є втрата осо-
бистого політичного рейтингу і збе-
реження або підвищення рейтингу 
держави. Такої дискусії не відбува-
ється серед політиків. Усі говорять, 
що вони кращі. Чим кращі, можна 
поцікавитися? Зовнішнім виглядом? 
Словами, які не мають за собою жод-
них дій? Бажаннями, які в усіх одна-
кові? Ми хочемо, щоб було краще.

— А як ви це збираєтеся 
зробити?

— У нового президента буде не-
ймовірний тягар відповідальності. 
Російська агресія нікуди не дінеть-
ся. Крим і надалі буде окупований 
Росією. Залишаться фінансові про-
блеми країни, нікуди не дінеться 
божевільна трудова міграція, від-
сутність дешевих і довгих грошей 
для розвитку бізнесу, економіки, 
інвестицій тощо. Новий президент 
зіштовхнеться з тим, з чим зіштов-
хується кожна людина, яка отримує 
владу, — завищені очікування.

—По-вашому, після всіх роз-
чарувань вони ще збереглися в 
українців?

— Звичайно. Це природно — 
кожна людина чекає, що зі зміною 
особистості глави держави змі-
ниться й країна. Але країна не мо-
же залежати від однієї особистості, 
тому що наодинці ця людина не в 

змозі зробити навіть те, що обіцяє. 
Україна живе по-іншому. Украї-

на зразка 2013 року і Україна після 
подій 2014 року — це абсолютно 
різні країни. 

З тим, із чим зіштовхнулася 
Україна, не зіштовхувалася жод-
на європейська нація після Другої 
світової війни: російська військова 
агресія, захоплення території, еко-
номічний колапс, переддефолтний 
стан, відсутність армії, поліції. Чо-
му Україна стала іншою? Тому що 
після цих викликів об'єдналася в 
єдину політичну націю. Ми стали 
більш згуртованими, відчули, що 
таке цінність країни. Люди зрозу-
міли: нації виживають тільки в дер-
жавах, і цю державу треба захища-
ти. Я усвідомлював, що на посту 
прем'єра треба обирати між влас-
ною політичною кар'єрою і долею 
держави. Вибрав друге.

Що стосується того, яка країна 
при президенті Порошенку, — не 
мені його судити.

— Чому?
— Тому що я необ'єктивний. У 

Порошенка був жорсткий політич-
ний конфлікт зі мною в 2015-2016 
роках. Нам вдалося вийти з нього 
з найменшими втратами для пре-
зидента, з великими політичними 
втратами для мене і практично з 
нульовими втратами для держави. 
Тому діяльність політика оцінюєть-
ся не соціологією. Оцінку дадуть 
вибори й історія.

— Звичайно. Але повторити 
фокус 2014 року, коли ваша пар-
тія взяла 22,14% голосів вибор-
ців, навряд чи вдасться. 

— Так, у мене один з найвищих 
рівнів недовіри в Україні. І на те є 
кілька пояснень. Протягом півтора 
року на всіх основних каналах мої 

так звані політичні партнери разом 
з політичними опонентами дискре-
дитували мій уряд. Це була чиста 
боротьба за владу, у тому числі бо-
ротьба проти мене як політично-
го конкурента на майбутніх прези-
дентських виборах.

Я мусив вибирати: або борюся за 
свою кар'єру, або роблю вигляд, що 
в нас немає політичної кризи, і ви-
коную свою роботу для держави. 
Усвідомлюючи, що адсорбую на со-
бі негатив. Але комусь потрібно бу-
ло це робити, тому що необхідно 
проводити реформи.

Говорячи про факти. Якщо ти 
приймаєш країну, де на рахунку 
108 тис. грн, а віддаєш із 90 млрд 
грн на рахунках, — чи це не резуль-
тат? Якщо ти приймаєш країну, де 
відсутня армія і її не фінансують, а 
віддаєш країну, в якій фінансуван-
ня армії понад 100 млрд грн, — чи 

це не результат? Якщо приймаєш 
країну на межі дефолту, і незрозу-
міло, буде інфляція 100% чи 1000%, 
курс буде 20 чи 200, і ти цього не 
допускаєш, — чи це не результат?! 
Якщо ти скоротив державний борг 
із $73 млрд до $67 млрд — чи це не 
результат? Якщо ти приймаєш кра-
їну, в якій немає газу, є борги пе-
ред російським Газпромом і немає 
контракту з ним, але ти пережива-
єш дві зими й відмовляєшся від ро-
сійського газу — це результат. Як-
що ти приймаєш країну, в якій ще 
радянська міліція, а передаєш із 
новою поліцією — це теж резуль-
тат. І якщо українські й іноземні екс-
перти говорять про те, що за остан-
ні чотири роки в країні зроблено в 
десятки разів більше, ніж за всі по-
передні 20 років, — це ж результат?

Історія розставить усе на свої 
місця. Я приходив і говорив: це 
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• «Вважаю, що не може від однієї людини залежати доля цілої держави. Хочу, щоб новий президент був підзвітний народу й інститутам, 
вибраним народом».

«Я РАДИВ ПОРОШЕНКУ ОЧОЛИТИ ПРОЦЕС 
КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ПУБЛІЧНО І ПОЛІТИЧНО 
ВЗЯТИ НА СЕБЕ ЛІДЕРСТВО. РІШЕННЯ ЗА НИМ. АЛЕ 
МОЖУТЬ СКЛАСТИСЯ ОБСТАВИНИ, КОЛИ ЦЕ РІШЕННЯ 
ПРИЙМАТИМЕТЬСЯ БЕЗ ПРЕЗИДЕНТА.»

«У ПОРОШЕНКА БУВ ЖОРСТКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ 
ЗІ МНОЮ В 2015-2016 РОКАХ. НАМ ВДАЛОСЯ ВИЙТИ З 
НЬОГО З НАЙМЕНШИМИ ВТРАТАМИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА, 
З ВЕЛИКИМИ ПОЛІТИЧНИМИ ВТРАТАМИ ДЛЯ МЕНЕ І 
ПРАКТИЧНО З НУЛЬОВИМИ ВТРАТАМИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ».
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уряд камікадзе, я вам нічого не 
обіцяю, я зроблю все для того, щоб 
втримати країну. З цим я двічі йшов 
на пост прем'єра. Я не брехав на-
роду України. 

По партії і фракції я також керую-
ся фактами. Подивіться за результа-
тами голосування. Це найбільш дис-
циплінована, об'єднана, патріотич-
на фракція в парламенті. Філософія 
нашої партії, нашої фракції наступна: 
сьогодні переміг, завтра зазнав по-
разки, післязавтра –— знову переміг.

— Ваш соратник Арсен Аваков 
нещодавно відкрито виступив 
проти ідеї «єдиного кандидата» 
на президентських виборах. По-
діляєте його думку? 

— Об'єднання навколо не єди-
ного, а одного кандидата можливе. 
Але хто цей один кандидат і з чим 
він іде на вибори? 

— Найчастіше в такій якості 
розглядають Порошенка. 

— Гіпотетичні тези я не комен-
тую. Більше того, це не може бути 
рішенням однієї людини, а тільки 
з'їзду партії. Має бути мотивація для 
підтримки того чи іншого кандида-
та: що і як буде зроблено для краї-
ни наступним президентом. Вибо-
ри глави держави відбудуться вже 
за 11 місяців. У жовтні будуть при-
йняті всі остаточні рішення. А через 
7 місяців після президентських про-
йдуть вибори до Ради. 

— Результат президент-
ських на них, мабуть, дуже силь-
но вплине?

— Тут я готовий сперечатися. То-
му що президент Порошенко ви-
грав вибори з 54%, а Блок Петра 
Порошенка через кілька місяців на 
виборах до парламенту взяв лише 
21%. Часовий лаг між президент-
ськими і парламентськими вибо-
рами в нас дуже великий.

— Переговори про створення 
єдиної партії йдуть?

— Ні. Питання про партію підні-
матиметься виключно перед пар-
ламентськими виборами.

— Ви часто спілкуєтеся з Юлією 
Тимошенко? Вона пробачила вам?

— Я відповім так: я не обража-
юся на Юлію Тимошенко. Минуле 
треба аналізувати, щоб зрозуміти, 
що на нас чекає в майбутньому.

Янукович посадив Тимошенко у 
в'язницю, «Батьківщину» знищува-
ли. Ми з Юлією ухвалили рішення 
сформувати об'єднану опозицію, 
яка за результатами парламент-

ських виборів 2012 року взяла 
найбільше місць серед опозиці-
онерів. Це дало можливість мати 
об'єднану опозицію під час Майда-
ну і звільнити Тимошенко. 

Юлія Володимирівна вирішила 
балотуватися в президенти. Я при-
йшов на з'їзд на її висування. Не хо-
вався, не сказав: я не знаю Юлю. 
Але на той момент ми вважали, я й 
зараз вважаю, що їй не треба було 
балотуватися тоді, варто було поче-
кати 5 років і спокійно вийти зараз.

Потім ми пішли на парламентські 
вибори. Одного ранку дізнаємося, 
що партія «Батьківщина» провела 
з'їзд і нас немає в цій політсилі. За 
два тижні ми змушені були сфор-
мувати партію «Народний фронт». 
Я свої зобов'язання перед нею ви-
конав. І я як порядна людина разом 
з нашими однопартійцями все за-
лишив у родині, пішов в одному ко-
стюмі, із зубною щіткою та пастою.

— Про що ви зараз з нею 
розмовляєте?

— У нас було кілька зустрічей. 
У мене чітке враження після роз-
мов з нею, що вона усвідомлює 
значну частину викликів, на які 
потрібно буде відповісти, якщо 
стане президентом.

— Які шанси на перемогу в По-
рошенка, якщо від владної ко-
манди буде кілька конкурентів 
на президентських виборах? 

— Знаєте, у чому парадокс? У то-
му, що відбуватиметься боротьба 
саме на одному електоральному 
полі. Всі ймовірні кандидати, крім 
кандидатів від Опозиційного бло-
ку або а-ля Опозиційного блоку, — 
це одне поле. 

Абсолютно всі нові політики були 
вже у владі по кілька разів, при різ-
них урядах, навіть при урядах Яну-
ковича. Чи має шанси Порошенко 
виграти вибори? Має. Але зараз 
єдиного лідера президентської кам-
панії не існує. Що буде через півро-
ку, я не знаю. У суспільній думці мо-
же сформуватися лідерська позиція 
одного з кандидатів у президенти. 
Головним фактором майбутніх ви-
борів буде їхня непередбачуваність. 
Плюс, уявіть собі, який ресурс на-
править Росія на втручання в них. 
Безпрецедентний! 

— Ви пропонуєте внести змі-
ни до Конституції в напрямку 
парламентської республіки. 

— Вважаю, що не може від одні-
єї людини залежати доля цілої дер-
жави. Не знаю жодної демократії, 
де це так. Знаю Російську Федера-
цію, де від одного Путіна і від йо-
го найближчого оточення зале-
жить доля багатомільйонної краї-
ни. Знаю ще Кім Чен Ина в Північ-
ній Кореї. Ми куди йдемо?

Хочу, щоб новий президент був 
підзвітний народу й інститутам, ви-
браним народом. Щоб новий гла-
ва держави не тяжів до авторита-
ризму, виконував винятково те, 
для чого його обирали, добре ро-
зумів, що порушення закону і Кон-
ституції закінчується імпічментом. 
Щоб усвідомлював: парламент — 
це не підрозділ Адміністрації пре-
зидента, а Кабінет міністрів — не її 
господарське управління. І що сло-
во і рішення президента має вели-
чезну вагу.

Чинна Конституція має юридич-
ну ваду. Вона була зґвалтована рі-
шенням Конституційного суду іме-
ні Януковича. Прецедент уже є. До 
влади може прийти авторитарний 

президент і сказати: тепер у нас 
президентська республіка, я буду 
царем. Тому я — за конституційну 
реформу.

При цьому виступаю проти пар-
ламентської республіки, тому що 
вона не передбачає інституту за-
гальнонаціонально обраного пре-
зидента. За те, щоб у країні був пре-
зидент України як глава держави, 
гарант української Конституції, 
національний арбітр, обраний на 
прямих національних виборах. Але 
цей президент повинен мати чіт-
ку сферу відповідальності. У першу 
чергу це відповідь на сьогодніш-
ній виклик Україні — національна 
безпека, оборона та відновлення 
територіальної цілісності держа-
ви. Тобто армія, зовнішня політика 
і сили безпеки. Все.

У той же час президент має ви-
ступати арбітром. Главі держави 
необхідні повноваження з внесен-
ня резолюції про недовіру Кабіне-
ту міністрів на конституційних під-

ставах. Також повноваження з роз-
пуску парламенту, але виключно 
на конституційних підставах, а не 
з політичною мотивацією. До то-
го ж, у президента має бути пра-
во вето на ті закони, що не відпо-
відають Конституції та законодав-
чим актам. І повна незалежність 
судів. Але глава держави не може 
займатися держкомпаніями, енер-
гетикою, антимонопольним зако-
нодавством тощо. 

— Яка можливість реалізації 
цього на практиці?

— Є два варіанти. Перший — 
приведення чинного законодав-
ства України у відповідність до 
Конституції. У нас підготовлені змі-
ни до двох кодексів і 45 законів. Є 
рішення Конституційного суду, де 
передбачено, що повноваження 
президента виписані виключно в 

рамках статті 106 Основного Зако-
ну. Є проект закону про президен-
та України із прописаним поряд-
ком імпічменту. Реєструємо їх, 226 
депутатів голосують за, президент 
підписує — це і буде перший крок. 

Але є другий варіант, найправиль-
ніший. Я раджу президентові Поро-
шенку очолити процес комплексних 
змін до Конституції. Це треба роби-
ти до завершення поточної сесії. Яка 
мета змін? Люди мають чітко знати, 
хто за що в країні відповідає і що бу-
ває, якщо людина не виконує свої 
конституційні повноваження. Якщо 
це президент, то механізм імпічмен-
ту. Якщо уряд, то механізм відстав-
ки. Якщо парламент — механізм до-
строкових виборів. Жодна політична 
фігура не має права одержати моно-
полію на владу в країні. Тому що кож-
на монополія завершувалася в Укра-
їні революцією. 

— Абсолютно правильні слова. 
Але Порошенко публічно оголосив, 
що не розділяє такого підходу.

— Я вам наведу точну цитату По-
рошенка. Він сказав, що виступає ка-
тегорично проти скасування поста 
президента. А я йому відповідаю: так 
ніхто цього й не пропонує. Але я ка-
тегорично проти суміщення в одно-
му кабінеті всієї державної влади.

— Пропрацювавши тривалий 
час разом з Петром Порошенком, 
чи вірите ви, що цей політик мо-
же зважитися на суттєве обме-
ження своїх повноважень?

— Це не його повноваження, це 
повноваження президента краї-
ни. Той, хто розглядає свої повно-
важення з точки зору свого сьо-
годнішнього крісла, завжди про-
грає. Я радив Порошенку очолити 
цей процес публічно і політично 
взяти на себе лідерство. Зараз рі-
шення за ним. Але можуть склас-
тися обставини, коли це рішення 
прийматиметься без президента 
Порошенка.

— І які ж це обставини?
— Для внесення змін до Консти-

туції необхідна ініціатива 150 на-
родних депутатів. Після цього — 
голосування за закон 226 парла-
ментарів. Звичайно, це політичний 
конфлікт і криза, проти чого я ви-
ступав останні два роки. Але вва-
жаю, що Порошенку необхідно оп-
рилюднити чітку стратегію управ-
ління політичною, економічною, 
соціальною системою країни як на 
найближчі 11 місяців, так і на на-
ступні 5 років. Якщо, звичайно, він 
хоче виграти вибори.

Українську Конституцію зміню-
вали двічі внаслідок революцій. 
Революції відбувалися через не-

досконалість системи державної 
влади, через тяжіння до авторита-
ризму, узурпації і через несправед-
ливість. Так було в 2004 році, так 
було в 2014 році. Може, цього ра-
зу без революції Конституцію помі-
няємо, наведемо порядок у системі 
державного управління? 

— За яких умов уряд Гройсмана 
піде у відставку?

— Кабмін піде у відставку після 
проведення парламентських вибо-
рів. Відповідно до Конституції, уряд 
складає повноваження перед но-
вообраним парламентом. Це пра-
вильно для держави. Має бути по-
літична стабільність.

— А є умови, за яких він піде 
раніше? 

— Я не бачу таких умов і підстав. 
І я буду захищати Кабмін від бруд-
ної політичної боротьби і політич-

них нападок, не дам можливості 
повторити з цим урядом те, що ро-
били зі мною. 

Це нонсенс, коли фракція БПП — 
єдина фракція в парламенті, що за-
являє про необхідність звіту уряду. 
А уряд, до речі, сформовано Бло-
ком Петра Порошенка. Це повто-
рення класичного сценарію дво-
річної давнини. Тоді все розвива-
лося один в один: давайте одер-
жимо звіт, а потім будемо збирати 
голоси про відставку уряду. 

Це чисто політична інтрига. У ме-
не із президентом була дуже від-
верта розмова з цього приводу. Я 
сказав: «Розхитування політичної 
ситуації потягне за собою розхиту-
вання економіки. Сконцентруйте-
ся тільки на вашій президентській 
кампанії, якщо хочете йти в прези-
денти. Дайте можливість уряду пра-
цювати, у тому числі й для забезпе-
чення ваших шансів на перемогу».

— Що відповів Порошенко?
— Я сподіваюся, що він мене 

почув.
— До дострокових виборів 

Верховної Ради у вас, імовірно, 
аналогічне ставлення?

— Тобто чотири роки ми бороли-
ся за те, щоб у країні не було хаосу, а 
на п'ятий рік президентства зайдемо 
в нову штучну політичну кризу?! На-
слідком цієї кризи буде удар по кра-
їні і по чинному президентові.

— Ви, напевне, ознайомилися з 
«реінтеграційним» планом щодо 
Донбасу від Арсена Авакова, що 
передбачає поетапне повернен-
ня окупованих територій. Під-
тримуєте? 

— Арсен правильно зробив, що 
почав публічно дискутувати про те, 
про що всі сперечаються тільки за за-
критими дверима. Я наполягав на ви-

лученні мінських угод з національно-
го законодавства. Тому що для мене 
вони не є міжнародно-правовим до-
кументом. Я б дуже хотів, щоб всі ін-
ститути Організації Об'єднаних Націй 
змусили Росію виконати статут ООН 
і всі її міжнародно-правові зобов'я-
зання щодо територіальної цілісності 
України. Це буде найкраща реалізація 
мирного процесу. Знаєте, у чому вона 
полягає? Росія просто мусить забра-
тися з території України.

Що стосується миротворців, то 
ідея звучить добре, але диявол у 

деталях. Головне — це мандат ми-
ротворчої місії. Треба розуміти, ця 
місія буде спрямована на заморо-
жування конфлікту і легалізацію ро-
сійської присутності через псевдо-
вибори, псевдоміліцію, псевдосуди 
і псевдоспеціальний статус Донба-
су? Або ж її ключова мета — виве-
дення російських збройних форму-
вань з території України, відновлен-
ня кордону між Україною та Росією, 
повернення української державної 
влади на тимчасово окуповані тери-
торії. Гарантію даю, що росіяни по-
ставлять пастку під час голосуван-
ня за резолюцію Радбезу ООН щодо 
миротворців. І пхатимуть у мандат 
миротворчої місії свою інтерпрета-
цію мінських угод, спрямовану на 
легалізацію російського анклаву на 
українській території, тільки вже під 
егідою миротворців і за рішенням 
Ради безпеки ООН. Цього не мож-
на допустити!

— Повернути повноцінний 
контроль України над Донба-
сом у найближчі п'ять років 
реалістично?

— Є передумови для того, щоб 
це стало реальністю. Західні санк-
ції мають бути не фейком, а дуже 
жорсткими, щоб їх неможливо бу-
ло обійти. Вони мають бути ефек-
тивними. Поки що санкції проти 
Росії не послабили російський ре-
жим. Вони не дозволили західно-
му світу захистити себе повністю 
і захистити Україну. Київ не за 10 
тис. км від Європи, він є частиною 
Європи. Хлопці, санкції не для нас 
— санкції для вас і вашої безпеки. 

Далі, весь Захід має однаково з 
Україною бачити шлях відновлен-
ня територіальної цілісності нашої 
країни. Він написаний не в Мінську, 
а в законі про відновлення терито-
ріальної цілісності.

Ще один момент. Нам говорять, 
що двері до НАТО відкриті. Добре. 
Але нам, схоже, потрібно купити 
механізм геолокації, щоб зрозумі-
ти, де ж ці двері є.

— Ви підтримуєте ідею про-
ведення референдуму по НАТО?

— Ми проводили референдум 
про безвізовий режим в Україні? 
Ні. Європа чітко заявила, що дасть 
безвізовий режим, вказавши 144 
пункти умов, які ми виконали. 

Тут має бути так само. Ми вам 
гарантуємо членство в НАТО. Ось 
план дій щодо членства в Альян-
сі, ось, приміром, 285 пунктів, ось 
часові рамки, виконуйте. Вийде — 
будете членами НАТО. Але до мо-
менту членства в Альянсі потріб-
не реальне озброєння України, під-
тримка ЗСУ. А для того, щоб у нас 
були гроші на підтримку ЗСУ, бажа-
но «Північний потік» з росіянами не 
будувати. Тому що він по своїй суті 
теж російська воєнна операція. Це 
мінус $3 млрд для України щороку, 
які вона втратить через скорочення 

обсягів транзиту газу. Атака на ГТС 
— це атака в тому числі на енерге-
тичну безпеку Європи і США.

Треба відверто сказати, що фі-
нансово ми не витягнемо віднов-
лення Донбасу. Для цього будуть 
потрібні десятки мільярдів дола-
рів, це просто нереально. У цьо-
му питанні роль і відповідальність 
сильних світу цього — відновити 
ці території. І Росія мусить за все 
це заплатити. 

* На правах реклами

«ФІНАНСОВО МИ НЕ ВИТЯГНЕМО ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ. 
ДЛЯ ЦЬОГО БУДУТЬ ПОТРІБНІ ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ 
ДОЛАРІВ, ЦЕ ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО. І РОСІЯ МУСИТЬ ЗА ВСЕ 
ЦЕ ЗАПЛАТИТИ».

«Я СВОЇ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕД ЮЛІЄЮ ТИМОШЕНКО 
ВИКОНАВ І... ПІШОВ В ОДНОМУ КОСТЮМІ, ІЗ ЗУБНОЮ 
ЩІТКОЮ ТА ПАСТОЮ».

«БУДУ ЗАХИЩАТИ ЦЕЙ КАБМІН ВІД БРУДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ 
БОРОТЬБИ. НЕ ДАМ МОЖЛИВОСТІ ПОВТОРИТИ З ЦИМ 
УРЯДОМ ТЕ, ЩО РОБИЛИ ЗІ МНОЮ».
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У складчину
Влітку минулого року багатопо-

верхівкам загрожувало відклю-
чення води й електроенергії за 
борги. За отримані послуги влас-
ники квартир сплачували забудов-
нику готівкою, а він переадресову-
вав кошти надавачам послуг. Але 
оплата до адресата доходила не-
регулярно. Забудовник мотивував, 
що багато боржників. 

Мешканці просили надати мож-
ливість оплачувати послуги напря-
му підприємствам-постачальникам. 
Завдяки втручанню міської влади 
питання про прямі договори із КП 
ВУКГ вирішено. А проблеми з елек-
тропостачанням — ні. Бо доки не 
будуть виконані технічні умови — 
збудована нова підстанція — для 
ПрАТ «Київобленерго» «Вишиванка» 
є будмайданчиком, хоча будинки 
введені в експлуатацію у 2015 році. 

Обіцяна підстанція
Проблема будівництва підстан-

ції обговорювалась на зборах ЖК 
«Вишиванка» за участю секретаря 
міської ради Ярослава Годунка та 
помічника депутата ВР Сергія Мі-
щенка Юрія Сороколата. Забудов-
ник Андрій Друзенко запевняв, що 
до зими 2017 року підстанцію бу-
де запущено. Гості зібрання, знаю-
чи, як проблематично співпрацю-
вати з ПрАТ «Київобленерго», усві-
домлювали, що забудовник не ви-
конає обіцяного. Учасників зборів 
попереджали, що ситуація загроз-
лива, адже будинки повністю зале-
жать від електрики: електроплити, 
електроопалення. З тієї зустрічі ми-
нув майже рік, а підстанції немає. 

Забудовник, зокрема на сторін-
ках «Вістей», стверджує, що справа 
дійшла до оголошення тендера на 
виконання робіт по будівництву і 
монтажу підстанції. А виконувати 
їх може лише ліцензована і акре-
дитована організація. Таких неба-
гато, і доведеться чекати черги. 

Кому сплачувати і як?
Чим довше мешканці очікують 

підстанцію, тим більшою є пробле-
ма із оплатою за спожиту електро-
енергію. Як будмайданчик, ЖК «Ви-
шиванка» платить за електроенер-
гію згідно із тарифами, визначени-
ми для підприємств: 2 грн 58 коп. 
за кВт. Була усна домовленість, 
що по гривні за кожен викорис-
таний кіловат (за показниками лі-
чильника) платитимуть мешканці 
(приблизний тариф на електрое-
нергію для будинків, які не мають 
газу і обігріваються електроопа-
ленням), решту сплачуватиме 
забудовник. 

Система оплати за електрое-
нергію має такий вигляд: мешкан-
ці дають готівку у відділ продажів 
і отримують розписку на папірці. 
Платники не мали інформації, як 
відбувається розрахунок з ПрАТ 
«Київобленерго». Дехто збунтував-
ся: захотів оплачувати використа-
ну електроенергію без посеред-
ників. А борги тим часом накопи-
чувалися. 19 квітня 2018 року ЖК 
«Вишиванку» за борги відключи-
ли від електропостачання на п’ять 
днів і виник скандал.

Забудовник Андрій Друзен-
ко через ЗМІ проінформував, що 
причини заборгованості — через 
правління ОСББ «Вишиванка» на 
чолі із Яною Бабенко та її інформа-
ційну роботу.

Корінь проблеми 
Була зустріч за круглим столом 

7 травня 2018 року у приміщенні 
міськвиконкому за участю місь-
кого голови Анатолія Федорчука, 
його першого заступника Мико-
ли Корнійчука, начальника Бори-
спільського РП «Київобленерго» 
Миколи Борзяка та представни-
ків «Вишиванки» — замовника 

будівництва Вікторії Пишнюк (до 
речі, це була її перша зустріч із 
міським головою), представника 
забудовника Ірини Ковтун, голо-
ви правління ОСББ «Вишиванка» 
Яни Бабенко та члена правління 
Вікторії Жаворонкової, мешкан-
ки та адвоката, яка захищає інте-
реси жителів, Ольги Динник. За-
будовника Андрія Друзенка на 
зустрічі не було.

Проблему, через яку є загроза 
повторного відключення «Виши-
ванки» від енергопостачання 11 
травня, озвучив Микола Борзяк. 
«Споживач зобов’язаний контро-
лювати споживання енергії. Енер-
гетик ЖК занижував показники лі-
чильника. Через заниження показ-
ників підприємство перевищило 
ліміт. Відповідальний бачив це. За 
ті кіловати, які перевищують ліміт, 
оплата у двократному розмірі. То-
му до загального боргу «Вишиван-
ки» додається ще й переліміт — 
загальна сума понад один мільйон 
гривень, і вона не погашена. Тому 
11 травня «Вишиванка» може за-
лишитися без електроенергії. І вже 
надовго. Постраждають і боржни-
ки, і дисципліновані платники», — 
сказав Борзяк.

 ВИТОК ПРОБЛЕМИ  ТОРГІВЛЯ

 ПОТРІБЕН РЕМОНТ

 ПІДВИЩЕННЯ

 СОЛІДНА КНИГА

Соціум

«ВИШИВАНКА»: 
З БОРГАМИ І БЕЗ ПІДСТАНЦІЇ

 Житловий комплекс 
«Вишиванка» був п’ять днів 
без електроенергії. Потому 
мешканці почали погашати 
заборгованість. Але відклю-
чення знову загрожує ЖК. 
«Вісті» розбиралися у темі.

— Відколи я засумнівалася, чи 
всі кошти від мешканців надхо-
дять до «Київобленерго», і не от-
римала роз’яснень, — розпові-
дає співрозмовниця, — я припи-
нила сплачувати борг і озвучила 
забудовнику, що коли буде мож-
ливість перераховувати кошти 
на «Київобленерго» і отримувати 
платіжний документ, я усе оплачу. 
Я не радила мешканцям припи-
няти сплачувати за спожиту елек-
трику, хоча люди запитували. Від-
повідала, що це їхня справа. 

ОСББ зверталося до енерго-
постачальників щодо укладання 
прямих договорів. Нам давали 
відповідь, що це неможливо, бо 
забудовник не виконав тех умов. 
Після того, як «Вишиванці» від-
ключили світло, забудовник дав 
можливість сплачувати кошти 
на рахунок «Київобл енерго», 
посилаючись на договір із цим 

підприємством замовника бу-
дівництва — Вікторії Пишнюк. 
Точно так проплачуються і кош-
ти, зібрані готівкою, тільки од-
ним платежем. Тепер це може 
робити кожна квартира окремо, 
отримуючи офіційну квитанцію 
за переказ коштів. Такий спосіб 
оплати можна було впровади-
ти давно.

Нині моя заборгованість по-
гашена повністю. Я протягом 
двох днів двома платежами 
сплатила усі борги «Київобле-
нерго». Почали оплачувати за-
боргованість люди, які хотіли 
обходитися без посередників. 
Нині із 523 тис. грн боргу вже 
сплачено 389 тис. Залишилося 
близько 178 тис. грн боргу. Але 
проплату призупинили до уре-
гулювання офіційних моментів. 
Немає мешканців, які б відмов-
лялися платити. Усі хочуть, поки 
немає підстанції, щоб були про-
зорі правила гри. Щоб укласти 
між жителями і забудовником 
договори, вказати терміни до 
реалізації озвучених обіцянок 
і яку відповідальність нестиме 
забудовник, якщо порушить до-
мовленості, і які санкції можна 
застосувати до нас, якщо будуть 
борги. Так вигідніше всім.

КОМЕНТАР

Яна БАБЕНКО, голова 
правління ОСББ «Вишиванка»

«МАЯК» СВОЄ 
ВІДПРАЦЮВАВ

Тетяна ВАСИЛЕНКО,
 фото Ірина ГОЛУБ

Гастроном «Маяк», що розта-
шований на вул. Головатого у 
Борисполі, невдовзі призупи-
нить свою діяльність як про-
дуктовий магазин. Інформа-
цію «Вістям» повідомили пра-
цівники магазину.

«Цей бізнес утратив свій при-
буток. Усіма улюблений на районі 
маленький магазинчик витісни-
ли широкоасортиментні «Фора» 
та «АТБ», що неподалік», — гово-
рять продавчині.

Що буде у приміщенні «Мая-
ка», його власники поки не ви-
рішили. До кінця травня магазин 
мають закрити.

НОВЕ ЗВАННЯ 
ОЧІЛЬНИКА 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
ПОЛІЦІЇ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Очільник Бориспільського 
відділу Національної поліції 
Олександр Шляховський дня-
ми став полковником. 

Із новим званням його приві-
тав міський голова Анатолій Фе-
дорчук на плановій нараді у при-
міщенні виконавчого комітету 
міськради, яка відбулася у поне-
ділок, 7 квітня.

Олександр Анатолійович пра-
цює на керівній посаді із верес-
ня минулого року, за цей період 
зміг себе добре зарекомендува-
ти та налаштувати ефективну ро-
боту поліції у Борисполі.

ПРОБЛЕМИ 
«НАШОГО 
ДОМУ»

Тетяна ХОДЧЕНКО

Керівник реабілітаційної уста-
нови змішаного типу для інвалі-
дів та дітей інвалідів «Наш дім» 
Надія Литвиненко озвучила про-
блему установи на апаратній на-
раді у міського голови 7 травня. 

Надія Григорівна призначена 
керівником закладу ще у листопа-
ді минулого року. За цей час жінка 
налагодила роботу «Нашого до-
му» та його співпрацю із благодій-
ними меценатами, проте, наголо-
шує, проблем сьогодні у закладі 
вистачає. Одна із них є першочер-
говою — це аварійний стан даху. 

«Я була на горищі, у шифері 
дірка три на три сантиметри — 
значить, будуть протікання. Дах 
прогнувся та з’їхав, він потребує 
невідкладного ремонту до по-
чатку холодів», — говорить На-
дія Григорівна.

Заступник міського голо-
ви Микола Корнійчук пообіцяв 
владнати проблему. Він запев-
нив, що спеціалістами управ-
ління капітального будівництва 
міста найближчим часом буде 
розроблено проект перекрит-
тя даху та оголошено тендер на 
фірму-виконавця робіт.

ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
«БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
КРАЙ»

Ольга КАЦАН, фото автора

У залі засідань виконавчо-
го комітету Бориспільської 
міськради  відбулася презен-
тація п’ятого випуску краєз-
навчого альманаху «Бори-
спільський край» про події 
Майдану та АТО. 

Модератор зустрічі — укла-
дач альманаху Володимир Лит-
вин — представив загалу авто-
рів видання. Кожен з них мав на-
году поділитися враженнями від 
нового тому.

Зворушливою була промо-
ва матері Георгія Тороповсько-
го, бориспільця, який загинув на 
Сході України у 18 років. Світлана 
Дідух-Романенко дякувала всім 
причетним до видання й зачиту-
вала поезію. Микола Боровко за-
значив, що творчим обріям бори-
спільців заздрять у літературних 
колах країни, адже не кожне мі-
сто може дозволити собі видати 
таку солідну книгу. Наймолодша 
авторка — Каріна Шевкун, юна 
поетеса із ЗОШ №7. 

У виступах автори видання зо-
середжували увагу, що на сторін-
ках альманаху — жива історія, 
більшість героїв поруч з нами, їх 
можна запрошувати на зустрічі зі 
школярами як приклад незлам-
ності духу. 

Творчість земляків та задоку-
ментовані свідчення, розповіді 
про бориспільців-майданівців, 
учасників АТО, волонтерів роз-
містилися в розділах альманаху.
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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№18 (927), 11 травня 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, 14 ТРАВНЯ

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

7.00, 7.45, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.50 "Одруження наосліп"
12.20, 13.55, 15.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
20.15 "Секретні матеріали"
20.30, 21.30 Т/с "Хороший хлопець"
22.30 "Гроші 2018"
23.45, 0.25 Комедія "Інструкції не 

додаються"
4.15 Драма "Зелені Гори"

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

2.20 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с "Черговий лікар - 

4" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подорож до центру душі" 

1, 2 с. (12+)
23.30 Х/ф "Код доступу "Кейптаун" 

(16+)
1.50 Телемагазин
3.10 Реальна містика

6.00 М/ф
6.10, 23.55 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "Солодка жінка"
12.00 "Новини"
12.25 Т/с "Жереб долі"
16.00 "Чекай на мене"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
1.40 Х/ф "День перший, день 

останній"
2.50 "Орел і Решка. Шопінг"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Про рибалку та його 

дружину"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
0.00 Теорія зради
1.00 17+

5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
12.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф "Таксі-3"
16.55 Х/ф "Таксі-4"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф "Політ золотої мушки" 

(16+)
2.35 Небачене Євробачення
2.50 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.15 Скарб нації

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Екіпаж"
9.30 "Академія сміху"
9.55 "Зіркове життя"
10.45, 0.05 "Моя правда"
11.35 Х/ф "Сьомий маршрут"
13.00 Х/ф "Океан"
15.50 Х/ф "Золоте теля"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Йшла собака по роялю"
0.55 "Позаочи"
1.50 Х/ф "З житія Остапа Вишні"
3.05 Кіноляпи
4.00 Саундтреки
5.00 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 "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"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Вердикт історії"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.30 Зона ночі
4.55 Абзац
6.49, 9.14 Kids Time
6.50 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
7.45 М/ф "Вартовий Місяця"
9.15 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
13.00 Х/ф "Розплата" (16+)
15.00 Х/ф "Круті заходи" (16+)
16.55 Х/ф "Коломбіана" (16+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф "Поїздка в Америку"
2.10 Небачене Євробачення
2.25 Служба розшуку дітей

6.50 Х/ф "Стамбульський транзит"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.00 Х/ф "Перевертень у погонах" 

(16+)
10.35 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50 "Школа доктора 

Комаровського"
14.30, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.55 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Спадщина"
3.00 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"
5.15 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00, 1.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

10.00, 18.15 "Спецкор"

10.40, 18.50 "ДжеДАІ"

11.15 Т/с "Стоматолог" (16+)

15.00 Х/ф "Гео-катастрофа" (16+)

16.40 Х/ф "День коли Земля 

зупинилась" (16+)

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)

20.30, 22.05 Т/с "Кістки 11" (16+)

23.50 Х/ф "Джек Гантер. В пошуках 

скарбів Угаріта" (16+)

2.30 "Облом.UA."

7.25, 15.55 "Все буде добре!"
8.50 Х/ф "Поділись щастям своїм"
13.30 Битва екстрасенсів (16+)
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+)

6.27, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.30 Щоденник Євробачення- 2018 г.
9.40 Д/ф "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"
10.10 Д/ф "Шамварі: територія 

диких тварин"
10.40 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
11.00 Д/ф "Столика Японія"
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.00 Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.15 М/с "Гон"
16.30 Документальний цикл
17.00 Розсекречена історія
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.15 Війна і мир

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 15 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, 

0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45 "Одруження наосліп"

12.20, 13.45, 15.05 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 "Секретні матеріали"

20.30, 21.30 Т/с "Хороший хлопець"

22.30 "Поверніть мені красу - 3"

23.50, 0.25, 2.00 Комедія "Любов з 

ризиком для життя"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с "Черговий лікар - 

4" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подорож до центру душі" 

3, 4 с. (12+)
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

5.55 М/ф
6.15, 23.50 "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"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
13.00 Х/ф "Гайворони"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
1.40 Х/ф "Про нього" (16+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
0.00 Теорія зради
1.00 17+
2.00 БарДак

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
12.10, 13.20 Х/ф "Епоха героїв" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 "На трьох" (16+)
16.30, 22.40 Т/с "Копи на роботі" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.45 Х/ф "Максимальний ризик" 

(16+)
1.40 Х/ф "Політ золотої мушки" 

(16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон

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

месники"
9.30 "Академія сміху"
10.15 "Зіркове життя"
11.05, 0.15 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Загублене місто"
13.50 Х/ф "Скарб Срібного озера"
15.50 Х/ф "Баламут"
17.25 Х/ф "Невловимі месники"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Сім няньок"
1.05 "Позаочи"
2.00 Х/ф "Іван Франко"

7.00, 19.25 "Світ дивовижних 
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"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Вердикт історії"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 1.45 Зона ночі

4.50 Абзац

6.49, 8.04 Kids Time

6.50 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"

8.05 Т/с "Меліса та Джой"

12.45 Х/ф "Тисяча слів" (16+)

14.40 Х/ф "Поїздка в Америку"

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах (16+)

21.45 Від пацанки до панянки (16+)

6.40 Х/ф "Дурні помирають по 
п'ятницях" (16+)

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зникнення"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50 "Школа доктора 

Комаровського"
14.35, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.55 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Спадщина"
3.00 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"
5.15 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 2.45 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.25 Загублений світ

12.55, 1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.20 Х/ф "Джек Гантер. Прокляття 

гробниці Ехнатона" (16+)

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)

20.30 Т/с "Кістки 12" (16+)

22.05 Т/с "Кістки 11" (16+)

23.50 Х/ф "Кур'єр" (18+)

6.30, 15.55 "Все буде добре!"
7.50 Х/ф "Суєта суєт"
9.30 МастерШеф (12+)
13.00 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 ЕксперименТИ (16+)
22.45 Давай поговоримо про секс 

(16+)
0.35 Один за всіх (16+)

6.27, 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!

9.40, 19.25 Д/ф "Шамварі: 
територія диких тварин"

10.35 Телепродаж (на комерційних 
умовах)

11.00 Д/ф "Столика Японія"
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.00 Д/ф "Смак Дзяннаня"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 3.40 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.15 М/с "Гон"
16.30 Документальний цикл
17.00 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.10 Д/ф "Дивовижні міста світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 14 — 20 ТРАВНЯ

 СУМУЄМО
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СЕРЕДА, 16 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, 

0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45 "Одруження наосліп"

12.20, 13.45, 15.05 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 "Секретні матеріали"

20.30, 21.30 Т/с "Хороший хлопець"

22.30 "Одруження наосліп" 4"

0.25, 4.15 Мелодрама "Ідеальні 

незнайомці"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с "Черговий лікар - 

4" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подорож до центру душі" 

5, 6 с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Нью-Йорк" 

(16+)
1.30 Телемагазин
3.30 Реальна містика

5.55 М/ф
6.15, 22.40 "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, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
13.00 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
0.30 Х/ф "Убити Гінця" (16+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Русалонька"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
0.00 Теорія зради
1.00 17+
2.00 БарДак

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 17.30, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
12.05, 13.20 Х/ф "Максимальний 

ризик" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 "На трьох" (16+)
16.30, 22.40 Т/с "Копи на роботі" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.45 Х/ф "Сліпа лють" (16+)
1.25 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
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, 9.55 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
10.45, 0.45 "Моя правда"
11.35 Х/ф "Штольня" (16+)
13.20 Х/ф "Перстень княгині Анни"
15.50 Х/ф "Дівчина без адреси"
17.15 Х/ф "До мене, Мухтар!"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
1.35 "Позаочи"
2.30 Х/ф "Юденкрайс, або Вічне 

колесо"
3.45 Кіноляпи

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 "Якісне життя"
21.25 "Вердикт історії"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі
5.05 Абзац
6.59, 8.19 Kids Time
7.00 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
8.20 Т/с "Меліса та Джой"
13.00 Х/ф "Бізнес заради кохання"
14.50 Х/ф "Перша донька"
17.00, 19.00 Від пацанки до 

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

7.05 Х/ф "У пошуках мільйонерки"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Ідеальний чоловік"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50 "Школа доктора 

Комаровського"
14.35, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.55 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Спадщина"
3.00 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"
5.20 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00, 1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55 Загублений світ
12.55 Відеобімба
15.15 Х/ф "Джек Гантер. Небесна 

зірка" (16+)
17.20 "Загублений світ"
19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)
20.30 Т/с "Кістки 12" (16+)
22.05 Т/с "Кістки 11" (16+)
23.50 Х/ф "Старі дні" (18+)
2.50 "Облом.UA."

7.00, 15.55 "Все буде добре!"
8.30 Все буде смачно!
9.30 МастерШеф (12+)
12.20 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 МастерШеф. 

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

6.00, 16.00 М/с "Чорний Джек"
6.27, 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!
9.40, 19.25 Д/ф "Шамварі: 

територія диких тварин"
10.35 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
11.00 Д/ф "Столика Японія"
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.00 Д/ф "Смак Дзяннаня"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 М/с "Гон"
16.30 Документальний цикл
17.00 Війна і мир
17.40 ТАКАШОТАМ СУСПІЛЬНЕ
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешевий відпочинок"
20.25, 3.40 Складна розмова
21.30 Щоденник Євробачення- 

2018 г.

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 17 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, 

0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.50 "Одруження наосліп"

12.20, 13.45, 15.05 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 "Секретні матеріали"

20.30, 21.30 Т/с "Хороший хлопець"

22.30 "Право на владу 2018"

0.25, 4.15 Трилер "Реквієм за 

вбивцею"

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

3.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с "Черговий лікар - 

4" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подорож до центру душі" 

7, 8 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00 Д/ф "Дім "Слово" (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

5.55 М/ф
6.15, 22.40 "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, 20.40 Т/с "Заради 

кохання я все зможу!"
13.00 Х/ф "Нічна подія"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.20 "Подробиці"
0.25 Х/ф "Французький транзит" 

(16+)
2.55 "Орел і Решка. Шопінг"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Диявол с трьома 

золотими волосинами"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Рятівники
15.00 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
0.00 Щоденники Темного
1.00 Х/ф "Сон"

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.30, 21.25 Т/с "Пес-3" (16+)
12.10, 13.20 Х/ф "Сліпа лють" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 "На трьох" (16+)
16.30, 22.40 Т/с "Копи на роботі" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф "Чорна книга" (16+)
2.15 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.45 "Зіркове життя"
9.45 "Академія сміху"
11.40, 0.35 "Моя правда"
12.35 Х/ф "Іван та кобила"
14.00 Х/ф "Сіссі-бунтівна 

імператриця"
15.55 Х/ф "До Чорного моря"
17.15 Х/ф "Дівчина без адреси"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Час бажань"
1.25 "Позаочи"
2.05 Х/ф "Страчені світанки"
3.35 Кіноляпи
4.15 Саундтреки

7.00, 19.25 "Світ дивовижних 
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"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Вердикт історії"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"
6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00, 2.50 Зона ночі
5.05 Абзац
6.59, 8.15 Kids Time
7.00 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
8.20 Т/с "Меліса та Джой"
11.00 Х/ф "Вибух із минулого"
13.10 Х/ф "Джордж з джунглів"
15.00 Суперінтуїція
17.00, 19.00 Хто зверху (12+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Варьяты
0.00 Х/ф "Номер 44" (16+)
2.45 Служба розшуку дітей

6.50 Х/ф "Алмази для Марії"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Прорив"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

"Свідок"
12.50 "Школа доктора 

Комаровського"
14.30, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Темні лабіринти 

минулого" (16+)
2.50 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.25 Загублений світ

12.55 "Він, Вона і телевізор"

15.20 Х/ф "Горець: Джерело"

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)

20.30 Т/с "Кістки 12" (16+)

22.05 Т/с "Кістки 11" (16+)

23.50 "Помста природи"

6.55, 15.55 "Все буде добре!"
8.15 Все буде смачно!
9.15 МастерШеф (12+)
12.30 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 (16+)
22.55 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

6.00, 16.00 М/с "Чорний Джек"
6.27, 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 Щоденник Євробачення- 2018 

г.
9.40, 19.25 Д/ф "Шамварі: 

територія диких тварин"
10.40 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
11.00 Д/ф "Столика Японія"
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.00 Д/ф "Смак Дзяннаня"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 До справи
14.30 Радіо. День
15.15 М/с "Гон"
16.30 Документальний цикл
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 0.15 Інформаційна година
20.25 Схеми. Корупція в деталях
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
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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, 10.45, 12.20 "Одруження 

наосліп"

12.55, 14.20, 15.40 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 Драма "Чужа молитва"

22.10 Трилер "Експедиція "Ноїв 

ковчег"

0.50, 1.45, 4.30 "Розсміши коміка"

5.15 "Маша і ведмідь"

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

2.25 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 4.35 Реальна містика
13.30 Т/с "Відкрите вікно" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Відкрите вікно" (12+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00, 0.00 Т/с "Музика для двох" 

(12+)
23.20 По слідах
1.55 Телемагазин
3.10 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)
5.20 Зоряний шлях

6.00 М/ф
6.15, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Заради кохання я 

все зможу!"
12.50 Х/ф "Холодне літо 53-го"
14.50, 15.45, 16.45, 2.05 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.45 Х/ф "Сліпий обрій"
1.40 "Скептик 3"
4.10 Д/п "Хроніка пограбувань"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 Х/ф "Том Сойєр"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.30 Т/с "Зачароване королівство"
18.30 М/ф "Замбезія"
20.00 Х/ф "Великий дружній 

велетень"
22.15 Х/ф "Земля в облозі"
0.00 Теорія зради
1.00 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.30, 16.30 Т/с "Пес-3" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.20 Х/ф "Чорна книга" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Х/ф "Той, хто біжить по лезу 

- 2049" (16+)
0.35 Х/ф "Нічне чергування" (18+)
2.25 Факти
2.45 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Своя роль"
10.35 "Моя правда"
11.30 Х/ф "Абітурієнтка"
13.05 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

чотирьох"
15.05 Х/ф "Шерлок Холмс: Собака 

Баскервілів"
17.05 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Русское поле"
0.20 Х/ф "Повернення немає"
2.10 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

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 "Служба порятунку"
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 "Вердикт історії"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Кольори"
5.05 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

5.05 Абзац

6.59, 8.44 Kids Time

7.00 М/ф "Вартовий Місяця"

8.45 Х/ф "Лабіринт" (16+)

12.40 Х/ф "День Триффидів" (16+)

16.40, 1.00 Х/ф "Космос між нами" 

(12+)

19.00 Х/ф "Час" (16+)

21.10 Х/ф "Джампер" (16+)

23.00 Х/ф "Вторгнення: Битва за 

рай" (16+)

6.25 Х/ф "Вірний Руслан"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Ті, що зійшли з небес"
10.35 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

"Свідок"
12.50 "Школа доктора 

Комаровського"
14.35, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Темні лабіринти 

минулого" (16+)
2.50 "Випадковий свідок"
3.05 "Речовий доказ"
3.35 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00, 12.55 "Помста природи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.20 Загублений світ

14.50 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)

19.25 Х/ф "Бета-тест" (16+)

21.05 Х/ф "І гримнув грім" (16+)

22.55 "Змішані єдиноборства. UFC"

1.30 "102. Поліція"

3.00 "Облом.UA."

7.25 Х/ф "Таємниця Чорних 
дроздів"

9.25 Х/ф "Спокута"
11.15 Х/ф "Червонi браслети"
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
20.00, 22.40 Холостяк (12+)
23.35 Як вийти заміж (12+)

6.27, 21.00, 3.00 Новини
7.05, 8.05 День пам’яті жертв 

геноциду 
кримськотатарського народу. 

9.00 "Крим. Нескорений"
9.40 "Межа очікування"
10.35 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
11.00 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Перформанс "Devam-

Продовження"
12.05 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
17.00 "Генічеськ"
17.30 "Крим. Спротив"
18.00, 0.15 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 День пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського 
народу та День боротьби за 
права кримськотатарського 
народу. Спецпроект
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СУБОТА, 19 ТРАВНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 "Життя без обману"

11.10, 23.20 "Світське життя 2018"

12.10 Т/с "Хороший хлопець"

16.20, 21.15 "Вечірній квартал 

2018"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.00 Драма "Чужа молитва"

1.55 Трилер "Експедиція "Ноїв 

ковчег"

7.00, 15.00, 19.00, 4.00 Сьогодні

7.15, 4.40 Зоряний шлях

9.20 Т/с "Подорож до центру душі" 

1, 6 с. (12+)

15.20 Т/с "Подорож до центру душі" 

7, 8 с. (12+)

17.40 Т/с "Лист помилково" 1, 2 с.

19.40 Т/с "Лист помилково"

22.00 Х/ф "З чистого аркуша"

0.10 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

1.50 Телемагазин

2.20 Реальна містика

6.00 М/ф
6.30 "Чекай на мене"
8.00 Х/ф "Убити дракона"
10.30 Х/ф "Мій лагідний і ніжний 

звір"
12.40 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
14.30 Т/с "Нехай говорять" (16+)
18.10, 20.30 Т/с "Друге життя" (12+)
20.00, 2.45 "Подробиці"
23.00 Х/ф "Арифметика підлості" 

(16+)
0.55 Х/ф "Наречена на замовлення" 

(16+)
3.15 Ток-шоу "Стосується кожного"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Принцеса Лілліфі"
12.00 Х/ф "Король повітря: Ліга 

чемпіонів"
13.30 Х/ф "Русалонька"
14.30 Рятівники
20.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
0.00 Щоденники Темного
1.00 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"
3.10 Х/ф "Чорна рада"
5.40 Корисні підказки

5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.25 Факти
5.45 Більше ніж правда
7.35 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
13.30 Х/ф "Той, хто біжить по лезу 

- 2049" (16+)
16.30 Х/ф "Місія нездійсненна" 

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

Підсумки
20.05 Х/ф "Місія нездійсненна-4: 

Протокол Фантом" (16+)
22.45 Х/ф "Місія нездійсненна-3" 

(16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.55 "Своя роль"
10.10 "Академія сміху"
11.05 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
11.50 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
13.25 Х/ф "Фабрика щастя"
15.15 Х/ф "Клятва любові"
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "З життя начальника 

карного розшуку"
22.55 Х/ф "Інспектор Лосєв"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 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 "Музика рідного дому"
16.15 "Ректор"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 3.45 "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 "Піше: між небом і 

землею"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Збіг обставин"

3.15 Служба розшуку дітей
3.20, 2.25 Зона ночі
5.55 М/с "Лунтик і його друзі"
6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
8.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент. Пост-шоу
13.00 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
16.40 М/ф "Відважна"
18.30 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
21.00 Х/ф "Інтерстеллар" (16+)
0.25 Х/ф "Епідемія" (16+)

4.35 Х/ф "Найостанніший день"
6.15 Х/ф "Зворотного шляху немає"
10.10 Х/ф "Товариш генерал"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 2.55 "Речовий доказ"
15.30 "Склад злочину"
17.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
21.20 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
23.15 Х/ф "Замкнутий ланцюг" 

(16+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"
2.40 "Випадковий свідок"
3.55 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.10 Загублений світ

10.05 Х/ф "Бета-тест" (16+)

11.35 Т/с "Стоматолог" (16+)

15.20 Х/ф "Мабуть, боги з'їхали з 

глузду"

17.25 Х/ф "Кришталеві черепи" 

(16+)

19.15 32 тур ЧУ з футболу 

"Динамо" - "Шахтар"

21.25 "ПРОФУТБОЛ"

23.20 "Помста природи"

6.05 Караоке на Майдані
7.05, 19.00 Хата на тата (12+)
9.00 Все буде смачно!
10.30 МастерШеф. Кулінарний 

випускний (12+)
13.35 Холостяк (12+)
16.20 Х/ф "Екіпаж"
21.55 Вечір з Наталею Гаріповою. 

Настя Каменських (16+)
23.05 Світами за скарбами (12+)

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.27, 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15 Новини
9.35 М/с "Гон"
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак українською
11.05 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Х/ф "Обітниця любові"
13.35 Концертна програма
14.30 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
15.25 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
16.15 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
16.35 Д/ф "Неповторна природа"
17.05 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
20.00, 1.10, 4.15 Розсекречена 

історія
21.30 Як дивитися кіно
21.55 Х/ф "Франц" (16+)
0.40 "Левко Лук"яненко. Йти за 

совістю"
2.05 "Чесно жити і чесно померти. 

Ігуменя Йосифа Вітер"
2.50 "Кенгір. Сорок днів свободи"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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НЕДІЛЯ, 20 ТРАВНЯ

6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.15 "Поверніть мені красу - 3"
11.45 "Світ навиворіт - 9"
13.05, 14.05 "Світ навиворіт: 

Камбоджа"
15.05 Т/с "Хороший хлопець"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Мелодрама "Дівчина з 

персиками"
0.40 Триллер "Пришестя диявола"
2.20 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні

7.45 Зоряний шлях

9.20 Т/с "Лист помилково"

13.00 Т/с "Музика для двох" (12+)

17.00 Т/с "Серце слідчого" 1, 2 с.

19.00, 2.40 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

21.00 Т/с "Серце слідчого"

23.00 Т/с "Час любити"

3.30 Ток-шоу "Говорить Україна"

5.00 Профілактика передавального 

устаткування

6.30 Х/ф "Бережи мене, мій 
талісмане"

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 "Шок" (16+)
14.10 Х/ф "Неприборканий" (16+)
16.40, 20.30 Т/с "Друге життя" (12+)
20.00, 1.30 "Подробиці"
23.20 Х/ф "Мінливості долі" (12+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.30 Х/ф "Том Сойєр"
12.15 Х/ф "Земля в облозі"
14.00 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
15.00 Х/ф "Про рибалку та його 

дружину"
16.00 М/ф "Замбезія"
17.30 Х/ф "Великий дружній 

велетень"
19.30 Т/с "Зачароване королівство"
0.30, 2.00 БарДак
1.00 17+
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки 

5.05 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Інсайдер
6.40 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
8.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.20, 13.00 Х/ф "Місія 

нездійсненна" (16+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Місія нездійсненна-3" 

(16+)
16.05 Х/ф "Миссия невыполнима-4. 

Протокол Фантом" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Місія нездійсненна-5. 

Нація ізгоїв" (16+)
23.10 Х/ф "Місія нездійсненна-2" 

(16+)
1.40 Х/ф "Нічне чергування" (18+)
3.15 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 1.50 "Своя роль"
9.30 "Володимир Івасюк. Ідеальне 

вбивство"
10.30 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

чотирьох"
13.20 Х/ф "Шерлок Холмс: Собака 

Баскервілів"
15.20 Х/ф "Дорога в ад"
18.30 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.15 Т/с "Людина в прохідному 

дворі"
2.30 Кіноляпи
3.30 Саундтреки
5.00 Телебачення

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Прогулянки містом"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 Х/ф "Леопард"
18.35 "Ситуація"
18.45, 2.20 Х/ф "Великий рейд"
21.00, 1.30, 4.20 "СТН-тижневик"
21.30, 2.00, 4.50 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Останній подарунок"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Хто Ви, містер Брукс?"
5.10 "Мультляндія

3.00 Зона ночі
5.15 Стендап-шоу
6.04, 7.24 Kids Time
6.05 М/с "Дракони. Перегони 

бесстрашых"
7.25 М/ф "Відважна"
9.15 Х/ф "Джампер" (16+)
11.00 Х/ф "Час" (16+)
13.15 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
16.00 Х/ф "Інтерстеллар" (16+)
19.20 Х/ф "Примарний вершник" 

(16+)
22.00 Х/ф "Скажені перегони" (18+)
0.00 Х/ф "Плетена людина" (16+)

5.15 Х/ф "Вінчання зі смертю"

6.35 "Страх у твоєму домі"

10.20 Х/ф "Пацани"

12.05 Х/ф "Табір іде в небо"

14.00 Х/ф "Ще один зв'язок"

16.35 Х/ф "Смерть негідника" (16+)

19.00 Х/ф "Справа Румянцева"

20.55 Х/ф "Під прицілом кохання" 

(16+)

23.00 Х/ф "Охоронниця" (16+)

0.45 Х/ф "Замкнутий ланцюг" (16+)

2.30 "Речовий доказ

6.00 М/ф

8.00 "Бушидо"

9.00 "Помста природи"

12.10 Загублений світ

16.10 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)

19.00 Х/ф "Інферно" (16+)

20.45 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)

23.00 Змішані єдиноборства. UFC

1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.45 "Облом.UA."

8.10 Як вийти заміж (12+)
9.15 Все буде смачно!
11.15 Караоке на Майдані
12.15 ЕксперименТИ (16+)
14.15 Х/ф "Екіпаж"
17.00, 23.35 Я соромлюсь свого 

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

(16+)

6.00 "Левко Лук"яненко. Йти за 
совістю"

6.30 День пам'яті жертв політичних 
репресій. Спецпланування

9.30 Х/ф "Обітниця любові"
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 

ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ 
ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

12.10 Перший на селі
12.40 Х/ф "Йосип прекрасний. 

Намісник фараона"
15.50 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
16.10, 23.30 Д/ф "Неповторна 

природа"
17.05 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
19.50 Д/ф "Як працюють міста"
21.00, 0.15 Новини
21.35 "Таємний ізолятор СБУ"
22.15, 1.30 Букоголіки
22.40 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
0.45, 1.09, 1.10 Д/ф "Спільноти 

тварин"
2.00 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ 2.00-

14.00

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

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

Підприємству з виробництва 
полімерних труб у м. Бориспіль 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

МАШИНІСТ 
ЕКСТРУДЕРА

Бажано з д/р, офіційне працевлаштування
З/п достойна, за результатами співбесіди

Тел.: 050-386-84-27Тел.: (067) 597-02-07, Юрій

ПОТРІБЕН

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

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» (юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Євгена Свер-
стюка, буд. 19; фактична адреса АЗС: Київська область, м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, буд. 2/7), повідомляє про наміри отримання дозволу на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство спеціа-
лізується на роздрібній торгівлі пальним. Основними джерелами утворен-
ня викиду являються ємності з паливом, місця заправки автомобілів, газові 
модулі. В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря потра-
пляють наступні забруднюючі речовини: неметанові леткі органічні сполу-
ки: вуглеводні, ксилол, толуол, пропан, бутан, бензол. Максимальний обсяг 
викидів забруднюючих речовин складає до 1,5 т/рік. Викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря кожного майданчика АЗС не створюють пе-
ревищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної 
зони. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо 
цього питання проводиться протягом місяця з дати подачі повідомлення в 
місцеві засоби масової інформації Виконавчим комітетом Бориспільської 
міської ради за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
72, тел.: (04595) 60741, 60235, borispil@i.ua.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» (юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Євгена Свер-
стюка, буд. 19; фактична адреса АЗС: Київська область, м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 209), повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство спеціалізуєть-
ся на роздрібній торгівлі пальним. Основними джерелами утворення викиду 
являються ємності з паливом, місця заправки автомобілів, газові модулі. В 
процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря потрапляють на-
ступні забруднюючі речовини: неметанові леткі органічні сполуки: вуглевод-
ні, ксилол, толуол, пропан, бутан, бензол. Максимальний обсяг викидів за-
бруднюючих речовин складає до 1,5 т/рік. Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря кожного майданчика АЗС не створюють перевищення 
рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони. Збір 
зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо цього питан-
ня проводиться протягом місяця з дати подачі повідомлення в місцеві засо-
би масової інформації Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, тел.: (04595) 
60741, 60235, borispil@i.ua.



13№18 (927), 11 травня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Форд-Сієра, 1988 р., синього кольору, 77 тис. км, 

гарний стан. Тел.: 0 73 2113280, Володимир. 

Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна договір-
на. Тел.: 0 67 2344349.

4 колеса R14, зимова гума, на Сеат-Фольксва-
ген (нова), шруз (граната), стартер б/в. Тел.: 0 
67 2344349.

Багажник на Фіат-Фіоріно. Тел.: 0 67 2344349.

Запчастини б/в до трактора: колінвал, 3500 грн; 2 
головки, 3000 грн; стартер, 1700 грн; генератор, 2000 
грн; бортова в зборі, 4500 грн; бортова, 1700 грн; ко-
лесо переднє, 1800 грн; рульова тяга, 500 грн; палив-
ний насос з форс., 3500 грн; корзина зчеплення, 2500 
грн; НШ-10, 500 грн. Тел.: 0 96 0158374.

Запчастини до МAN, нові: енергоакумулятор, кран 
повітряний, двигун автономного опалення (б/в), вінець 
маховика, трещітки, датчик тахометра, наконечники 
рульової тяги. Тел.: 0 96 0158374.

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, 
цементовози 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 потре-
бують фарбування, кредитних, нерозмитнених. 
Швидкий розрахунок, оформлення за наш раху-
нок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

ників, 520000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Камінського вул., 4/5, 36/18/8, ремонт, 575000 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, 
газколонка, житловий стан, 450000 грн. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Нова 31 вул., центр, 8/10, 52/20/12, після будівель-
ників, 600000 грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Привокзальна 3а вул., 5/9, 24/14/6, балкон, лічиль-
ники, житловий стан, 365000 грн (еквівалентно 14000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого вул., р-н м-ну «Маяк», 10/10, 52/28/8, ре-

монт, 860000 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, 
730000 грн (еквівалентно 28000 у.о.), є інші варіан-
ти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Момота вул., 5/10, 60/32/9, лоджія, с/в окремо, лі-
чильники, бойлер, гарний ремонт, 1040000 грн (екві-
валентно 40000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356924.

Нова 31а вул., 1/9, 65/30/10, після будівельників, 
780000 грн (еквівалентно 30000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356924. 

Робоча 19 вул., 1/9, 52/28/9, ремонт, 780000 грн 
(еквівалентно 30000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

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 бу-

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

Головатого вул., 3/5, 66/40/8, на початку вулиці, жит-
ловий стан, 755000 грн (еквівалентно 29000 у.о.), є 
інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

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

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

БУДИНКИ

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, са-

рай, 2 погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Гоголя вул., 70 кв.м, 3 кімнати, коридор, кухня, 10 
соток, 910000 грн (еквівалентно 35000 у.о.), є інші ва-
ріанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Головатого вул., 75 кв.м, 4 кімнати, коридор, кухня, 
10 соток, 755000 грн (еквівалентно 29000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Дубечанський пров., 75 кв.м, 3 кімнати, коридор, кух-
ня, 10 соток, 936000 грн (еквівалентно 36000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Коцюбинського вул., 80 кв.м, 4 кімнати, утеплений 
під короїдом, сарай, погріб, 10 соток, 910000 грн 
(еквівалентно 35000 у.о.). 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-поверховий будинок, кух-
ня-студіо, 3 кімнати, с/в у будинку, під чистову, 5 соток, 
910000 грн (еквівалентно 35000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Стасюка вул., 80 кв.м, 4 кімнати, сарай, погріб, 6 
соток, 962000 грн (еквівалентно 37000 у.о.), є інші ва-
ріанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Франка вул., 200 кв.м, цегляний, 6 соток, 780000 грн 
(еквівалентно 30000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356924.

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.

школа №3 р-н, дерев’яний, обкладений цеглою, 60 
кв.м, м/п вікна, 3 кімнати, всі комунікації, госпбудівлі, 
8 соток, 650000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924. 

В.Стариця с., 65 кв.м, 3 кімнати, цегляний, газ, світ-
ло, житловий стан, колодязь, 30 соток, 365000 грн 
(еквівалентно 14000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356924. 

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.

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

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

Проців с., 65 кв.м, житловий стан, асфальтований 
під’їзд, 18 соток, 1014000 грн (еквівалентно 39000 
у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

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

Сошників с., будинок пасічника, грибника, мислив-
ця, для ведення сільського господарства, луг, ліс, річ-
ка, ставок. Тел.: 0 50 1388072, 0 97 5338097.

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

поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, централь-
на 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 забудо-
ву, 675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), торг. Тел.: 0 
95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 140000 

грн (еквівалентно 5000 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106 
Ігор.

гараж, кооп. «Схід», оглядова яма, погріб, кран-бал-
ка, погріб. Тел.: 0 63 8281146.

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

Бориспіль
Вересая вул., 8 соток, комунікації по вулиці, 325000 

грн (еквівалентно 12500 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356924.

Ганни Каленченко вул., 10 соток, держакт під забу-
дову, поруч об’їзна, 208000 грн (еквівалентно 8000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

Городня 54 вул., 10 соток, погріб, сарай, ціна дого-
вірна, господар. Тел.: 0 97 5255130, 0 97 2924339. 

Джерельна вул., р-н «розвилки», 10 соток, 
фасад 50 м, гарне місце, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель та споруд, поруч світло, газ 300 
м, 156000 грн (еквівалентно 6000 у.о.),торг, го-
сподар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Красіна вул., 10 соток, держакт під забудову, ас-
фальт, комунікації, широкий фасад, 780000 грн (екві-
валентно 30000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356924.

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

216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. Термі-
ново. Тел.: 0 63 2984822, 0 50 3478114.

Н.-Левицького вул., 10 соток, держакт під забудову, 
комунікації по вулиці, 260000 грн (еквівалентно 10000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

Нечуя-Левицького вул., 10 соток, під будівництво, 
поруч світло, газ, під’їзд, недорого. Тел.: 0 66 3663002, 
0 50 6588881.

Перемоги вул., 10 соток, під забудову, 260000 грн 
(еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356924.

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

Туполєва вул., центр, 10 соток, обгороджена, всі ко-
мунікації, 495000 грн (еквівалентно 19000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

Франка вул., 10 соток, кутова, держакт під забудо-
ву, комунікації по вулиці, 235000 грн (еквівалентно 
9000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

Франка вул., центр, 3 держакти, старий будинок 
з газом, асфальт, 1170000 грн (еквівалентно 45000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

Харківська вул., 10 соток, кутова, державний акт, 
ціна договірна, господар. Тел.: 0 97 5902709.

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

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

розвилки р-н, 16 соток, старий будинок, 2 держакти, 
всі комунікації, 572000 грн (еквівалентно 22000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

розвилки р-н, 5 соток, всі комунікації, асфальт, об-
городжена, 235000 грн (еквівалентно 9000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

розвилки р-н, до 7 соток, світло, газ по вулиці. Тер-
міново. Тел.: 0 63 2938972.

центр р-н, 20 соток, старий будинок, 2 держакти, 
всі комунікації, асфальт, 1170000 грн (еквівалентно 
45000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

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. 

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 
город), гарне, зручне місце, центр села, комунікації 
поруч. Тел.: 0 97 5918154.

Іванків с., під забудову, 14 соток, без посередників. 
Тел.: 0 68 6522115, 0 95 4478163, Марина. 

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

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 

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

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

Тел.: 098-228-17-11, 
063-808-49-48, Дмитро 

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 
(м. Бориспіль)

РЕФКОНТЕЙНЕРИ
Загальна площа 80 куб.м — 40 тонн
Температура зберігання +200 С до -300 С
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Кийлів с., дачна ділянка, садове товариство «Па-
рус», 8 соток, дерев’яний будинок, електрифікований, 
газ поруч, ліс, Дніпро. Тел.: 0 98 3880161.

Любарці с., 25 соток, під будівництво, поруч газ, світ-
ло,асфальт, недорого. Тел.: 0 66 3663002, 0 67 7683883.

Мирне с., під будівництво, 15 соток, світо, газ, ас-
фальтований під’їзд. Тел.: 0 50 6588881, 0 68 8681416.

Нестерівка с., 10 соток, під будівництво, поруч 
світло, газ, озеро, під’їзд. Тел.: 0 66 3663002, 0 67 
7683883.

Нестерівка с., вул. Космонавтів, 10 соток, новий ма-
сив, держакт під забудову, 182000 грн (еквівалентно 
7000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 10 соток, держакт 
під забудову, 208000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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 
комунікаціями або зі старим будинком, у господаря, 
розгляну пропозиції, посередникам не турбувати, ви-
куп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

земельну ділянку 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.

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. 

В їдальню на території аеропорту потрібні ку-
хар та посудомийниця, з/п договірна, робота по-
змінна. Тел.: 0 67 9867169.

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 місцезна-
ходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

ВОДІЙ КАТ. «Е», З/П ВІД 14000 ГРН, СТАЖ РО-ВОДІЙ КАТ. «Е», З/П ВІД 14000 ГРН, СТАЖ РО-
БОТИ ВІД 5 Р., БАЖАНО Д/Р НА ДАФ. ТЕЛ.: 0 БОТИ ВІД 5 Р., БАЖАНО Д/Р НА ДАФ. ТЕЛ.: 0 
95 3861389, ОЛЕНА, 0 50 2844741, ОЛЕКСАНДР.95 3861389, ОЛЕНА, 0 50 2844741, ОЛЕКСАНДР.

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

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; комплек-
тувальник; водій автонавантачувача; укладач 
зразків керамічної плитки. Тел.: 0 50 3161611, 
Людмила.

На виробництво гофроупаковки (картон, кар-
тонні коробки), с. Щасливе, потрібен вантажник 
на склад (розвантаження-навантаження тран-
спорту). Г/р з 8.30 до 16.30, офіційне працевлаш-
тування, від ст.м. «Бориспільська», «Червоний 
хутір» надається транспорт. Тел.: 0 67 2095551, 
Олексій, 0 67 4024149, Олексій. 

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 охоронці, у гарній 
фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 
Наявність медичної справки та справки про не-
судимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: (4595) 50455, 
(044) 2236768, 0 67 3288818.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні пе-
рукарі жіночої та чоловічої зали, д/р від 1 року, 
іногороднім 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 інженер-проектувальник (тепло-
енергетик), з/п договірна, офіційне працевлаштуван-
ня, 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.

Оголошення та реклама

Підприємству з виробництва полімерних труб 
у м. Бориспіль на постійну роботу потрібен ма-
шиніст екструдера, бажано з д/р, офіційне пра-
цевлаштування, з/п достойна, за результатами 
співбесіди. Тел.: 0 50 3868427. 

Підприємству з обслуговування житлового фонду 
потрібен диспетчер на аварійну службу, г/р доба/три, 
з/п 5000 грн, офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н 
«Троєщина». Тел.: 0 93 2565439, Олександр Володи-
мирович. 

Підприємству на меблеве виробництво потріб-
ні столяр, складальник меблів, можливо без д/р. 
Тел.: 0 67 9300640, 0 66 9903674. 

Підприємству на постійну роботу потрібні різ-
норобочі, вантажники, електрозварювальни-
ки, електрики, прибиральниці, пакувальниці на 
склад, без ш/з. Робота у с. Глибоке Бориспіль-
ського р-ну. Тел.: 0 67 2147514, 0 67 3284245.

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 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 працівник у майстерню з виготовлення ду-
блікатів ключів, д/р не обов’язково (навчаємо). Тел.: 0 
93 1909893, 0 99 3846783.

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.

будинок для сімейної пари, центр, кімната 16 кв.м, 
кухня 8 кв.м душова на вулиці, меблі, водопровід, 
газове опалення. Тел.: 0 93 5210123, 0 97 2417250, 
вранці та ввечері. 

будинок, р-н розвилки, 2 кімнати прохідні, с/в в будин-
ку, вода у будинку, частково меблі, 4500 грн+лічильни-
ки, для сім’ї. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на 2 по-
версі 1 велика кімната, необхідні меблі, техніка, бу-
диночок для гостей, ціна договірна, на літній період. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Найму
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на ва-
ших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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.

Міняю
Бориспіль

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

2-к.кв., м. Київ, Ленінградська площа на квартиру у 
м. Бориспіль, або продам, 780000 грн (еквівалентно 
30000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Біла Церква

Охоронці на підприємство ПрАТ Росава. Вахта в м. 
Біла Церква. Г/р: 15/15, 30/15. З/п від 7000 грн/місяць. 
Житло та спецодяг надаємо. Проїзд компенсуємо. 
Тел.: 0 67 9110959, 0 50 3586564, Володимир Володи-
мирович, 0 50 2396115, Наталя.

Бориспіль
АВТОМИЙКА «35 КМ» ЗАПРОШУЄ НА РОБО-АВТОМИЙКА «35 КМ» ЗАПРОШУЄ НА РОБО-

ТУ АВТОМИЙНИКІВ, ГРАФІК ПОЗМІННИЙ. ВИ-ТУ АВТОМИЙНИКІВ, ГРАФІК ПОЗМІННИЙ. ВИ-
СОКА З/П. ТЕЛ.: 0 67 2327260, 0 95 0832792.СОКА З/П. ТЕЛ.: 0 67 2327260, 0 95 0832792.

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

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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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 охоронці на постійну роботу у м. Київ 
та область, добові та вахта, з/п залежить від 
графіка роботи, від 3725 грн. Тел.: 0 67 4680274.

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.

РЕСТОРАН У М. БОРИСПІЛЬ ЗАПРОШУЄ НА РЕСТОРАН У М. БОРИСПІЛЬ ЗАПРОШУЄ НА 
РОБОТУ КУХАРЯ, Г/Р ПОЗМІННИЙ, ЗАРОБІТ-РОБОТУ КУХАРЯ, Г/Р ПОЗМІННИЙ, ЗАРОБІТ-
НА ПЛАТА 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 4318502. НА ПЛАТА 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 4318502. 

РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗАПРОШУЄ НА РОБО-РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗАПРОШУЄ НА РОБО-
ТУ ПРИБИРАЛЬНИЦЬ. ТЕЛ.: 0 98 9273746.ТУ ПРИБИРАЛЬНИЦЬ. ТЕЛ.: 0 98 9273746.

Робітники в ягідний розсадник (Київська обл, 
Макарівський р-н, с. Рожів). Проживання та 
харчування безкоштовно. Посадка, обрізка, 
сапання, мотокоса, мотоблок, оприскувачі. 
З/п 300-500 грн/день (від виробітку). Тел.: 0 50 
9210453, 0 96 7500769.

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, хімік-ана-
літик, електромеханік, вантажники, складальни-
ки-пакувальники, засипальники 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 на роботу потрібні адміністратор, завгосп, 
офіціанти, бармен, з/п щоденно. Тел.: 0 99 5444797, 0 
63 6363608. 

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

ТОВ «ДДК Фурніче» запрошує на роботу поміч-
ників столяра та різноробочих без ш/з, своєчасна 
виплата з/п, офіційне працевлаштування, зручний 
г/р, дружний колектив. Можливе працевлаштуван-
ня без д/р на аналогічній посаді, м. Бориспіль, вул. 
Завокзальна, 30. Тел.: 0 97 3462005, Максим. 

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.

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні бухгалтер з д/р 1С.8, 
г/р пн-пт з 9.00 до 18.00; шиномонтажники, різноробочі, 
слюсарі, г/р тиждень/тиждень. Тел.: 0 96 2499983.

Цегляний завод у м. Бориспіль проводить на-
бір на вакансії: механік з постачання, водій на-
вантажувача, оператор пресу, обрубувач цегли, 
шліфувальник, укладач-пакувальник, підсобний 
робітник. Висока та стабільна з/п, позмінний г/р, 
офіційне працевлаштування, соцпакет, навчан-
ня новачків без д/р, часткова компенсація жит-
ла для іногородніх, розвозка (Баришівка, Бори-
спіль). Тел.: 0 50 4196700, 0 96 9198832. 

Київ
На роботу потрібні охоронці, оператори відеонагляду. 

Робота в м.Київ. З/п від 8200 грн. Без д/р, та матеріаль-
ної відповідальності. Вахта! Денні, добові зміни. Житло 
і форму надаємо. Тел.: 0 97 5888794, 0 99 1535053.

Охоронці КПП в престижний ЖК в центрі м. 
Київ. Графік роботи добовий 1/2, 2/2. З/п 700 
грн/доба. Тел.: 0 67 8271338, Ігор. 

Охоронці на будівельний майданчик престиж-
ного ЖК в центрі м. Київ. Графік роботи добо-
вий 2/2, 2/4. З/п 600 грн/доба. Тел.: 0 67 8271304, 
Олександр. 

Охоронці паркінгу для работи в м. Київ. Графік 
роботи добовий 1/2. З/п 500 грн/доба. Є вахта 
20/10, з/п 300 грн/доба. Тел.: 0 67 8271338, Ігор.

Охоронці патрульні для роботи в м. Київ. Гарні 
умови роботи. Графік роботи добовий 1/2. З/п 
650 грн/доба. Є вахта 20/10, 25/15, з/п 400 грн/
доба. Тел.: 0 67 8271338, Ігор.

Покоївка потрібна на постійну роботу в м. Київ, в міні-го-
тель домашнього типу. Проживання надається! Заробітна 
плата від 250 до 400 грн в день. Тел.: 0 63 2331709. 

Швачка в дружний колектив дизайн-студії. 
Терміново!Робота в м. Київ. Д/р від 2-х років 
зі знанням швейної справи. Відповідальність, 
працьовитість. Подробиці обговорюються. 
Тел.: 0 98 3949190. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
М/п вікно «Вінтек», 1460х1120 мм, глухе, 2-камерний 

склопакет, б/в, гарний стан, 300 грн. Тел.: 0 50 3868427.

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

МИЙНИКИМИЙНИКИ

КУХАРІ
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.

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

ВОДІЇ АВТОБУСІВ 
категорії «D»
Слюсарі з ремонту авто
Автоелектрики
Механік з постачання
Механік з ремонту авто
Інженер з охорони праці
Прибиральника

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

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень 
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання за даною спеціальністю.

ДРУКАРЯ 
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

ДРУКАРЯ 
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, 

виплата премії за результати роботи, заохочувальні виплати до святкових 
дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22
м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

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

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 07.05.2018 року

1. ПП «АГРОЕЛЕКТРОПЛЮС», бухгал-
тер, з/п 7000 грн. Тел.: 095-469-15-35.

2. ТОВ «ДНЗ «Грінрайс Кідс», помічник 
вихователя, з/п від 4000 грн. Тел.: 095-
561-63-17.

3. ТОВ «Біонасервіс плюс», оператор 
виробництва бактерійн. препаратів, з/п 
7000 грн. Тел.: 050-393-81-76.

4. ТОВ «Біонасервіс плюс», помічник 
оператора виробництва бактерійн. пре-
паратів, з/п 5000 грн. Тел.: 050-393-81-76.

5. ФОП Кузьміченко О.А., помічник но-
таріуса, з/п від 4000 грн. Тел.: 097-007-
65-28.

6. ОСББ «Чубинська перлина», двірник, 
з/п 3723 грн. Тел.: (04595) 3-08-28.

7. ОСББ «Чубинська перлина», слю-
сар-сантехнік, з/п 3723 грн. Тел.: (04595) 
3-08-28.

8. ДП «Чайка», тракторист, з/п 6000 грн. 
Тел.: (044) 338-76-80.

9. ТОВ «Престиж плюс», кухар, з/п від 
6500 грн. Тел.: 067-401-81-79.

10. ТОВ «Престиж плюс», бармен, з/п 
від 6000 грн. Тел.: 067-401-81-79.

11. ТОВ «Престиж плюс», офіціант, з/п 
від 5000 грн. Тел.: 067-401-81-79.

12. ТОВ «Престиж плюс», покоївка, з/п 
від 4000 грн. Тел.: 067-401-81-79.

13. ТОВ «Престиж плюс», продавець 
будівельних матеріалів, з/п від 6500 грн. 
Тел.: 067-401-81-79.

14. ТОВ «Престиж плюс», вантажник, 
з/п від 4500 грн. Тел.: 067-401-81-79.
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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

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.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресуван-
ня, від виробника («Старе місто», «кірпичик»). 
Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 р. по 
11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для ванної 

кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа книжкова, 500 
грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695. 

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.
Корови чорнорябі, 2 шт., дійні, 5 та 7 місяців тільнос-

ті, ціна договірна. Тел.: 0 67 5916662, 0 67 7011195. 

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Вулики системи дадан — 1 шт., українські — 4 шт., 

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

Картопля велика, посадкова, дрібна, Іванків с., вул. 
Волошкова (Пролетарська),14. Тел.: 0 97 2903947, 0 
95 8912312.

РІЗНЕ

Бориспіль
Холодильні вітрини, 2,0х1 м, 1,5х1 м, гнуте скло; 

1,5х1 м — пряме скло. Тел.: 0 67 2696836.
Продаються комплектуючі та меблі для квіткового 

бізнесу: cтелажі дерев’яні, металевий стелаж для 
листівок, металопластикова біла перегородка, стіл 
з тумбою, рекламні бокси з підсвіткою «Квіти», ре-
кламна вивіска металева «Квіти», обігрівач масляний 
7 секцій, вази для квітів великі, середні, малі. Розпро-
даж вазонів до 30.05.2018 р. м. Бориспіль, вул. Голо-
ватого, 73 б (стара газконтора). Тел.: 0 96 2591722, 0 
96 2591723. 

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

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

Музичний супровід, тамада. Тел.: 0 99 6188838.
Оренда будівельної техніки: самоскиди, екска-

ватори, каток, міні-навантажувач. Пісок, відсів, 
щебінь з доставкою. Тел.: 0 67 6562743.

Пекарня пропонує до реалізації всі види хлібобу-
лочних виробів, здобу, пиріжки, весільні караваї, ко-
ндитерські вироби. Доставка, повернення, обмін та 
помірні ціни. Тел.: 0 67 2340932.

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

Втрачений диплом про вищу освіту, серія КВ 
№39950288, виданий на ім’я Науменко Оксани Олек-
сандрівни Національним педагогічним університетом 
М.П.Драгоманова 04.02.2011 р., вважати недійсним. 
Здаються в оренду рефконтейнери, загальна 
площа 80 куб.м — 40 тонн, температура збері-
гання +200 С до -300 С. Тел.: 0 98 2281711, 0 63 
8084948, Дмитро. 

Найму людину з безкоштовним проживанням та 
харчуванням при умові допомоги на присадибній ді-
лянці. Терміново. Тел.: 0 66 4249193.

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

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 серйоз-
них стосунків, маю житло. Тел.: 0 97 1047648.

Рушниця ІЖ-12, 12 калібру, гарний стан (Доз-

віл №1399). Тел.: 0 50 3348191.

Софа,дитяче ліжко, телевізор, м/п вікно (глухе), все 

б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

КУПЛЮКУПЛЮ

Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги се-

рії «Литературные памятники» та видавництва 

«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

Значки, листівки СРСР. Тел.: 0 67 5022236.

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

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР 

ОФІЦІАНТИ   ЗАВГОСП   БАРМЕН

Тел.: 099-544-47-97, 063-636-36-08
З/п щоденно

На постійну роботу 
м. Київ запрошуються

Слюсар-монтажник (трубопровід)

Електрозварювальник
Асфальтобетоноукладальник
Водії кат. «Е»

Заробітна плата договірна, за результатами 
співбесіди. Житло надається.

Тел.: (067) 401-11-79
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Допитливим читайликамДопитливим читайликам
Лабіринти

Усі їх умовно поділялись на чотири 
групи: рослинні, геометричні, рос-
линно-геометричні та зооморфні.

Рослинні орнаменти 
• Виноградні грона уособлюють 

радість, пов’язану із створенням 
сім'ї. Орнамент сад-виноград сим-
волізує життєву ниву, де чоловік 
виконує роль сіяча, а жінка є бере-
гинею, що ростить і плекає родин-
не дерево.

• Мак здавна захищав людей та 
їхню худобу від усілякого зла, саме 
тому цю тендітну і ніжну квітку ча-
сто вишивали на сорочках. Також 
мак слугував символом народної 
пам’яті, скорботи, любові та суму 
за загиблими.

• Білосніжна лілія — це знак ді-
вочої чарівності, чистоти і цноти. 

Дуже часто в орнаменті її зобра-
ження доповнюють хрестом, що 
благословляє молодят на створен-
ня дружної сім'ї. 

• Троянда — древній мотив, що 
означає оновлення та безперерв-
ність сонячного руху.

• Дуб та калина найчастіше зо-
бражуються на дівочих та пару-
бочих вишиванках. Ці візерун-
ки гармонійно поєднують у со-
бі чарівну і невмирущу красу та 
неймовірну силу. Дуб — це свя-
щенне дерево і уособлює бога 
сонячної енергії, а також розви-
ток і життя. Калина — це дерево 
усього українського роду. Його 
зображення найчастіше пов’язу-
вали з красою та процесом заро-
дження Всесвіту.

• Хміль — молодіжний символ. 
Він несе в собі енергетику розвит-

ку та любові. Орнаментами з хмелю 
наші предки декорували весільні 
чоловічі сорочки та рушники.

• Чорнобривці несуть символі-
ку цілющої сили, здатної вилікува-
ти душу і тіло. Також їх зображен-
ня уособлює любов до природи і 
всього живого.

• Берегиня — загадкова і таєм-
нича квітка, що містить у собі мате-
ринську силу. Вона уособлює суть 
створення Всесвіту і зародження 
життя. Цей символ є найбільш до-
рогим для українців, бо він асоцію-
ється з рідною матір’ю, її ніжністю 
та теплом її рук.

• Сонце і Вода — це благосло-
венні знаки, які нагадують восьми-
пелюсткову квітку. Цей дивовиж-
ний візерунок гармонійно поєднав 
у собі дві стихії, без яких не було 
б життя.

 Цьогоріч День вишиванки припадає на 17 травня. Свято це поки що неофіційне, але вже 
поширилося по всьому світу, де є українці. Вишиванка — це яскрава народна традиція. Вдя-
гаючи сорочку, прикрашену традиційним орнаментом, ми ніби ототожнюємо себе з усім 
українським, давнім і потужним, як саме життя. Сьогодні вишита сорочка — це дуже кра-
сиво і модно, молодіжно. Та поєднання кольорів і малюнків на вдяганці має і символічний 
зміст. Тому перш ніж вийти на люди у вишиванці, дізнайтеся, що означає орнамент.

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

1

4

5

6

3

2

7

1. У лісі родився, на воді 
плавав, у вогні згорів.

2. Ніг не маю, а ходжу. 
Рота не маю, а скажу. 
Коли спати, коли роботу 
починати.

3. Як устане, так до неба 
дістане.

4. Летять орлиці по синьо-
му небу. Розправили 
крила, сонце закрили.

5. Летить коник, басує. 
Полем-долом пустує. 
Ніхто його не впіймає, 
ніхто не загнуздає.

6. Мене просять і чекають. 
Як іду — усі тікають.

7. Із вогню стріла пролі-
тає, ніхто в небі її не 
спіймає.

 Кросворд Дізнайся ключове слово.
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 ТРИВОЖНИЙ ФАКТ

ПЕРЕВІРКИ НА ДОРОГАХ
 4 травня жителі Борисполя спостерігали дивну ситу-

ацію. На зупинці, навпроти ринку «Зоряний», невідомі у 
фосфоричних жилетах та кепі з написом «Всеукраїнська 
асоціація пасажирів» записували номери авто, які зупиня-
ються підбирати попутних пасажирів. Інформація сколих-
нула Фейсбук. Хто ці люди та з якою метою вони це роби-
ли — розбиралися «Вісті»

Наталія ДОЛИНА

Стояли товариші 
на зупинці...

Першим про акцію написав на 
своїй сторінці у Фейсбуці бориспі-
лець Дмитро Футорний.

«Коли громадяни запитали, що 
вони роблять і з якою метою — 
відповідь була: «Захищаємо пра-
ва пасажирів. Ми асоціація паса-
жирів». Громадяни цікавилися: 
«Як вступити у вашу асоціацію, 
ми пасажири зі стажем?» Відпо-
відали, що не можна. Зателефо-
нував у поліцію (на 102) . Заявив, 
що молодики в однаковій формі 
записують номера авто. На що от-
римав відповідь: «Все нормаль-
но, це акція громадської органі-
зації. На питання, чи є погоджен-
ня з поліцією, відповіли: «Так.» Ще 
питання: чому немає представни-
ків патрульної поліції, адже ця ак-
ція проходить на автошляху і мо-
же стати причиною аварії. Відпо-
віді не отримав».

Пост Дмитра Футорного викли-
кав резонанс. Ось що написали в 
коментарях на сторінці «Бориспіль 
для всіх» у Фейсбуці містяни:

• «Стояли такі товариші на зу-
пинці Авіаторів. Вийшли на до-
рогу і почали оточувати машини, 
які під'їжджали. Не просто запи-
сували номери, а оточували, не 
даючи виїхати. На прохання лю-
дей пред'явити документи відмов-
ляли, потім показали один «доку-
мент» — надрукований текст на 
папірці. Ні фірмового бланка, ні 
печатки «громадської організації» 
не було. Ознайомитися з текстом 
також було неможливо, оскільки 
лист у руки не дали».

• «Ми всі знаємо, як вони погро-
жували водіям попуток вибити 
скло, перешкоджали людям зай-
ти в бусик-попутку. Коли здійняв-
ся скандал у Фейсбуці, то так звані 
«активісти» почали прикриватися 
тим, що люди порушують прави-
ла дорожнього руху, коли сідають 
у попутки».

• «Стояли на станції метро «Хар-
ківська» тиждень тому, не дава-

ли машинам зупинятися, так один 
чоловік викликав поліцію, і їх 
прогнали».

• «Ціна на маршрутку завище-
на. Нехай зроблять нормальну ці-
ну і умови — і люди будуть їздити 
маршрутками. Значна частина на-
селення Борисполя працює в Киє-
ві плюс студенти».

• «Перевізники найняли псевдо-
організацію. Спочатку наведіть 
лад у маршрутках та нормальну 
ціну встановіть. І навчіться спіл-
куватися з пасажирами. Ганьба!»

Союз меча і орала
Статус громадської організації 

має бути підтверджений у поряд-
ку, встановленому Законом Укра-
їни «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських фор-
мувань». 

У  Реєстрі громадських об’єд-
нань «Всеукраїнську асоціацію па-
сажирів» нам знайти не вдалося. 
Не бачили ми й подібних сторінок 
у соцмережах. Отже, люди в жиле-
тах і кепі на дорозі могли назвати-
ся ким завгодно — навіть членами 
Союзу меча і орала. Суті справи це 
не міняє.

Останнім часом в Україні ви-
никла тривожна тенденція — 
під виглядом так званих «акти-
вістів» та «громадських діячів» 
об’єднуються в групи люди, які 
виконують замовлення пев-
них політичних або бізнесових 
структур. 

Кому це вигідно?
Як людина, яка впродовж 20 ро-

ків їздила з Борисполя до Києва на 
роботу, маю уявлення щодо ситуа-
ції з маршрутками. 

• По-перше, перевізники в Бори-
сполі — монополісти. Крім марш-
руток №316 та №317, до Києва ді-
статися більше нічим. 

• Твердження, що маршрутки, на 
відміну від попутки, гарантують без-
пеку, не відповідає дійсності. Якщо 
щось трапиться в дорозі, довести 
вину перевізників неможливо, ад-
же квитків водії не видають.

• У години «пік», коли люди їдуть 
на роботу або з роботи, водії на-
бивають маршрутки «під зав'язку», 
тож пасажири змушені їхати стоя-
чи, у тісноті. 

• Маршрутки старі і брудні, авто-
парк давно не оновлювався, а ці-
ну за проїзд за останні роки пере-
візники збільшували кілька разів. 
Тож люди обрали альтернативний 
варіант —попутки. Це зручніше, 
швидше і дешевше (зараз до ст. м. 
«Бориспільська» проїзд маршрут-
кою коштує 21 грн, попуткою — 10 
грн). Зрозуміло, що перевізникам 
це не до вподоби. 

Чи пов'язана нинішня «громад-
ська акція» з інтересами переві-
зників, невідомо. Але факт, що «ак-
тивісти» видавали себе за членів 
неіснуючої організації, викликає 
сумніви в щирості їхніх намірів. 

— 4 травня з лінії 102 надійш-
ло повідомлення про те, що на 
вул. Авіаторів є порушення до-
рожнього руху. А саме — зупин-
ка транспортних засобів на зу-
пинці громадського транспорту. 
Викликів щодо погроз або бійок 
не надходило. 

Напередодні акції ці люди при-
ходили до мене з громадською 
ініціативою. Повідомили, що во-
ни небайдужі громадяни, активі-
сти і хочуть провести акцію щодо 
профілактики правил дорожньо-
го руху. Їхня позиція: пасажири, 
які чекають попутки на зупин-

ках громадського транспорту, 
заважають руху. Автобус не мо-
же під’їхати до зупинки. Вони ма-
ли намір провести бесіди з паса-
жирами, аби запобігти порушен-
ням. Вважаю, що вони проявили 
громадянську позицію. Перепи-
сувати номери законом не забо-
роняється. Це державний номер-
ний знак — під ним не написані 
ні адреса, ні власник автомобіля. 
Втім, якщо вдаються до погроз, 
про це потрібно повідомляти по-
ліцію. Реакція буде обов'язково.  
Зупиняти авто має право тільки 
патрульна поліція.

Раніше люди чекали попутки на 
перехресті вул. Київський Шлях — 
Європейська. Це небезпечно, зава-
жало руху. Ми просили пасажирів 
перейти в «кишені» біля кінотеатру, 
проводили рейди, штрафували во-
діїв, які зупинялися в недозволено-
му місці. Ситуацію владнали, зараз 
люди чекають попутки в «кишені» 
біля кінотеатру. Ніхто їм не заважає 
це робити. Є ще велика «кишеня» у 
Соцмістечку біля Книшового мемо-
ріально-паркового комплексу. А на 
зупинках громадського транспорту 
та серед дороги «ловити» попутки 
заборонено.

Віталій ГОРКУН,
Начальник Бориспільської 
патрульної поліції 

«Зупиняти авто має право тільки патрульна поліція» КОМЕНТАР

БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«Наш BlaBlacar»
«Вісті» запитали у людей, 

які їздять до Києва на по-
путках, чому вони обирають 
цей вид транспорту та чи є у 
них історії, пов’язані з цим.

Артур, студент: 
— Їжджу попуткою в Ки-

їв. Маршрутками дорожче і 
довше. Попуткою комфорт-
ніше: у спекотну погоду во-
дій увімкне кондиціонер, а у 
маршрутці, максимум, відкри-
ють люк і вікно. Влітку у сало-
ні спекотно, як у лазні. Інколи 
водій маршрутки може одно-
часно кермувати і розмовля-
ти по телефону. 

Марина, студентка:
— Попутками їжджу із 

2007 року. Різне трапляється. 
Якось ми з подружкою їхали 
з Києва пізно ввечері попут-
кою. Про те, що проїзд кош-
тує 15 грн, дізнались на виїзді 
з міста. У нас були крупні гро-
ші і 10 грн на дорогу. Ми ска-
зали про це водію, а він заїж-
джав на кожну заправку, щоб 
розміняти крупні гроші. 

Олена, сценарист:
—11 років  їжджу попут-

ками. По-перше,  швидше, 
по-друге, дешевше, і по-третє, 
у цьому є елемент пригоди. У 
молодості їздила автостопом, 
а попутка — теж вид тран-
спорту, в якому можна позна-
йомитися з цікавими людьми. 
Мені щастило завжди — їзди-
ла з дружніми попутниками.

• Невідомі на зупинці, що навпроти ринку «Зоряний».• Незадоволені якістю громадського транспорту голосують на «попутки».
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 УЛЮБЛЕНА СПРАВА

 ЮНІ СИЛАЧІ  АТЕСТАЦІЯ

ЮРІЙ СЕРДЮКОВ — АМАТОР, 
ЯКИЙ ТВОРИТЬ КРАСУ

 Він на власному при-
кладі демонструє: тала-
новита людина будь-якої 
роботи не цурається. Пан 
Юрій віртуозно володіє і 
пензлем, і металом, і по-
чуттям гумору. Однак цьо-
горіч «зимував» на посаді 
охоронця. Що підштовхну-
ло чоловіка на 2 місяці змі-
нити фах, чому не збира-
ється пробиватися до лав 
художників — у розмові з 
«Вістями».

Ольга КАЦАН

Улюблена 
справа годує

Скептикам, переконаним, що 
фантазією багато не заробиш, 
Юрій Васильович апелює: «Мож-
на мати і хліб, і масло, й ікру на 
маслі. І без жодної реклами, ще 
й для особистого задоволен-
ня». Чоловік пише картини, про-
те найбільшим захоплення життя 
називає художню ковку. 

«Мій батько був професійним 
художником. Скільки себе пам’я-
таю — малював, у школі обмальо-
вував усі підручники, після армії 
продовжив працювати художни-
ком на підприємстві. Професія 
виявилася незатребуваною, пе-
реключився на художню ковку. 
Є ковалі, які займаються елемен-
тарною ковкою, а є ковалі-худож-
ники, які перетворюють метал на 
щось надзвичайне. От взявся за 
останнє. На початку 90-х органі-
зували художньо-виробничий ко-
оператив при заводі. Займалися 
оформленням громадських бу-
дівель, різних кафе, ресторанів. 
Стінний розпис, вітражі, ліпка з 
глини, різьба по дереву ... У на-
шому кооперативі був коваль. На 
початку 90-х, коли пішов коопе-
ративний рух, у людей з’явилися 

гроші, і їх треба було десь зберіга-
ти. Квартири потрібно було убез-
печити. Так люди й почали замов-
ляти ґрати на вікна, броньовані 
двері. Було цікаво спостерігати за 
процесом створення, бо малював 
ескізи ковалю. Молодість: хотіло-
ся кувалдою помахати, фізично 
попрацювати. А тут ще й резуль-
тат виходить! Проза життя: коваль 
запив, тиждень-другий його нема, 
а робота стоїть. Колектив каже: 
«Спробуй». Так я і почав кувати. 
Не одразу діло пішло. Освоював 

премудрості поступово. Головне, 
що була мета. Як кажуть: постави-
ти мету і йти до неї, не можеш йти 
— повзи, не можеш повзти — ляж 
головою в її напрямку», — жартує 
Юрій Васильович. 

Всі роботи чоловіка ексклюзив-
ні й проходять авторський цикл: 
від ескізу до встановлення. Роз-
рахунки, дизайн, монтаж, як каже 
пан Юрій, приносять задоволення: 
«Професія класна! І гарно годує. А 
коли отримаєш із шматка металу 
Щось, відчуваєш колосальне задо-

волення, яке не опишеш. Це і нази-
вається — Творчість!» 

«Перезимував» 
в охороні

«Все життя мріяв працювати охо-
ронцем: нічого не робиш і отримуєш 
за це гроші (сміється). Коли запропо-
нували кілька місяців «посидіти» на 
цій посаді, погодився. Не сподобало-
ся. Для мене охоронець — не профе-
сія, а безвихідь. Я — ексцентрик, маю 

колесом ходити, а не сидіти й дегра-
дувати. До речі, зараз розгортаєш га-
зету —і скрізь треба охоронці. Лю-
ди атрофуються без роботи. Недав-
но відпрацював свою останню зміну, 
тепер — займатися улюбленою спра-
вою», — розповідає пан Юрій.

Вся його робоча кімнатка за-
вішана картинами формату А-4, 
один портрет малював перед тим, 
як розпочати розмову із журна-
лістом. На запитання про те, скіль-
ки картин створює за зміну,  від-
повідає: «Малюю, коли Пегас при-
летить. Роботи дарую людям, яких 
люблю і поважаю. Це заняття для 
душі. Як художник ніде пробива-
тися не збираюся, картинами увесь 
Андріївський узвіз засипаний». 

Називає себе аматором, вважає, 
що професіонали пишуть, в першу 
чергу, на продаж. Однак упевнений: 
його картини вирізняються з-поміж 
інших, адже є авторський почерк. 

Рецепт щастя
«Коли маєш улюблену роботу — 

це щастя, — переконаний Юрій Ва-
сильович. — Інакше це не робота, 
а рабство. Мене не треба змушува-
ти щось робити, із запалом беруся». 

Крім діяльності в Україні, 15 років 
пан Юрій працював у Росії. Як ствер-
джує, більше не було необхідності 
створювати щось за кордоном. Чо-
ловік називає себе нерозкрученим 
і працює за принципом — жодної 
реклами! Всі клієнти знаходили його 
завдяки «сарафанному радіо». 

Пристрастю називає футбол. 
Розповідає, що мріяв про кар’єру 
футболіста, а батько не дозволив 
через травми, які з’являлися під 
час тренувань. Тож нині — затятий 
уболівальник. 

Зізнається: якщо й закине коваль-
ство — їздитиме світом, знайоми-
тиметься з культурою інших країн. 

Пишається й радіє за онука, 
якого як стверджує, «зліпив сам». 
«Онук каже, що хоче патрулювати 
вулиці. Планує йти в службу безпе-
ки і наводити лад у країні. Дивуюся: 
«Це ж бруд!» А він мені: «Хто цим 
буде займатися, як не я?» Гордість 
проймає, коли це чую. Молоде по-
коління не втрачене, є молодь, яка 
знаходиться поза світом тусовок».

Відбулася відкрита першість Бо-
риспільської ДЮСШ з гирьового 
спорту серед юнаків та дівчат 2001 
року народження та молодших. У 
ній взяли участь відділення спорт-
школи з гирьового спорту, вільної 
боротьби та волейболу.

З великим азартом юні спортсме-
ни піднімали гирі вагою від 2 до 8 
кг. Юнаки 2007-2010 р. н. змагалися 
у вагових категоріях від 26 до 50 кг, 
2001 -2006 р. н. — у вагових катего-
ріях від 45 до 60 кг та більше. Взяли 
участь в цих змаганнях четверо ді-
вчат. Видатний результат показала 
Марія Колос (відділення гирьового 
спорту, гімназія «Перспектива»), яка 
підняла гирю 8 кг за 10 хв. 223 рази.

Чемпіонами першості стали: 
2007-2010 р.н. — Юрій Черняк (26 
кг), Дмитро Ляшенко (29 кг), Ми-
хайло Дикий (32 кг), Максим Сиро-
тін (35 кг), Іван Корнієнко (до 40 кг); 
2004-2006 р.н. — Влад Тимко (до 45 
кг), Ілля Шуляк (до 50 кг), Євген Хо-
даківський (до 60 кг), Сергій Пасі-
ченко ( понад 60 кг); 2001-2003 р.н. 
— Максим Маковецький (до 60 кг) 
та Ярослав Вакулко (понад 60 кг).

У дівчат першими стали: Вале-
рія Момонт (до 50 кг, вага гирі 4 кг), 
Вікторія Єкімовська (до 50 кг, вага 
гирі 8 кг), Аліна Герус (до 40 кг, ва-
га гирі 2 кг) та Марія Колос ( понад 
60 кг, вага гирі 8 кг).

За інформацією ДЮСШ

ЗМАГАЛИСЯ ГИРЬОВИКИ ХОРТИНГІСТИ ЗДАВАЛИ ІСПИТ
Олена ШЕВЧЕНКО

В Борисполі у соцмістечку на 
базі ВПК «Ратоборець» 8 трав-
ня відбулися змагання з хор-
тингу серед спортсменів різно-
го віку, які здобували свої ран-
ки. Своєрідні іспити приймав 
президент Всесвітньої асоціа-
ції хортингу Едуард Єрьомен-
ко. Участь у видовищному дій-
стві взяли близько 170 бійців.

 Діти виконували кваліфікацію 
на 1, 2, 3 ранки, а Іванківський осе-
редок — на помічників інструкто-
рів. Атестацію влаштували для того, 
щоб спортсмени підтвердили свою 
майстерність, виконавши кваліфіка-
ційні вимоги, і змогли брати участь 

у змаганнях всеукраїнського і світо-
вого рівнів. Дві з половиною годи-
ни тривав цей своєрідний марафон. 
Хортингісти показували елементи 
бою та акробатичні вправи. Вико-
нував нормативи і чинний чемпіон 
світу 13-річний Олександр Тишко. 
Для хлопця, як і для кожного у їхній 
дружній спортивній сім’ї, хортинг 
— це сенс життя.

Едуард Єрьоменко наголосив, що 
хортинг — це бренд, який показує 
Україну на світовому рівні. «Пред-
ставники цього виду спорту вихо-
вуються на традиціях нашої землі, де 
живе сильна нація. Нам є що пока-
зати світу.» Він був задоволений ор-
ганізацією турніру, а також серйоз-
ною підготовкою юних спортсменів і 
ставленням їхніх батьків до змагань. 

• «Є ковалі, які займаються елементарною ковкою, а є ковалі-художники, які перетворюють метал на 
щось надзвичайне. От взявся за останнє.»

• «Професія класна! І гарно годує. А коли отримаєш із шматка металу Щось, відчуваєш 
колосальне задоволення. Це і називається — Творчість!»
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 ГАРНИЙ ПРИКЛАД

 ОЦЕ ТАК!

ПОРТРЕТ СУЧАСНОЇ МАМИ

• ЦІЄЇ НЕДІЛІ, 13 ТРАВНЯ, СВІТ ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ МАТЕРІ. ЦЕ СВЯТО РОДОМ ЗІ 
ШТАТІВ. ОФІЦІЙНО СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МАТЕРІ ЗАПОЧАТКОВАНО ПОНАД 100 РОКІВ 
ТОМУ — В 1908 Р. АМЕРИКАНКОЮ ЕННІ ДЖЕРВІС ІЗ ЧИКАГО. В УКРАЇНІ СВЯТО 
ВІДЗНАЧАЮТЬ ІЗ 2000 РОКУ, І ВОНО СТАЄ ВСЕ БІЛЬШ ПОПУЛЯРНИМ. БО ЛЮДИ БУДЬ-
ЯКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ, ВІРОСПОВІДАННЯ ТА ОСВІТИ ВІДЧУВАЮТЬ ЛЮБОВ І ШАНУ ДО 
СВОЇХ МАТЕРІВ.

• У НИНІШНЬОМУ СВІТІ ТРАДИЦІЙНА РОЛЬ МАТЕРІ ІЗ ВУЗЬКИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ 
БЕРЕГИНІ СІМЕЙНОГО ВОГНИЩА Й ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РОЗШИРИЛА «КОМПЕТЕНЦІЮ». 
ЗМІНИВСЯ І «ПОРТРЕТ» МОЛОДОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МАТЕРІ, ЯКА НИНІ СОЦІАЛЬНО АКТИВНА, 
ПРАГНЕ САМОРЕАЛІЗУВАТИСЯ, ЗБУДУВАТИ КАР’ЄРУ, ЩОБ БУТИ САМОДОСТАТНЬОЮ 
ЖІНКОЮ, ЗАЛИШАЮЧИСЬ ГАРНОЮ МАМОЮ І ДРУЖИНОЮ. ТЕНДЕНЦІЮ, ДАВНО ВІДОМУ 
У СВІТІ, НАЗИВАЮТЬ «ІНТЕНСИВНИМ МАТЕРИНСТВОМ». 

Оксана ПАВЛЕНКО

Її шестирічних доньок-двійнят 
Софію і Марію помітила на май-
стер-класі у КРК «Бархат» через 
незвичну розкутість дівчаток, що 
не характерна для більшості інших 
дітей. Їхня мама Тетяна не робила 
їм зауважень, лише посміхалася і 
легко поводилася. Вона погодила-
ся для газети розповісти про «ін-
тенсивне материнство».

На її переконання, лише психо-
логічно зріла і готова стати матір’ю 
жінка здатна бути прекрасною ма-
мою і справитися з усіма трудно-
щами. Тетяна згадує, коли вийшла 
заміж, мріяла завагітніти, але п’ять 
років їй не вдавалося, лікарі не ро-
били жодних прогнозів. А вони з 
чоловіком вірили. Першим дивом 
став син Міша. Коли через півтора 
року пішла на УЗД із другою вагіт-
ністю, була шокована. «Лікар при-
голомшив — у вас двійня! Поздо-
ровляю! Це був шок! Ні у кого з на-
шої рідні двійні не було», — згадує 
Тетяна. Каже, виносити двійню, на-
родити і справитися перші три ро-
ки — це колосальний труд, і фізич-
ний, і психологічний: «Коли я бачу 
мам із двійнями чи трійнями, я від-
чуваю їхній стан, перевтому, я їм 
готова допомогти хоча б мораль-
но. Це безсонні ночі і виснажлива 
втома». На запитання, чи готова во-
на до другої двійні, відповіла кате-
горично — ні, уже досить.

У Тані склалися неприємні вра-
ження про Бориспільську ЦРЛ, бо, 
коли прийшла на огляд за пер-
шою вагітністю, була вражена гру-
бістю лікаря. «Не знаю, чи працює 
та лікар зараз, але відтоді я туди не 
зверталася. Народжувала у Києві», 
— говорить співрозмовниця.

Дітей Таня розвиває всебічно 
— гуртки, студії, секції — але без 
опору на всілякі методики. «Ді-
вчатка у мене дуже творчі. Вони 
не граються звичайними іграшка-
ми, а роблять їх самі, як їм хочеть-
ся. Малюють, вирізають, клеять. 
Вони побачили пташку — і вже 

реалізовують її самі, як виходить: 
такі крильця, ось хвостик. Альбо-
ми у нас замальовуються швид-
ко. Дівчатка ходять у творчу сту-
дію, від їхніх картин у мене щире 
захоплення: колір, форма, задум 
— це щось», — із захопленням 
ділиться Таня. 

Однак, зізнається, почуття вини 
за іноді надмірну емоційність до ді-
тей чи підвищення голосу вже ж від-
чуває, потім, каже, разом аналізу-
ють ситуацію, розмовляють, виба-
чаються. «Емоції через зайнятість 
мою, багато справ встигаю одночас-
но: нагодувати, привезти, забрати, 

утомлююсь від дому… Спочатку 
справитися із малечею допомагала 
мама, потім була няня, яка гралася 
із дітьми, потім була інша. Згодом 
прийшло розуміння, що дітей важ-
ливо виховувати батькам, по-своє-
му, бо чужі люди вкладають їм чужі 
думки», — ділиться Таня. Вона від-
мовилася від щоденної престиж-
ної банківської посади у Києві, хо-
ча має дві вищі освіти — економі-
ста і фінансиста. Тепер вона диза-
йнер інтер’єрів. «Я завжди з дітьми. 
Перекваліфікувалася на дизайнера 
і паралельно працюю у цьому на-
прямку, напрацьовую професійний 
авторитет. Я хочу все встигати. Ре-
алізовуватися як гарна мама, хочу 
рости у новій професії. Не все вихо-
дить. І мене це вводить у дисонанс. 
Але все одно стараюся», — щиро 
ділиться Таня. І підкреслює, що не-
зважаючи на зайнятість вдома та з 
дітьми, вони родиною часто відпо-
чивають на вихідних, разом чита-
ють, влаштовують фотосесії. Бо, ка-
же, вміння насолоджуватися жит-
тям — важлива складова щастя жін-
ки. А щаслива мати — щасливі і діти.

• «Вісті» вітають усіх мам Бори-
спільщини зі святом. Бажаємо здо-
ров’я, радості й поваги від дітей та 
невичерпної життєвої енергії.

Є виїзні заняття 
з психології для 
дітей у школі № 3

Тетяна розповідає, що бу-
ла з дітьми в «Інституті обда-
рованої дитини» у Києві на за-
няттях у психолога, їй сподо-
балося. «Я подумала, що було 
б непогано, щоб такі тематич-
ні тренінги проводилися у Бо-
рисполі. Провела опитування 
у школі №3, де навчається мій 
син, і зрозуміла, що ідея ціка-
ва багатьом. Ми змогли орга-
нізувати на базі школи виїзні 
заняття. Тепер приїздять пе-
дагоги з різними програма-
ми, є програма літніх таборів 
для дітей з 6-7 років і до стар-
ших класів», — ділиться Таня і 
наголошує, що це унікальний 
проект для Борисполя, але за-
няття платні.

 Як із дітьми на ру-
ках, живучи за швидкіс-
ним «мамським» графіком, 
встигати все і відразу, убе-
регти себе від стресів та пе-
ревтоми, вміти насолоджу-
ватись таким життям, не 
забуваючи про себе саму, 
«Вісті» запитали у бори-
спільки Тетяни Талат, про-
гресивної мами трьох дітей.

ДО ТЕМИ

Ольга КАЦАН, фото автора

Прапор із мармурової крих-
ти на 33-му кілометрі траси Ки-
їв-Харків знову заріс бур’янами. 

Жовто-блакитний стяг виклали 
на повороті до аеропорту «Бо-
риспіль» у серпні 2016-го, тоді ж 
оригінальний символ України по-

трапив до Національного реєстру 
рекордів як найбільший прапор 
з мармурової крихти в країні, ад-
же його добре видно і з вікна лі-
така, і з автівок, які проїжджають 
до аеропорту. 

Однак уже втретє за час своєї 
появи стяг занедбано заростає 
зеленню. Вперше бур’яни запо-
лонили полотно навесні 2017-

го, напередодні півфіналів Євро-
бачення прапор причепурили. А 
вже у серпні того ж року з нього 
знову височіли бур’яни. Напере-
додні Дня державного прапора їх 
пропололи, а каміння пофарбува-
ли. Цього разу до травневих свят 
стяг заріс, як ніколи. Високі й густі 
«галявини» щільно вкрили жов-
то-синє полотно. 

ПРАПОР ЗНОВУ В БУР’ЯНАХ

• Бориспілька Тетяна Талат зі своєю малечею.

• Творчі роботи дівчаток.



22 №18 (927), 11 травня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»  Екосистема

 ЦІКАВЕ ПОРЯД

Ігор ЗЕМЛЯНСЬКИХ,
орнітолог

 Милуючись весняним 
вечором, кожен помічав 
у небі грайливих кажанів. 
Але що ми про них знаємо? 
Орнітолог Ігор Землянських 
допоможе розібратися.

Таємниця флірту

• Кажани живуть у середньому 5 років, залежно від виду, є і довгожителі, вік яких до 20 років. У кажанів 
обмаль ворогів, лише птах підсоколик, він вечорами полює на них. Людей ці звірята не бояться і розміщуються 
на горищах будинків, сараїв, де худоба.

— Найкрупніші кажани — ве-
чірниці. Вони бувають руді, го-
стровухі, двоколірні, гігантські. 
Найчастіше можемо бачити руду 
вечірницю. Це велика, як для ка-
жана, тварина, з розмахом крил 
близько 30 см. Відрізняється по-
вільним польотом і нешвидким 
помахом крил. 

Натомість крихітний лилик се-
редньоземноморський за роз-
міром менший за горобця і літає 
зигзагоподібними викрутасами 
низько над землею. 

Проміжний за розмірами вид 
— пергач пізній. Він з’являється у 
глибоких сутінках. 

Усі види наших кажанів харчу-
ються схожою їжею, лише кома-
хами, але різними за розмірами. 
Крупні види здатні здолати жука, 
нічного метелика, а крихітки ли-
лики — дрібних безхребетних.

У кажанів слабкий зір, орієнту-
ються у просторі завдяки ехоло-
кації — тварина посилає сигнал, 
який відбивається від предметів: 
перешкод або здобичі. Ці мож-
ливості унікальні: тваринка від-
чуває дріт набагато тонший, ніж 
нитка для бісеру, на відстані кіль-
кох метрів.

Зимують кажани в закритих 
місцях, витримуючи до 
-20 С, але комфорт-
ною є температу-
ра близько 00 С. 
Аби пережити 

зиму, вони впадають в анабіоз, а із 
теплом прокидаються. 

Там, де не існує природних 
укриттів, звірята розміщують-
ся на деревах, ховаючись між гі-
лок. Головні вимоги до будиноч-
ка, де кажан спить весь день, — 
безпека і відсутність прямих со-
нячних променів.

Види кажанів, які зустрічаються вечорами в українському небі

осистема

Ставлення людей
— Опираючись на дурні за-

бобони, люди бояться цих тва-
рин, бо усі істоти з нічним спо-
собом життя лякають. Розпов-
сюджена думка, що кажани лю-
блять чіплятися за волосся. Це 
маячня, ніякого діла до люд-
ського волосся тварина 
не має.

І нарешті, місце-
ві кажани ніко-
ли на п’ють кров! 
Так живиться ли-
ше тропічний вид 
кажанів.

• Гігантська вечірниця.

• В
ам

пі
р 

зв
ич

ай
ни
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• Кажан двоколірний.

Вірування 
про вампірів

У свідомості людини кажан 
або нетопир асоціюється з 
темними силами, магією і мі-
фами про вампірів. Воно й не 
дивно: створіння ці неприва-
бливі, живуть у темряві і нага-
няють жах. А тому образ кажа-
на уособлює страх і смерть.

Проте знавці символів 
стверджують, що таке уявлен-
ня помилкове. «Репутацію» 
цього символу зіпсувала ле-
генда про Дракулу, згідно з 
якою найстрашніший вампір 
міг обертатися на кажана. 

Віра у вампірів існує до сьо-
годні. Хоча деякі культури збе-
регли їхні оригінальні віруван-
ня в нежить, більшість людей 
бачать вампіра, яким він по-
стає у фільмах і літературі.

• В українській міфології та-
кож існував образ вампіра -  
упира. Це — найдавніше уосо-
блення зловорожих сил. Згід-
но з віруваннями, це покій-
ник, що після смерті виходить 
з могили, щоб шкодити люди-
ні (висмоктувати з неї кров). 
Як дух упир міг з'являтися у 
різному вигляді (собаки, кота, 
двох хлопчиків), ходити по се-
лу пішки або їздити на коні і 
«витинати» людей. 

Вважалося, що упирі бува-
ють родимі і «роблені» (зача-
ровані). Родимі відрізняються 
тим, що мають хвіст. «Робле-
ним» упирем ставала людина, 
на яку навіяно дух нечистої 
сили. Захищалися від нечисті 
осиновим кілком.

• Роман «Дракула» Брема 
Стокера був описом вампіра 
в художній літературі до XX-го 
століття. Він зображував вам-
піризм як хворобу (заразну 
демонічну одержимість) з від-
тінками сексу, крові і смерті, 
зачіпаючи чутливі струни ві-
кторіанської Європи, де ту-
беркульоз і сифіліс були зви-
чайним явищем. Твори Стоке-
ра лягли в основу безлічі піз-
ніх робіт. Вампіри виявилися 
багатою темою для фільмів. У 
сучасній масовій культурі се-
рія книг Енн Райс і такі куль-
тові телесеріали, як «Баффі — 
винищувачка вампірів» і «Ан-
гел» були особливо успішни-
ми і впливовими.

КАЖАНИ — ТАЄМНИЧІ 
ТВАРИНИ НІЧНОГО НЕБА

Дарина ЧЕРПАК

Користь від 
рукокрилих
— Кажани приносять більше ко-

ристі, ніж шкоди. Кровососних ви-
дів всього кілька, тому говорити 
про те, що рукокрилі переносять 
хвороби, не можна. Вони знищу-
ють комах, багато з яких, напри-
клад, у тропічних країнах, пере-
носять смертельні захворювання. 
Захищають сади і угіддя від шкід-
ників. Перелітаючи з рослини на 
рослину, допомагають запиленню.

Послід рукокрилих є добривом. 
У деяких печерах, де мешкають 
колонії тварин, може накопичува-
тися до метра екскрементів. Фер-
менти слини кажанів використо-
вуються в медицині.

— Розмноження рукокрилих 
має особливості. Представники-
видів, що мешкають у теплих клі-
матичних поясах, народжують 
дитинчат два рази на рік, період 
спарювання не має значення. По-
тайний спосіб життя рукокрилих 
не дозволяє з точністю з'ясувати, 
як проходить процес залицянь.

Після сплячки у самки настає 
вагітність, тривалість якої за-

лежить і від виду, і від тем-
ператури середовища: 

при низьких — малюк 
розвивається довше.

Зазвичай, самки народжують 
одне дитинча, рідше двох або 
трьох. Дитинча народжуєть-
ся вперед ногами, що у ссав-
ців буває рідко, і відразу по-
трапляє в хвостову сумку на 
тиждень. Малюків ховають в 
укриттях і годують молоком. 
Ця здатність рукокрилих вирі-
шила суперечку: кажан — це 
ссавець або ні, тому їх відно-
сять до класу ссавців.

У перший тиждень самка бере 
дитинча на нічне полювання. Во-
но тримається за матір у польоті. 
Пізніше  вона змушена залишати 
його в укритті, бо малюк важчає.

ли на п’ють кров!
Так живиться ли-
ше тропічний вид 
кажанів.
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• РУКОКРИЛИХ ССАВЦІВ ВАЖКО 
ДОСЛІДИТИ, ТОМУ ДОСІ БАГАТО 
ЧОГО ЛИШАЄТЬСЯ НЕВІДОМИМ 
ПРО НИХ. 

• ТВАРИНИ НЕ БОЯТЬСЯ ЛЮДЕЙ, 
ТОМУ ЖИВУТЬ У ПОТАЄМНИХ 
МІСЦЯХ ПОБЛИЗУ БУДІВЕЛЬ, НА 
ГОРИЩАХ, У САРАЯХ. 

• НА ЇХНЮ ПОПУЛЯЦІЮ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ НЕ 
ВПЛИВАЄ, У ЖИВІЙ ПРИРОДІ 
ТВАРИНИ ПРАКТИЧНО НЕ 
МАЮТЬ ВОРОГІВ.
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Здоров'я
 ЗЕЛЕНІ ВІТАМІНИ

ЗОЛОТА ПОРА ДЛЯ ІМУНІТЕТУ
 Настав час, коли можна вживати свіжі овочі прямо з 

грядки. Це золота пора для нашого імунітету. Зелень очи-
щує організм від шлаків, насичує корисними мінералами і 
вітамінами. Кожен за день має з’їдати, мінімум, три порції 
свіжих салатів. Гарне самопочуття забезпечене.

Золоті горошини
Цей овоч дуже корисний. Йо-

го люблять і дорослі, і діти. Зеле-
ні горошинки додають до салатів, 
використовують як гарнір, варять 
із ним супи, їдять просто так, вилу-
щуючи із зелених стулок.

Горох містить багато вітамі-
нів і мінеральних речовин: В, В2 і 
РР, А, С, лимонну кислоту, залізо, 
фтор, калій, лізин тощо. У ньо-
му багато піридоксину, що забез-
печує розщеплення і синтез амі-
нокислот. Селен, що міститься в 
овочі, захищає організм людини 
від важких радіоактивних мета-

лів. Амінокислоти гороху дуже 
схожі за своїми властивостями 
до тваринного білка, тому овоч 
можна їсти замість м’яса. Горо-
шок має флавоноїди — природ-
ні антиоксиданти, які блокують 
утворення злоякісних пухлин. Ті-
амін, що міститься у горосі, упо-
вільнює процеси старіння, сти-
мулює роботу мозку, для дітей 
він корисний як стимулятор рос-
ту, покращує апетит, виганяючи 
глистів. Він корисний людям із 
зайвою вагою, адже покращує 
метаболізм організму. Вживан-
ня гороху зміцнює серцево-су-
динну систему, позбавляє голов-
ного болю. 

Не можна за раз з’їдати багато 
гороху хворим на подагру лю-
дям, які мають розлади шлунка, 
годуючим мамам, людям поваж-
ного віку.

Більше зав'язі
Горох — це досить холодостій-

ка рослина, витримує заморозки 
до -60 С. Тому його можна висад-
жувати, щойно земля прогрієть-
ся. Щоб мати урожай овоча упро-
довж усього літнього сезону, йо-
го висаджують на 2-3 грядках із 
проміжком 2 тижні, починаючи з 
квітня і аж до кінця травня.

Грядки з горохом розбивають 
на сонячних ділянках, можна піс-
ля гарбузів чи томатів. Насіння ви-
саджують у борозенки завглибш-
ки 3-5 см, перед тим їх гарно по-
ливають. Важливо до появи схо-
дів гарно поливати грядку. Щойно 
пагони з’являться, біля них став-
лять опору, за яку горох чіпляти-
меться вусиками. Однак можна го-
рох висадити густіше і більше ніж 
у два рядки, тоді він довше не роз-
лягатиметься. Поливати його слід 
1-2 рази на тиждень. Щоб покра-
щити урожай і подовжити термін 
плодоношення, верхівку росли-
ни прищипують, щоб пішли боко-
ві пагони. Так буде більше зав’язі.

ЧІПКИЙ ГОРОХ

ПЕКІНСЬКА КАПУСТА 

САЛАТ ЗЕЛЕНИЙ КУЧЕРЯВИЙ

Петсай на здоров’я
Цей вид капусти ( китайці на-

зивають її «петсай») завойовує 
усе більше прихильників, пере-
дусім, завдяки своїм смаковим 
властивостям. Її листя ніжне, со-
ковите, без гірчинки. Його дода-
ють до салатів, тушкують, сма-
жать, варять, роблять з нього го-
лубці, маринують тощо. 

До того ж, пекінка багата на мі-
неральні речовини: селен, мар-
ганець, мідь, цинк, залізо, фос-
фор, натрій, кальцій і калій. Міс-
тяться у ній і вітаміни групи В, 
вітаміни С, А, К і РР, а також ал-
калоїди, амінокислоти, органіч-
ні кислоти.

Їдять петсай, щоб зміцнити 
імунітет, вилікувати променеву 
хворобу, при хворобах серця і 
судин, щоб заспокоїти нервову 
систему, покращити метаболізм, 
позбутися набряків, нормалізу-
вати тиск, позбутися головних 
болів. Капусту можна вживати 
людям із зайвою вагою.

У великих кількостях не мож-
на вживати пекінку людям із га-
стритами, розладами шлунко-
во-кишкового тракту.

Від стрілкування
Пекінська капуста не вибагли-

ва у догляді на городі. Головне 
для рослини, щоб було достат-
ньо вологи і тепла. Сонячне світ-
ло для неї не так важливе. Про-
блема в тому, що коли світло-
вий день тривалий, а темпера-
тура +150 С і нижча, то рослина 
замість утворення головки почи-
нає цвісти. Тому у нашому кліматі 
для отримання літнього урожаю 
найкраще висівати її на розсаду 
в теплиці на початку в середи-
ні квітня. Тоді якраз на початку 

травня її можна попікірувати, ко-
ли з’явиться один справжній ли-
сток. Висаджувати рослину у від-
критий грунт слід тоді, коли три-
матиметься стабільна тепла по-
года. На осінній урожай капусту 
висівають на початку червня, 
можна у теплицю на розсаду, а 
також у відкритий грунт. 

У пекінки може зав’язатися дві 
головки, слід видалити слабшу. 
Ще буває, що листя, яке сформу-
вало головку, починає розляга-
тися. Це стається при недостат-
ньому поливі або занадто висо-
кій температурі повітря. 

Для імунітету
Листя салату багате на вітаміни, 

солі калію, мікроелементи, а та-
кож містить цукор і лимонну кис-
лоту. Завдяки вдалому співвідно-
шенню солей калію і натрію, цей 
овоч гарно впливає на печінку, 
нирки, підшлункову залозу, сер-
цево-судинну систему, регулює 
водний обмін в організмі. 

Салат включають у дієтичне 
харчування при атеросклерозі, 
цукровому діабеті, язві шлунка, 
гіпертонії, зайвій вазі. Регулярне 
вживання листя салату зміцнює 
імунну систему людини.

Не можна багато їсти цієї зелені 

людям із захворюваннями жовч-
ного міхура та нирок.

Краще перелити
Для вирощування салату оби-

рають гарно освітлені ділянки. Ця 
рослина належить до холодостій-
ких культур. Тому її можна висіва-
ти рано навесні. Гарний результат 
дає висівання насіння салату на зи-
му. Вже у квітні ви будете мати ко-
рисну зелень. Щоб споживати ли-
стя салату упродовж усього літа, 
варто посіяти кілька ділянок сала-
ту із проміжком 1-2 тижні. Доведе-
но, що зелень дає гарний урожай 

лише на добре підживлених грун-
тах. Насіння салату дуже легке, то-
му його рекомендують змішувати 
з піском, щоб посіви були ріномір-
ними. Висівати салат слід неглибо-
ко: у рядки глибиною 1-2 см, попе-
редньо гарно политі. Якщо ж по-
сіви загущені, то прорідити їх по-
трібно якнайшвидше, щоб потім не 
травмувати рослини, які ви не бу-
дете видаляти. 

Нестача вологи призведе до то-
го, що салат буде низькорослим, 
його листя грубим і гірким. Навпа-
ки надлишок вологи спричинить 
загнивання листя і враження його 
різноманітними хворобами.
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ОВНИ. Тиждень подарує 
нові можливості. Треба гар-
но сконцентруватися. При-
слухайтесь до власної інту-

їції, особливо якщо друзі та автори-
тетні для вас люди даватимуть пора-
ди протилежного змісту.

ТЕЛЬЦІ. Вітер змін відчує-
те досить сильно. Вам захо-
четься змінити місце робо-
ти чи навчання, взагалі спо-

сіб життя. Будьте обачніші з надто ви-
гідними пропозиціями.

БЛИЗНЯТА. Сприятливий 
період. Грамотний підхід 
до справи та впевненість 
у власних силах і можли-

востях забезпечать вам успіх. Імовір-
ні творчі осяяння, прислухайтеся до 
своєї інтуїції.

РАКИ. Доведеться вирішу-
вати невідкладні пробле-
ми та термінові завдання, 
можлива надмірна заван-

таженість на роботі. Зате це пода-
рує вам фінансовий успіх і моральне 
задоволення.

ЛЕВИ. Остерігайтеся занад-
то привабливих пропозицій і 
спокусливих обіцянок. Без ти-
танічної праці великий успіх 

неможливий. Будьте мудріші у спілку-
ванні, не сперечайтеся з начальством.

ДІВИ. Сприятливий пе-
ріод для професійного рос-
ту, просування у кар'єрі. Усі 
справи та питання, пов'я-

зані з інформацією та якимись се-
кретами, постарайтеся завершити 
до вихідних.

ТЕРЕЗИ. Не відмовляй-
теся від несподіваних від-
ряджень, вони принесуть 
не тільки гроші, а й допо-

можуть розширити коло знайомств. 
Постарайтесь не плутати роботу 
й особисте життя.

СКОРПІОНИ Цього тижня 
будете обмірковувати важ-
ливі плани, які швидко реа-
лізуються й принесуть при-

буток. Оптимізм і впевненість у собі 
будуть корисними.

СТРІЛЬЦІ. Варто серйоз-
но подумати про збіль-
шення доходу або під-
робіток. Більше бувай-
те на людях, радьтесь з 

друзями та допомагайте близьким 
людям. 

КОЗОРОГИ. Попрацюй-
те більше над собою, і 
вже цього тижня з'явить-
ся чудова можливість про-

демонструвати свої таланти. Бага-
то справ будуть вдаватися просто 
по інерції. 

ВОДОЛІЇ. Постарайтеся 
не нервувати через нібито 
складні проблеми. Все у вас 
вийде. Продумайте свої дії 

до дрібниць — так буде простіше ре-
алізовувати плани.

РИБИ. Варто навести по-
рядок і в паперах, і в ша-
фах, і в голові, і в осо-
бистих стосунках.  При 

цьому важливо зберігати емо-
ційну рівновагу, щоб уникнути
метушні. 
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