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• 23 червня, в День молоді, на Європейській площі Борисполя відбувся 
святковий фінал  міського конкурсу краси «Молода мама-2018». Загалом 
заявки подало 7 претендентів. Конкурс проходив за ініціативи та під-

тримки Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської 
ради. Переможницею стала молода та активна мама Альона Орловська, 
вчитель хореографії ЗОШ №1. 
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 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Згурівський
с. Аркадіївка  02.07.2018 11:00 Сільська рада

с. Середівка 02.07.2018 12:00 Сільська рада

Бориспільський
с. Проців 09.07.2018 10:00 Сільська рада

с. Ревне 09.07.2018 11:00 Сільська рада

с. Гора 09.07.2018 12:00 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький 

с. Помоклі 16.07.2018 10:30 Сільська рада

с. Строкова 16.07.2018 11:30 Сільська рада

с. Велика Каратуль 16.07.2018 12:30 Сільська рада

Яготинський
с. Жоравка 17.07.2018 10:30 Сільська рада

с. Сулимівка 17.07.2018 11:30 Сільська рада

м. Бориспіль

м. Бориспіль 18.07.2018 09:30 
КПТМ

Бориспільтепломережа 
вул. Київський Шлях 41-а

м. Бориспіль 18.07.2018 11:30
КП «ЖРЕУ 2» 

Орбіта
вул. Київський шлях 27

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович інфор-

мує, що 02.07.2018, 09.07.2018, 16.07.2018, 17.07.2018 та 18.07.2018 
проводитиме прийоми громадян з особистих питань в м. Бориспіль 
та селах Переяслав-Хмельницького, Згурівського, Яготинського, 
Бориспільського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

 ШУКАЮТЬ КОМПРОМІС

 ОГОЛОШЕННЯ

Шановна громадо!
Від імені Бориспільської міської ради та її 
виконавчого комітету щиро вітаю вас з 
Днем Конституції України.  

Конституція — це своєрідний закон законів, 
який має верховенство над усіма державно-
правовими актами, визначає порядок і 
принципи функціонування органів влади, права й 
обов'язки держави, суспільства та громадян. 
Цей документ є невід’ємним атрибутом 
незалежної країни, її підвалиною, на яку 
опирається суспільство. Сьогодні можна впевнено 
говорити, що 28 червня 1996 року відбулася 
історична подія, яка остаточно визначила 
Україну як незалежну, соборну, демократичну 
державу. Наш народ йшов до цієї мети довго і 
важко. І навіть сьогодні українці змушені у запеклій 
боротьбі, ціною життя своїх співвітчизників 
відстоювати ці, звалося б, звичні, але насправді 
священні принципи сучасного, розвиненого, 
демократичного суспільства, такі як право на 
життя, навчання, роботу, вільний розвиток своєї 
особистості, свободу вибору, слова тощо. 
У цей день, коли ми згадуємо події 22-річної 
давнини, хочу побажати нашій громаді та усім 

українцям цінувати і 
оберігати ті права і 
свободи, які нам гарантує 

наша Конституція, 
поважати і 

виконувати 
Основний Закон 
держави. Зичу усім 
нам впевненості 

у мирному, 
безхмарному, 

щасливому 
майбутньому 
України.

ВІТАННЯ

З повагою Бориспільський 
міський голова   Анатолій ФЕДОРЧУК

ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ 
ЗА НАДХОДЖЕННЯМИ

Бориспільське управління Дер-
жавної казначейської служби Украї-
ни Київської області повідомляє, що 
в зв’язку із запровадженням з 2 лип-
ня 2018 року централізованої мо-
делі виконання дохідної частини бю-
джетів, як одного із Пріоритетних на-
прямів діяльності Казначейства на 
2017-2018 роки, затверджених Міні-

стром фінансів України, змінюється 
порядок відкриття бюджетних ра-
хунків для зарахування податків, 
зборів, платежів до державного і 
місцевих бюджетів та відповідно 
реквізитів таких рахунків. 

Враховуючи зазначене, зверта-
ємо Вашу увагу на змістовну змі-
ну реквізитів бюджетних рахун-

ків для зарахування податків, збо-
рів, платежів до державного і міс-
цевих бюджетів. Реквізити нових 
рахунків за надходженнями по 
Київській області, які вступа-
ють в дію з 02.07.2018, розміще-
ні на офіційному сайті Держав-
ної казначейської служби Укра-
їни за посиланням: http://www.
treasury.gov.ua/reg/control/kyivr/
uk/publish/category/341086.

Начальник відділу надходжень 
Бориспільського управління Дер-

жавної казначейської служби Укра-
їни Київської області Опришко І.М. 

«РОЗМОРОЖЕНО» 
БУДІВНИЦТВО САДОЧКА

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото І. Костенко

Через невиконання забудовни-
ком зобов’язань міська влада іні-
ціювала розірвання договору, але 
суд не підтримав таке рішення. «Ві-
сті» побували на будівництві. 

Дитячих садків у місті ката-
строфічно не вистачає, на одне 
місце у ДНЗ в черзі чотири ди-
тини. Спроба влади покращити 
ситуацію, що склалася, виявила-
ся провальною не через фінан-
сові проблеми, а через безвідпо-
відальність забудовника, ствер-
джують у міськвиконкомі.

Замовником будівництва ди-
тячого садка по вул. В. Момота 
є Управління капітального бу-
дівництва Бориспільської місь-
кої ради, тендер на його зве-
дення за державною системою 
ProZorro виграло ТОВ «ІБК Укр-
техспецбуд-ТД». Ця компанія ста-

ла новачком на міському буді-
вельному ринку. Запропонована 
забудовником сума на зведення 
закладу була меншою майже на 
10 млн грн у порівнянні із попе-
реднім підрахунками — 42,5 млн 
грн проти 51 млн грн згідно із 
проектними підрахунками.

 Будівництво стартувало швид-
ко, забудовник отримав 30% аван-
су бюджетних коштів, як того ви-
магають норми будівництва. Місь-
кі чиновники передбачали зве-
дення фундаменту та несучих стін 
ще до 2018 року. Проте виконува-
ти заплановані роботи будівель-
ники не поспішали. Через їхню 
бездіяльність та невикористання 
наданих коштів рахунки міського 
бюджету у Держказначействі було 
«заморожено». Після владою було 
прийнято рішення звернутися до 
суду з позовом щодо припинен-

ня договору на будівництво ДНЗ 
із вище вказаною компанією. Су-
дових засідань було чимало, та у 
підсумку винесено остаточне рі-
шення про відхилення задоволен-
ня позову. Отже,  розірвати дого-
вір на будівництво ДНЗ із компані-
єю місту не вдалося, в свою чергу 
забудовнику суд присудив випла-
тити усі нараховані пені та штра-
фи за прострочені дати будівниц-
тва та продовжити його. 

Наразі на будмайданчику робо-
ти тривають, хоча і не активно. Бу-
дівельники завершують залиття 
фундаменту та цокольний поверх 
і обіцяють в установлені терміни 
здати об’єкт в експлуатацію. 

Як стало відомо «Вістям», нада-
ний раніше аванс у 30% від вар-
тості об’єкту досі не використано, 
кошти на бюджетних рахунках че-
кають своєї черги. 

 Восени 2017 року у 
Борисполі анонсувався 
початок будівництва 
дитсадка по вул. В. 
Момота. Та не встигли 
зробити фундамент, як 
будівництво припинилося.

• Дитсадок, що по вул. Привокзальній 3д, звідки нещодавно висе-
лився колишній підрозділ «Беркут», потребує капітального ремон-
ту. Проект таких робіт, за інформацією Миколи Корнійчука, першо-
го заступника міського голови, уже виготовляється. При формуван-
ні бюджету на наступний рік влада обіцяє врахувати необхідну су-
му на виконання передбаченого ремонту. У ДНЗ зможуть навчатися 
185 дітлахів.

• Заброньовано місце під зведення ДНЗ на розі вул. Івана Фран-
ка та Бежівки. Дана ділянка землі передана для потреб Управління 
освіти та науки Бориспільської міської ради, прийнято рішення, що 
це земля під новий садок. Коли почнуться роботи, поки невідомо, 
проекту ще немає. 

ДО ТЕМИ

• Дитячий садочок, згідно із проектом, розрахований на 165 дітей у дев’яти різних вікових групах. 
Терміни його здачі в експлуатацію встановлено до грудня 2019 року.
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 НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ВІТАННЯ

Шановні мешканці 
Бориспільщини! 

Прийміть вітання з нагоди відзначення 
Дня Конституції України та Дня молоді. 

Основний Закон держави впродовж багатьох 
років незалежності слугував і слугуватиме 

опорою та надійним підґрунтям для 
демократичного розвитку 

й розбудови усіх складових життя 
суверенної соборної країни. 

Шануючи Конституцію сьогодні, пам’ятаймо, що 
її затвердженню передувала багатовікова історія  
державотворення, сучасники стали свідками 
народження суверенної країни, здійснення одвічного 
права українського народу на свободи, підкріплені 
ідеалами справедливості та рівності. Кожен з 
нас на своєму місці відповідальний перед  власною 
совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми 
поколіннями за розвиток держави, на сторожі якої 
стоїть Основний Закон.
Сьогодення вимагає конституційних реформ. Цього 
прагне й український народ, обираючи європейський 
шлях розвитку. Тому важливо берегти цінності, 
проголошені в Основному Законі. Ми хочемо бачити 
Україну неподільною, сильною, процвітаючою і 
мирною. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо 
подолати будь-які труднощі та досягти цієї мети.
Звертаємось до молодого покоління: не 
залишайтеся байдужими до тих процесів, які 
відбуваються  в Україні. Сміливі, ініціативні й 
освічені, ви — сьогодення 
нашого краю і його 
майбутнє.

Миру, добробуту, 
здоров’я вам та 
вашим рідним, 
дорогі земляки!

Голова Бориспільської 
районної ради 

Владислав БАЙЧАС

Голова Бориспільської 
районної державної 
адміністрації 
Олександр ТУРЕНКО 

його

буту,
та 

м,
ки!

ДО ТЕМИ

КОМЕНТАРІ

БОРИСПІЛЬ БЕЗ 
КУПАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

За офіційними даними Бори-
спільського міжрайонного відді-
лу лабораторних досліджень ДУ 
«Київський ОЛЦ МОЗ України» від 
6.06.2018 були проведені аналі-
зи води із чотирьох міських озер: 
Олесницьке, Княжицьке, у мікрора-
йонах УМБ-17 та Нестерівка на са-
нітарно-хімічні та санітарно-мікро-

біологічні показники та палички 
кишкових інфекцій (число сапро-
фітових бактерій, палички кишко-
вих інфекцій, ентерококи та інші). 
Дослідження на всі ці показники не 
відповідають «Санітарним прави-
лам та нормам охорони поверхне-
вих вод від забруднення». 

По мікробіологічним показникам: 
озеро Олесницьке, УМБ-17 та Кня-
жицьке — індекс ентерококів стано-
вить 600 при нормі у 500; озеро у Не-
стерівці виявилося найбільш забруд-
неним — 2300 при нормі 500. 

По фізико-хімічним показникам 
(запах, колір, водневий показник, 
залізо) вода із водойм не відпові-
дає жодній із гігієнічних вимог. 

Отже, висновок: купатися в 
жодному із міських озер не є без-
печним для здоров’я.

 Згідно із висновками 
лабораторних 
досліджень цього літа 
насолоджуватись купанням 
у міських озерах не можна.

• Перший заступник міського голови Микола Корнійчук зазначає, що 
невтішна ситуація сталася внаслідок відсутності дощів, адже тоді вода 
застоюється та має схильність до активного розмноження як водорос-
тей, так і бактерій. Найближчим  часом, каже Микола Петрович, влада 
обіцяє встановити біля цих водойм таблички про заборону на купання.

• Лікарі-епідеміологи радять купатися лише у спеціально відведених на 
те місцях, де є відповідні дозволи, ні в якому разі не вживати сиру воду із 
водойм, ретельно оберігати продукти харчування від потрапляння на них 
небажаної забрудненої води та дотримуватися правил особистої гігієни.

Олесницьке озеро облаш-
товують. Нагадаємо, навесні 
минулого року у Олесниць-
кому озері сталася катастро-
фа місцевого масштабу, коли 
загинула риба разом із там-
тешніми мешканцями: змі-
ями та видрами. Тоді після 
численних досліджень та до-
сконалого вивчення ситуа-
ції чиновники та лаборанти 
дійшли висновку, що це від-
булося через викиди у во-
дойму нечистот від приват-
них каналізацій. Як наслідок, 
купальний сезон в Олесниць-
кому озері не відкрили. Цьо-
го року влада міста подбала 
про комфорт для відпочи-
вальників біля водойми, об-
лаштувавши похилий спуск у 
воду, роботи із благоустрою 
продовжуються. До кінця ро-
ку обіцяють завершити бла-
гоустрій прилеглої території 
з прокладанням велосипед-
них доріжок та облаштуван-
ням інших зручностей. Од-
нак, чи розпочнеться купаль-
ний сезон, покажуть чергові 
дослідження води.

Є КОШТИ НА СИСТЕМУ 
ОПОВІЩЕННЯ

Ірина ГОЛУБ

Сесія Бориспільської міської ра-
ди від 26 червня внесла зміни до 
цільової програми розвитку ци-
вільного захисту населення і тери-
торій міста від надзвичайних си-
туацій техногенного та природно-
го характеру на 2018-2020 роки.

Документом передбачено 
збільшення фінансування про-
грами на суму 826 тис. грн. З них 
192 тис. грн. буде витрачено для 
придбання приладу контролю за 
забрудненням навколишнього се-
редовища, який контролюватиме 
вміст цезію і стронцію у ґрунтах 
міста. Решту коштів передбачено 
для підготовки місцевої системи 
централізованого оповіщення у 
Борисполі. Із них — 50 тис. грн. 
для проектних робіт, 500 тис. грн. 

на закупівлю обладнання, монтаж 
і введення в експлуатацію, а та-
кож 17 тис. грн. на експлуатаці-
йно-технічне обслуговування ці-
єї системи. Нині система опові-
щення у Борисполі відсутня, ли-
ше встановлені сирени-ревуни на 
котельнях на вул. Привокзальній, 
Завокзальній і Глібова. Якщо там 
увімкнуть сирени, то у центрі їх 
ніхто не почує. Без проектної до-
кументації неможливо охаракте-
ризувати, що входитиме до сис-
теми. Наголошувалося, що до неї 
буде включно автоматичне опові-
щення керівного складу міста Бо-
рисполя, населення, у тому чис-
лі по мобільному зв’язку. Подібні 
системи уже працюють по Київ-
ській області. Вибір конкретного 
варіанту і формування технічно-
го завдання відбуватиметься за 
участю депутатів.

 НОВИНИ КОРОТКО

«ЄВРОПУ» ПОВЕРНУЛИ 
ЧЕРЕЗ СУД

Тетяна ХОДЧЕНКО

Оренду кінотеатру «Європа» 
достроково припинено через не-
дотримання вимог орендодав-
ця. Таке рішення Київського ок-
ружного адміністративного суду. 

«Тиха» війна за приміщення міс-
цевого кінотеатру тривала ще із 
осені минулого року. Не одне судо-
ве засідання довелося переносити 
через різного роду недопрацюван-
ня з тієї чи іншої сторони. Нещодав-
но відбулося останнє з них, суддя 
виніс вирок: «Достроково розірва-
ти договір оренди комунального 
майна із орендарем Валерієм Гор-
дієнко через його недотримання». 

До рішення суду у коментарі «Ві-
стям» пан Гордієнко вказав, що по-
дії навколо кінотеатру — це сфаль-
сифіковане замовлення навко-

ло переділу комунального майна. 
Цього разу давати будь-які комен-
тарі стосовно цих подій категорич-
но відмовився. У міській раді очіку-
ють на апеляцію із боку орендаря, 
але запевняють, що готові відстою-
вати власність громади. Нагадаю, 
чиновники планують розвивати кі-
нотеатр і надалі. Щоправда, чи ро-
битимуть це за кошти міського бю-
джету, чи здаватимуть приміщення 
в оренду, поки не говорять.

НА ІНСУЛІН 
ДОБАВИЛИ 
ГРОШЕЙ

Ірина Голуб

Коштів Державної субвен-
ції на забезпечення препа-
ратами інсуліну за держав-
ною програмою «Доступні 
ліки» хворим міста на цукро-
вий діабет вистачило тільки 
на півроку.

Депутати Бориспільської 
міської ради на сесії 26 черв-
ня прийняли міську Програ-
му забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий 
діабет на 2018 рік. 

Обсяг фінансування скла-
дає 2 359 439,35 грн. 

• Озеро у Нестерівці — найбільш забруднене, згідно із проведеними дослідженнями.
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 ІНФОРМАЦІЯ З СЕМІНАРУ

ПРО ГРОМАДУ Й ПОЛІЦІЮ 
КАНАДИ І УКРАЇНИ

 «Вісті» вже писали про 
успіх ГФ «Сектор Безпеки», 
яке наприкінці 2017 року 
виграло канадський грант 
для реалізації програми 
спільних заходів з 
Управлінням патрульної 
поліції Борисполя. Проект 
триває.

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Завданням проекту «Безпечне 
місто — спільна справа», курато-
ром якого є член формування Бог-
дан Меташоп, є ліквідація негатив-
них наслідків вживання спиртних 
напоїв та тютюну в громадських 
місцях, бо це є виявом неповаги 
до законів, негативним прикладом 
для підлітків, а також перетворен-
ням громадських місць на смітни-
ки. Проект впроваджують спільно 
«СБ», патрульна поліція, райвідділ 
поліції, депутати міськради та ак-
тивні громадяни.

Бориспільці 
на семінарі

21—22 червня у Херсоні 
відбувся семінар «Взаємодія 
поліції та громади. Теорія та 
практика», що зібрав учасни-
ків з міст Кропивницький, Чер-
каси, Херсон, Київ, Бориспіль, 
Одеса, Переяслав-Хмельниць-
кий. Його було організовано в 
рамках реалізації проектів за 
підтримки Інноваційного фон-
ду взаємодії поліції з громадою 
на засадах партнерства (CPIF) 
Проекту підтримки підготов-
ки поліцейських (PTAP), що ре-
алізується в Україні компані-
єю «Агрітім Канада Консалтинг 
Лтд» за фінансової підтримки 
уряду Канади. Обсяг фінансу-
вання складає 6,5 млн. канад-
ських доларів (близько 130 
млн. грн.) у період з жовтня 
2016 по березень 2019. 

Семінар організовано для 
обміну учасників грантових 
проектів досвідом та ідеями. 

Управління патрульної полі-
ції Борисполя представляв ін-
спектор по зв’язках з громад-
ськістю Іван Рудь, ГФ «Сектор 
Безпеки» — Сергій Кручинін. 
Серед локальних проектів, що 
реалізуються, є і програма під-
вищення рівня безпеки пішохо-
дів із використанням світловід-
биваючих елементів, і протидія 
торгівлі людьми, і повідомлен-
ня поліції про п’яних водіїв.

Канадський проект має на ме-
ті підтримати розвиток в Украї-
ні професійної та сучасної полі-
цейської служби, орієнтованої на 
взаємодію з громадою, що вра-
ховує гендерний аспект та спи-
рається на кращі світові стандар-
ти. Проект тісно співпрацює з Ка-
надською поліцейською місією в 
Україні, спільно впроваджуючи 
програми професійного розвит-
ку поліцейських в рамках стра-
тегічного партнерства між пра-
воохоронними органами Кана-
ди та України. Як результат, було 
створено нову навчально-мето-
дичну базу з підготовки, підви-
щення кваліфікації та обміну до-
свідом між поліцейськими кадра-
ми. В рамках проекту надається 
допомога українцям у створен-
ні й підтримці Академії патруль-

ної поліції, проведення навчаль-
них курсів з управління та лідер-
ства, велопатрулювання, протидії 
гендерному насильству, коман-
дування в умовах критичних по-
дій, розробка платформи дистан-
ційного навчання для поліцей-
ських, розробка й впроваджен-
ня стратегії підтримки психічного 
здоров’я працівників поліції, під-
тримка офісу реформ НПУ та усі-
ляке сприяння створенню й ді-
яльності Української асоціації жі-
нок-поліцейських. 

Також було створено Іннова-
ційний Фонд з питань взаємодії 
поліції з громадою, який і фінан-
сує програми протидії злочин-
ності та зміцнення безпеки тери-
торіальних громад, чим, зокре-
ма, й займається в Борисполі ГФ 
«Сектор Безпеки». 

Теорія
— Ми працювали за методикою 

САРО — сканування, аналіз, реагу-
вання, оцінка. Ця модель виявила-
ся дієвою для нормалізації взаємо-
дії поліції та громади. 

• Спочатку потрібно провести 
сканування і виявити проблеми. 
Для цього опрацьовуються статис-
тика, документи, медіаісторії, нови-
ни, пости в інтернеті — тобто все. 
Сканування має бути всебічним і 
показати повну картину. 

• Проаналізувати, як і чому щось 
існує чи трапилося. Наприклад, як 
чоловік і жінка дійшли до насиль-
ства в своїй родині, чому саме на 
цій вулиці розповсюджують нарко-
тики, чому пішоходи гинуть саме на 
цьому перехресті. Аналіз має бути 
проведений з різних точок зору і 

надзвичайно важливо його не про-
пустити перед реагуванням.

• Побудувати план з конкретним 
часом виконання, керуючись ро-
зумінням, що він має бути закон-
ним, ефективним, етичним, реаліс-
тичним. Подумати, хто ще може бу-
ти залучений до реалізації? Якої ін-
формації бракує, що пропустили? 
Важливо дослухатися до різних 
учасників, ідей та порад, адже іс-
нує спокуса іти напролом і нікого 
не чути.

• При оцінці треба не шукати 
винних, а вчитися на помилках, 
збирати думки та тримати зворот-
ній зв’язок. 

Практика
— Все це можна впроваджува-

ти на рівні невеликого населеного 

пункту. Розкажу, як це було в нас. 
Одне невелике місто страждало 

через бідність, відсутність роботи, 
проблеми з наркотиками, психоло-
гічні проблеми населення, домаш-
нє насильство, безпритульних, ви-
сокий рівень самогубств серед мо-
лоді та корупційні скандали. Був ви-
сокий рівень злочинності і громада 
не довіряла поліції ані взагалі, ані в 
конкретних випадках. У самій по-
ліції теж були проблеми — відсут-
ність кадрів, нестача спорядження, 
старі машини, рації, комп’ютери, не 
було грошей. 

Я, як командир, відповідала за 
відділ поліції. У першу чергу я ма-
ла подбати про те, щоб поліцей-
ським повністю виплачувалася за-
робітна плата та про їх мотивацію. 
Ми почали працювати за САРО — 
зібрали статистику, офіційні дані, 
дані лікарні, вивчали громадську 
думку, скарги, статті в ЗМІ, про-
гнози економічні та ринку праці, 
дані смертності населення та ін-
ше. Провели аналіз злочинності на 
фоні вживання алкоголю та нарко-
тичних засобів, паралельно ство-
рили рейтинг надання послуг по-
ліції. Встановили зв’язки з політи-
ками, підприємцями, соціальними 
працівниками, медиками, поса-
довцями. Створили консультатив-
ні групи, які тепер розвиваються 
по всій Канаді. Таку групу очолю-
ють представник поліції та ГО. Кон-
сультативних груп має бути кілька, 
до 12 учасників у кожній, напри-
клад, група молоді, група людей 
старшого віку. Ці добровільні кон-

ДОСВІД КАНАДИ ВІД ТРЕЙСІ ХАРДІ
Головуючою на семінарі була привітна, лаконічна і точна у словах по-

мічник комісара, радник з питань поліції Проекту підтримки підготовки 
поліцейських (PTAP) Трейсі Харді (Tracy Hardy). Вона розповідала про ка-
надський досвід, давала поради й коментувала представлені проекти, на-
голошуючи на їх різноманітності — адже навіть в кожному селі існує своя 
специфіка, яку необхідно враховувати. Пані Харді високо оцінила бори-
спільський проект «Безпечне місто — спільна справа» та ініціативу ГФ 
«Сектор Безпеки», яке тісно співпрацює із ЗМІ та представниками влади. 
За її словами, не можна забувати про важливість інформаційної кампанії 
— громаді треба показати, що проблема існує і що це проблема суспіль-
ства, а не лише поліції. 

Як пощастило канадійцям, що їх високопосадовець звертає увагу на 
думки й уявлення людей, а не лише на факти — наприклад, коли в насе-
лення є лише відчуття небезпеки, не підкріплене фактами, то поліція має 
з цим розібратися. Її розповідь була б цікавою не лише правоохоронцям.

«Я хочу, щоб ви 
зрозуміли — Канада 
не має відповідей на 
всі питання. Ще 20-
25 років тому у нас 
були великі проблеми 
— люди не довіряли 
поліції та не почували 
себе в безпеці, велися 
розслідування серед 
високопосадовців 
через корупцію, 
поліція втратила 
довіру ЗМІ. Ми 
доклали зусиль 
— і продовжуємо 
працювати, адже 
довіра зростає 
поступово».

ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ В УКРАЇНІ?ЩО ЗА ПРОЕКТ?
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сультанти мають утворити кістяк, 
який може залучати додаткових 
фахівців. Важливо співпрацювати 
з учасниками різних груп інтере-
сів, ГО та активістами, а уявлення 
про загальну картину має склада-
тися і з особистих думок, а не ли-
ше сухих даних.

Спеціальна людина  займалася 
залученням додаткового фінансу-
вання на основі грантів. Ми поча-
ли проводити регулярні брифінги 
щодо безпеки для громади. Є лю-
дина, яка розповідає про ресурси 
поліції, адже люди цього не знають. 
Щоб спростовувати чутки й плітки, 
ми розширили повноваження слід-
чих, призначили людей, які допові-
дають громаді про результат.

Важливий момент. Згадаймо зи-
мове вбивство жінки на вул.Голо-
ватого, коли поліція вживала без-
прецедентних заходів, але мов-
чала, що здійняло в населення бу-
рю пліток про величезну кількість 
жертв та нападів й виглядало як 
бездіяльність поліції. Не менш важ-
ливим за «закулісну» роботу, а, мо-
же, й більш важливим, є відчуття 
безпеки в громади взагалі й кожної 
людини зокрема — авт. 

— Таким чином, поліція почала 
працювати більш ефективно без 
збільшення свого штату. Ми не мог-
ли підняти зарплату поліцейським, 
але могли створити належні умови 
праці й організувати їх навчання. 
Велику увагу ми приділяли норма-
лізації стосунків з громадою, щоб 
поліцейський відчував, що його 
роботу цінують. Не менш важливо, 
щоб працівник поліції мав достат-
ньо вихідних для відновлення сил 
та відпочинку. Ми використали всі 
можливості, щоб таким чином під-
няти командний дух, психологічний 
комфорт та добробут.

Важливий момент. В Україні 
спостерігається відтік кадрів з па-
трульної поліції. Однією з причин 
є навчання (яке часто є формаль-
ним і не несе нічого нового) у вихід-
ні дні, на яке ще треба дістатися 
до управління. Людський час і сили в 
нас ще не почали цінувати — авт.  

 
— Керівництво в Україні вже по-

чало розуміти, що треба вкладати 
в людей і їх умови праці. Рік тому 
в Україні запровадили оцінку по-
треб — бо ми бачимо в людях «ви-
горання» і постійний стрес. Це є і в 
інших країнах, проблеми скрізь од-
накові. Для їх подолання фокусува-
тися треба на покращенні умов ро-
боти та особистого добробуту по-
ліцейських.

 

Ближче до громади
— У  своєму місті ми організу-

вали зустрічі з владою та вибор-

чими органами для обговорення 
проблем. Поліція не може впли-
нути на законотворення, тому тре-
ба знайти людей, які можуть. Так 
ми лобіювали зміни до місцевого 
законодавства, обмежили продаж 
алкоголю і встановили пріоритет 
для просвітницьких заходів серед 
населення. Працювали зі школа-
ми — розповідали про насильство 
в сім’ї, про поведінку з батьками, 
з дорослими говорили про пово-
дження зі зброєю, з пенсіонера-
ми — як вберегтися від шахрай-
ства. Пояснювали всім шкідливість 
вживання алкоголю й наркотиків 
та навіть навчали грамоті.

Ми залучили до обговорень 
суддів — разом з поліцейськими 
вони думали, як боротися з про-
блемами. Були створені спеціаль-
ні суди у справах насильства в ро-
дині. Допомога надавалася не ли-
ше жертвам, а й агресорам у їх ви-
правленні. Про п’яних за кермом 
ми теж говорили з дітьми і молод-
дю, а вони доносили до батьків. 
Батько в такій ситуації подумає: 
“Так, це стосується і моєї дитини”. 
Поліцейські влаштовували читан-
ня, спортивні заходи, мистецькі та 
хенд-мейд заходи. 

Успіх
— Що таке успіх проекту? Успіх 

може бути різним. Іноді це навіть 
перехід злочинів в інше місце чи 
збільшення кількості звернень до 
наркологічних центрів реабілітації. 
Зрозуміло, не всі ініціативи будуть 
успішними. Ми почали з малих кро-
ків і на це нам в Канаді знадобило-
ся 20 років. Ви в Україні можете ви-
користовувати готові програми та 
іноземний досвід. Дам ще пораду 
— фокусуйтеся на чомусь одному, 
а не одразу на всьому. 

Не здавайся!
— У  Києві на вокзалі в метро 

у мене вкрали гаманець з доку-
ментами і мій iPhone 5. Я поміти-
ла вже в потязі. У  Дніпрі написа-
ла заяву — це зайняло 3 години, 
а можна було за 10 хв. Ми хочемо 
це проаналізувати і оптимізувати 
процес — невже в цього поліцей-
ського протягом трьох годин не 
знайшлося важливішого завдан-
ня? Оптимізація буде направле-
ною на те, щоб полісмени менше 
сиділи та писали в офісі, а виходи-
ли на вулиці та спілкувалися з на-
селенням. Але, зрештою, мої доку-
менти знайшли. 

Будь-яке навчання треба пояс-
нювати поліцейським — щоб во-
ни не думали, що це новий вид 
«обов’язалівки» — що їх робота бу-
де легшою та ефективнішою. Але 
на все треба час. Мій девіз — слова 
Уінстона Черчілля: «Ніколи, ніколи, 
ніколи не здавайся». 

Олексій ПАВЛОВСЬКИЙ 
— засновник і керівник ру-
ху PITBULL («Пітбуль»). Його 
учасники ведуть боротьбу з 
нетверезими водіями у закон-
ний спосіб — шляхом інфор-
мування поліції про такі ви-
падки. Докладніше розпові-
дає Олексій: 

— Слідкуємо за нічними клу-
бами і повідомляємо на 102 про 
випадки керування авто у нетве-
резому стані. Проблема серйоз-
на, оскільки кожен третій їде з 
клубу п’яним. 

Наш рух почався з трагічного 
випадку. Мій товариш стояв на 
узбіччі, говорив по телефону і йо-
го збила машина, якою керував 
нетверезий водій. Тоді ми з друзя-
ми організували власний патруль. 
В Києві це почалося три роки то-
му. До нас долучилися ще сім міст, 
серед яких Одеса, Рівне, Львів, 
Житомир, Вінниця, активістів вже 
більше двох тисяч і стає більше.

У вихідні ввечері ми сідаємо у 
свої машини, зустрічаємося на 
інструктаж, ділимо місто на ді-
лянки і їдемо слідкувати за клу-
бами. Якщо людина напідпитку 
сідає у машину і їде, ми викли-
каємо поліцію і їдемо слідом для 
орієнтування. Ми не вчиняємо 
жодних дій без поліції.  

За нашої участі було складе-
но більше трьох тисяч прото-
колів, знайдено більше десятка 
викрадених авто. Ми передає-
мо поліції інформацію, хто про-
дає наркотики, орієнтування на 
підозрілі авто.

Інструктаж передбачає знайом-
ство з технікою безпеки, ми по-
казуємо, як знімати відео, що зго-

дом буде доказом, як не виклика-
ти зайвої агресії, як підписувати 
протоколи і свідчити в суді.

Для зв’язку використовуємо 
оперативні чати в «Телеграм». 
Крім чатів учасників «Пітбуль», 
є чати з людьми, які багато ба-
чать і нам допомагають — це 
таксисти, працівники АЗС, про-
давці в ларьках. Я з усіма вста-
новлюю особистий контакт і по-
яснюю, навіщо це треба, говорю, 
що кожен сьомий, хто загинув 
у ДТП, загинув з вини п’яного 
водія. Так ми знаходимо спіль-
ну мову. PITBULL — це приклад 
здорової дієвої взаємодії грома-
дян та поліції.

Середній вік учасників PITBULL 
— 23 роки. Всі ці хлопці й дівчата 
відчувають важливість цієї роботи 
для суспільства. Певна небезпека 
завжди є — були випадки насиль-
ства, напади, палили учасникам 
авто. Люди проходять відбір, але 
багато лишається. Ми не можемо 
стояти осторонь і нас радує дум-
ка, що ми рятуємо життя людей.

Нам вдалося поговорити про життя і службу з дільничним 
офіцером поліції одного з обласних міст. Коротка розповідь:

— Зараз говорять про взаємодію з громадою, про якісь нові про-
екти і сучасні методи. Все це добре. Дільничні, мовляв, нічого не хо-
чуть змінювати, лише патрульна поліція в нас працює. А коли і як 
вчитися, думати про якісь нові проекти? В мене своєї роботи повно, 
а ще постійно кудись смикають. Працюєш часто без вихідних, до 21 
години. Наші начальники поводять себе так, як свого часу поводи-
лися з ними їхні — треба, не треба, сидимо. «Радійте, кажуть, що о 
9  додому ідете, ми свого часу до 11 сиділи». 

Встановлено, щоб на одного дільничного було 7 тисяч населен-
ня. Тоді можна встигнути і з громадою поспілкуватися, і адміннаг-
ляд провести, і провести профілактичні бесіди на дільниці. Але нас 
мало — в мене, наприклад, майже 35 тисяч дільниця. Недавно від-
мінили конвойну службу. А хіба злочинців перестали «закривати»? 
Ні, так само треба возити. Хто в нас завжди вільний? — дільничний. 
В тебе є план дня, домовлено про зустрічі з людьми, а тобі кажуть 
— «ти сьогодні в конвой і мене не цікавить». Про яку повагу й дові-
ру з боку громади може бути мова? На дільниці нас мало хто бачив. 

Якщо щось трапилося, можуть відправити навіть в інше місто, хо-
ча дільничний має бути на своїй дільниці. Опорні пункти створили 
— там все павутиною позаростало, ніколи працювати.

Люди звертаються з різних питань. Наприклад, боржник не віддає 
гроші. В мене немає повноважень, але я піду і поговорю з боржни-
ком. Часто буває, що це допомагає. Людина думає: «Ага, дільничний 
прийшов, не хочу з ним сваритися, може допомога знадобиться». 
Щоб мати такий авторитет, треба працювати на дільниці.

Говорили, що дільничних переведуть з райвідділків і вони бу-
дуть відноситися до патрульної поліції. Це правильно, бо наша ро-
бота — превентивна безпека. Але ж не вдалося, не відпустять нас. 

РЯТУЮЧИ ЖИТТЯ

З НЕБА НА ЗЕМЛЮ

ЦІКАВЕ В УКРАЇНІ

• Курси самооборони для жінок, причому мова йде не про східні 
єдиноборства, а про поведінку, поради, де ходити, як будувати марш-
рут, що кричати, як оборонятися, як побороти психологічний ступор 
у разі надзвичайної ситуації.

• Кампанія #зупининасильство, що підіймає табуйовану в нашому 
суспільстві проблему насильства до жінок і викликає бурхливе об-
говорення.

• Запустили безкоштовний мобільний додаток «My Pol» для Android 
та iOs, в якому можна знайти допомогу у спілкуванні з поліцейським 
та викликати поліцію тривожною кнопкою. Автор спілкувався про це 
з правоохоронцями з Чернівців, де проект вже діє, але за кілька днів 
досвіду ще замало. Виклик SOS із додатку надходить за тим самим ал-
горитмом, що й дзвінок на 102. 

ОПЕРАЦІЮ «МАК» 
РОЗПОЧАТО

Тетяна ХОДЧЕНКО

На території Бориспіль-
щини розпочато оператив-
но-профілактичну операцію 
під умовною назвою «Мак». 
Про це повідомляють у Бо-
риспільському відділі поліції 
ГУНП в Київській області.

Дану операцію розпочато з 
метою виявлення, попереджен-
ня і знищення незаконних посі-
вів наркорослин, зокрема ма-
ку та коноплі. Поліцейські пла-
нують перекрити канали по-
стачання наркотичних засобів 
рослинного походження. 

Перші порушники вже знай-
дені. Так, днями поліцейські ви-
явили в одному із приватних 
дворів Борисполя 17 незакон-
но висаджених кущів коноплі. 
Всі рослини було утилізовано. 
В поліції просять інформувати 
про наявні факти вирощування 
заборонених рослин.

Незаконний посів або неза-
конне вирощування снодійно-
го маку караються штрафом 
від 100 до 500 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
або арештом на строк до 6-ти 
місяців, або обмеженням во-
лі на строк до 3-х років (ст. 310 
КК України ). У інших випадках 
може наставати адміністратив-
на відповідальність (ст. 44, 106-2 
Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення) у вигля-
ді штрафу до 50 неоподаткову-
ваних мінімумів громадян або 
арешт до 6 місяців.

 НОВИНИ КОРОТКО

«МИ НЕ ВЧИНЯЄМО 
ЖОДНИХ ДІЙ БЕЗ ПОЛІЦІЇ»

«В МЕНЕ СВОЄЇ РОБОТИ 
ПОВНО, А ЩЕ ПОСТІЙНО 
КУДИСЬ СМИКАЮТЬ»

НОВА ДОРОГА 
ЗА НОВИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Капітальний ремонт вули-
ці Володимира Момота в Бо-
рисполі завершується: повні-
стю замінюють дорожнє по-
криття на нове, за сучасними 
технологіями та із покраще-
ними нормами виконання ро-
біт. «Вісті» вже проінспектува-
ли зроблене, щоб проінфор-
мувати читачів. 

Дорогу на вул. В.Момота ре-
монтували ще минулого року, та 
виконані роботи виявились нея-
кісними. Тепер влада удоскона-
лює розпочате — дорогу онови-
ли до перехрестя з вул. Ватутіна. 
На нове дорожнє покриття пло-
щею у 4 455 кв.м. із міського бю-
джету виділено 2 млн. 980 тис. 
грн. Роботи виконують фахівці 
броварського «ШБУ-50», працю-
ють командою більше чотирьох 
днів: два сучасні асфальтоуклад-
чики та чотири дорожні катки; 
вулиця перекрита для проїзду.

«Основа нового асфальту ста-
новить від 12 до 14 см чорного 
щебеню, який добре поглинає 
температурні коливання. Такі 
вимоги необхідні для того, щоб 
асфальт не «рвало» при змінах 
температури», — пояснює В’я-
чеслав Толкач, начальник ЖКГ 
Бориспільської міської ради.
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 ТОЧКА ЗОРУ

 КАРТИНКИ З НАТУРИ

СЕРГІЙ ТАРУТА: 
«МИ СТВОРИМО 2 МІЛЬЙОНИ 
НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ»

У політичному житті країни з'я-
вилася нова сила з серйозними ам-
біціями – партія «Основа». У сво-
їй діяльності партія керується роз-
робленою економічною програ-
мою, яка після приходу «Основи» 
до влади дозволить країні стрімко 
розвиватися.

Публікуємо першу частину ін-
терв'ю з лідером цієї партії Сергі-
єм Тарутою, відомим промислов-
цем і підприємцем. Кілька ключо-
вих положень Програми стрімко-
го розвитку Сергій Тарута виклав 
коротко, докладніше про програм-
ні положення партії — у другій ча-
стині інтерв'ю.

— Сергію Олексійовичу, який, 
за вашими оцінками, нинішній 
стан української економіки? Ку-
ди країна котиться?

— Україна перетворилася на 
найбіднішу країну Європи. За під-
сумками минулого року наша еко-
номіка виявилася вдвічі слабшою, 
ніж в 2013 році. Сьогодні ми виро-
бляємо найменше ВВП на душу на-
селення. Темпи зростання україн-
ської економіки залишаються ниж-
че світового показника. ООН реко-
мендує країнам, що розвиваються, 
щорічно збільшувати ВВП не мен-
ше ніж на 7%. А в Україні приріст 
ВВП протягом 2016-2017 років не 
перевищував 2,5%. Та й цей показ-

ник, на мою думку, теж був завище-
ний владою.

— Чи може розраховувати 
держава в цій ситуації на фінан-
сову допомогу населення, на осо-
бисті заощадження громадян?

— Цій владі народ вже не бу-
де довіряти. Тому що на рахун-
ках банків, які ця влада закрила в 
2014-2016 роках, зависли мінімум 
134 млрд гривень коштів населен-
ня і 78 млрд гривень, що належа-
ли юридичним особам. Приблизно 
2/3 коштів було повернено фізич-
ним особам тільки до весни 2018 
року. А юрособи втратили практич-
но всі свої кошти. Ви думаєте, що 
люди знову довірять свої гроші ни-
нішній владі, яка одного разу вже 
вкрала у них заощадження?

Для банківської системи дуже 
важлива довіра — як з боку насе-
лення, так і з боку зарубіжних фі-
нансових інституцій. А про яку до-
віру до НБУ можна говорити, як-
що Катерину Рожкову, яка була в 
центрі корупційних скандалів і якій 
треба пред'являти звинувачення, 
призначають першим заступником 
голови Нацбанку?

— Як позначаються події на 
Донбасі і в Криму на стані еко-
номіки України?

— Блокада Донбасу вже призве-
ла до щорічних прямих збитків дер-
жбюджету в 50 млрд гривень, поз-
бавила країну не менше 100 тисяч 
робочих місць. В результаті агресії в 
України були вкрадені або зруйно-
вані промислові та державні активи 
на суму близько 25 млрд доларів. 
Тільки за 2017 рік з нашої країни ви-
їхали 1 мільйон людей. Країні це за-
грожує втратою не тільки «робочих 
рук», а й «вимиванням мізків», втра-
тою середнього класу.

— Чому країна з величезними 
можливостями звалилася в та-
ку прірву?

— Тому що за всі 27 років неза-
лежності при владі не було нор-
мальної стратегії розвитку еконо-
міки і демократичного антикризо-
вого менеджменту.

— Що ви пропонуєте робити в 
тій ситуації, що склалася?

— Ми, партія «Основа», буде-
мо змінювати модель економіч-
ного зростання. Від кредитів МВФ 
ми перейдемо до інвестицій. У нас 
є нова економічна програма, яка 
дозволить країні стрімко розвива-
тися, а громадянам повернутися 
додому, гідно заробляти і будувати 
майбутнє у власній країні.

— Що це за програма, що вона 
передбачає?

— Вона називається Програма 
стрімкого розвитку. Це план дій 
партії «Основа» на найближчий 
період, план наших першочерго-
вих кроків після приходу до влади 
в країні. Це наші зобов’язання пе-
ред людьми.

— Які саме ці кроки, що вони 
можуть дати звичайним людям?

— У Програмі сформульова-
но 10 основних пунктів, які ми 
обіцяємо реалізувати. Найбільш 
значимі з них наступні. Ми ство-
римо 2 мільйони робочих місць 
з гідною зарплатою. Ми знизимо 
податок на прибуток і єдиний со-
ціальний внесок , і у людей під-
вищиться зарплата на кілька ти-
сяч гривень. Ми знизимо ціну 
на газ і електроенергію. Ми на-
дамо доступні кредити для біз-
несу і молодих сімей. Ми зніме-
мо блокаду Донбасу, поверне-
мо роботу, зарплату, відновимо 
виробництво.

 Лідер партії «Основа» 
про те, як Україна 
перетворилася на 
найбіднішу країну Європи, 
і як його команда планує 
виводити країну з кризи.

ТАРУТА Сергій Олексійович — промисловець, підприємець, 
успішний антикризовий керівник, лідер партії «Основа». Пройшов 
трудовий шлях від майстра мартенівського цеху до голови промис-
лової корпорації ІСД.

Модернізував Алчевський, Дніпровський і інші металургійні ком-
бінати, впровадив на підприємствах передові виробничі та еколо-
гічні технології.

Сергій Тарута — перший з українських промисловців, хто здійснив 
європейську інтеграцію через придбання виробничих активів в Угор-
щині, Польщі, Данії, Македонії, Швейцарії та інших країнах.

Сергій Тарута — ідеолог створення Доктрини збалансованого роз-
витку «Україна 2030», в якій детально описана стратегія виходу Укра-
їни з кризи і сформовані шляхи підвищення добробуту народу до єв-
ропейського рівня.

Тарута розробив і запропонував план мирного врегулювання на 
Донбасі «Три Основи», який вже сьогодні стає предметом перегово-
рів на вищому міжнародному рівні.

На посаді голови Донецької ОДА зупинив наступ військ терористів 
на Маріуполь. З жовтня 2014 року — депутат Верховної Ради України.

Одружений, виховує двох дочок. Веде здоровий спосіб життя, під-
тримує український велоспорт.

Інна КРИНИЧНА

Район «Лоховки» розширюєть-
ся. Це вже не тільки ряд кіосків на 
розі вул. Київський Шлях та Гли-
боцька, а й нові генделики, які 
розширюють свою географію мі-

стом, це оголошення на стовпах, 
парканах, зупинках... 

• У лютому 2018 року заступник 
Бориспільського міського голови 
Дмитро Гопанчук запевняв «Вісті», 
що навесні роботу з власниками кі-

осків на «Лоховці» буде активізова-
но, і якщо не вдасться досягти до-
мовленості, щоб замінити МАФи на 
спільну пристойну будівлю для тор-
гівлі, подаватимуть позов до суду. 
Але вже середина літа, а ті обіцянки 
ще не виконані. 

• Зона поширення оголошень не 
обмежується спеціальними дошка-
ми, які встановлено по місту. Па-
пірці окуповують стовпи, паркани, 
стіни будинків, сміттєві баки. Коор-
динати надавачів послуг є на кож-
ному папірці, і притягнути до від-
повідальності авторів оголошень 
можливо. Але кому це потрібно? 
До речі, на стінах автобусних зупи-
нок можна побачити афіші загаль-
номіських заходів.

• Міські зупинки громадського 
транспорту — окрема тема. Ко-
ли міська влада видавала підпри-
ємцям дозволи будувати автобус-
ні зупинки у комплексі із приват-
ними магазинчиками чи кіосками, 
окремо звучало, що власники за 
це будуть доглядати за усією тери-
торією. Стан міських зупинок на-
очно демонструє,наскільки «ста-
ранно» підприємці виконують цю 
домовленість. 

«ЛОХОВКА» АТАКУЄ БОРИСПІЛЬ

• Більшість зупинок — шмат роботи для відділу контролю за благоустроєм. І зволікати не варто, бо Бориспіль через їхній обшарпаний вигляд виглядає провінційно і 
перетворюється на «Лоховку».
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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 31.12.2018 р.*з 01.07 по 31.12.2018 р.

*

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

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 2 ЛИПНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20 "Сім`я"
12.50 "Одруження наосліп"
14.20, 15.35 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20, 5.25 "Секретні матеріали"
20.15, 21.15 Драма "Життя після 

життя"
22.15 "Гроші 2018"
23.30, 1.30 Комедія "Рубі Спаркс"

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

Сьогодні
9.30, 5.00 Зоряний шлях
10.30, 5.30 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Одеса-мама" 1, 2 с. (16+)
23.30 Х/ф "Цар скорпіонів 4: 

Втрачений трон" (16+)
1.35 Профілактика передавального 

устаткування

6.00 М/ф
6.10 Д/п "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.15 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 3"
13.30 Х/ф "Карусель"
15.00 "Чекай мене. Україна"
16.50, 20.50 "Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018" 1/8 
фіналу

19.00 "Велика Гра"
20.00, 1.55 "Подробиці"
23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Школа монстрів: 

Електрично"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 1.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00 Чотири весілля
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
22.00 Рятівники

5.10, 4.10 Скарб нації
5.20, 4.20 Еврика!
5.30 Служба розшуку дітей
5.35, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.10 Спорт
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.20, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Х/ф "Володар 

перснів-3: Поверненння 
короля" (16+)

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
21.30 Т/с "Майор і магія" (16+)
22.40 Свобода слова
0.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)

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

балада"
9.30 "Академія сміху"
10.10 "Зіркове життя"
11.05, 0.20 "Моя правда"
12.00 Х/ф "Соляний принц"
13.35 Х/ф "Їсти подано"
15.20 Х/ф "Капітан Пілігрима"
17.10 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
19.00 Т/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Невиправний брехун"
1.10 "Позаочи"

7.00, 19.25 "Зустріч з привидами"
8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "Земля 2050"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Божевільний світ"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.25 "Мультляндія"

3.00, 1.30 Зона ночі
4.50 Абзац
6.50, 23.30 Т/с "Кобра" (16+)
8.49, 10.39 Kids Time
8.50 М/ф "Монстри на канікулах" 

(16+)
10.40 Х/ф "Зоряні війни: Атака 

клонів"
13.30 Х/ф "Зоряні війни: Помста 

сітхів"
16.20 Х/ф "Зоряна брама"
19.00 Ревізор
21.10 Страсті за ревізором

6.55 Х/ф "Вінчання зі смертю"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Без особливих прикмет" 

(16+)
10.55 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.10 

"Свідок"
12.50, 20.10 "Щоденник чемпіонату 

світу з футболу FIFA 2018"
13.20, 3.45 "Речовий доказ"
15.10, 16.50, 19.30 "Легенди 

карного розшуку"
20.40, 1.00 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
3.40 "Випадковий свідок"
4.40 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00, 2.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
10.25 Т/с "Опер за викликом" (16+)
14.05 Х/ф "Місія на Марс" (16+)
16.15 Х/ф "Меч дракона" (16+)
18.15 "Спецкор"
18.50 "ДжеДАІ"
19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-2" (16+)
21.40 Т/с "Касл-3" (16+)
23.15 Х/ф "Чужі проти Хижака-2" 

(18+)
1.05 Х/ф "Акуляче торнадо: Серце 

акули" (16+)
3.20 "Облом.UA."

5.55, 15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним (16+)

7.50 За живе! (16+)
9.00 Х/ф "Уроки зваблювання"
11.00 Х/ф "Рік Золотої рибки" (16+)
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Хата на тата (12+)
22.45 Х/ф "Я не повернусь"

6.00, 9.50 М/с "Чорний Джек"
6.30, 10.15 Хто в домі хазяїн?
6.50 "Спільноти тварин"
7.50, 5.35 "Гордість світу"
8.40 "Неповторна природа"
9.35 М/с "Гон"
10.40 Телепродаж
11.00 "Часи змін - Китайські 

традиції і сучасне життя"
12.00 "Смаки Культур"
12.50, 15.20 Лайфхак українською
13.05 Розсекречена історія
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.40 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40, 2.30 До справи
20.15 Війна і мир
21.00, 3.00 Новини
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Як працюють міста"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 3 ЛИПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45 "Сім`я"

12.20 "Одруження наосліп"

14.20, 15.40 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

19.20 "Секретні матеріали"

20.15, 21.15 Драма "Життя після 

життя"

22.10, 1.00 Х/ф "Екіпаж"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.20 Сьогодні

9.30, 4.10 Зоряний шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)

14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Одеса-мама" 3, 4 с. (16+)

23.30, 2.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)

1.30 Телемагазин

6.00 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.15 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 3"
13.20, 14.20, 15.20 "Речдок"
16.50, 20.50 "Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018" 1/8 
фіналу

19.00 "Велика Гра"
20.00, 2.00, 5.15 "Подробиці"
23.50 Т/с "Наліт 3" (18+)
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"
4.00 "Стосується кожного"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Оз: Повернення у 

Смарагдове Місто"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 1.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar

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 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
11.10 Антизомбі
12.10, 13.25 Х/ф "Чому я?"
12.45, 15.45 Факти. День
14.40 "На трьох" (16+)
15.10, 16.20, 21.30 Т/с "Майор і 

магія" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Життя за брата" (16+)
1.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

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

автомобіля"
9.55 "Академія сміху"
10.45 "Зіркове життя"
11.35, 0.20 "Моя правда"
12.25 Х/ф "Принц-самозванець"
13.15 Х/ф "Дивне Різдво"
15.10 Х/ф "Повернення немає"
17.05 Х/ф "Живе такий хлопець"
19.00 Т/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Живіть в радості"
1.10 "Позаочи"
2.00 Т/с "Архів Шерлока Холмса"

7.00, 19.25 "Зустріч з привидами"
8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00, 21.25 "Божевільний світ"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.25 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

4.10 Абзац

5.50 Т/с "Кобра" (16+)

7.49, 8.59 Kids Time

7.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.00, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

11.00 Пацанки: Нове життя (16+)

19.00 Х/ф "Друзі по сексу" (16+)

21.00 Х/ф "Хлопці будуть в захваті" 

(16+)

23.00 Від пацанки до панянки (16+)

5.30 Х/ф "В'язні Бомона"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Женя, Женєчка та 

"катюша"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 20.10 "Щоденник чемпіонату 

світу з футболу FIFA 2018"
13.25 "Таємниці кримінального 

світу"
14.40, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.45, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.40, 0.50 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)

6.00 М/ф

8.00, 3.40 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 2.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.15 Х/ф "Великий переполох у 

малому Китаї" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-2" (16+)

21.40, 23.15 Т/с "Касл-3" (16+)

1.05 Х/ф "Атака титанів" (18+)

5.20, 15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним (16+)

7.15 За живе! (16+)
9.55 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!"
13.15 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Х/ф "Я не повернусь"

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.35 "Часи змін - Китайські 

традиції і сучасне життя"
12.00 "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 2.05 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.40 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с "Африка. Небезпечна 

реальність" (12+)
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
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СЕРЕДА, 4 ЛИПНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.45 "Сім`я"
12.20 "Одруження наосліп"
14.20, 15.40 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15, 21.15 Драма "Життя після 

життя"
22.15, 2.05 Драма "Я з тобою"
0.05 Комедія "Фальшиві заручини"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.20 Сьогодні

9.30, 4.10 Зоряний шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)

14.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)

15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Одеса-мама" 5, 6 с. (16+)

23.30, 2.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)

1.30 Телемагазин

6.00 М/ф
6.10, 23.00 "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"
10.00, 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 3"
13.10 Х/ф "Весільний подарунок"
14.50, 15.50, 16.40 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.05, 5.20 "Подробиці"
20.40 Х/ф "Танго кохання"
23.50 Т/с "Наліт 3" (18+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Шестеро весь світ 

обійдуть"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.10 Антизомбі
12.10, 13.25 Х/ф "Життя за брата" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 "На трьох" (16+)
16.40, 21.30 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.50 Х/ф "Великі гроші" (16+)
1.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.35 "Зіркове життя"
10.00 "Академія сміху"
11.25, 0.55 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Принц за сімома 

морями"
13.55 Х/ф "Всі мають померти" 

(16+)
16.05 Х/ф "Невиправний брехун"
17.25 Х/ф "Непіддатливі"
19.00 Т/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Час бажань"
1.45 "Позаочи"
2.25 Х/ф "Кам'яна душа"

7.00, 19.25 "Зустріч з привидами"
8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00, 21.25 "Божевільний світ"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.25 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

3.50 Абзац

5.40 Т/с "Кобра" (16+)

7.29, 8.49 Kids Time

7.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

8.50, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

10.50 Пацанки: Нове життя (16+)

19.00 Х/ф "Клік: З пультом по 

життю" (16+)

21.00 Х/ф "Конвоїри" (16+)

23.00 Від пацанки до панянки (16+)

5.55 Х/ф "Людина в прохідному 
дворі"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Гладіатор за наймом"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 18.55, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 20.10 "Щоденник чемпіонату 

світу з футболу FIFA 2018"
13.20 "Таємниці кримінального 

світу"
14.40, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.45, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.40, 0.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)

6.00 М/ф

8.00, 2.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

15.10 Х/ф "Вулкан"

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-2" (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-3" (16+)

1.00 Х/ф "Чужі проти Хижака-2" 

(18+)

3.25 "Облом.UA."

7.10 За живе! (16+)
9.50 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!"
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Х/ф "Я не повернусь"

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.35 "Часи змін - Китайські 

традиції і сучасне життя"
11.25 "Незвичайні культури"
12.00 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.40 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/с "Дешевий відпочинок"
19.25 Д/с "Африка. Небезпечна 

реальність" (12+)
20.30, 2.05 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
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ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.45 "Сім`я"
12.20 "Одруження наосліп"
14.10, 15.40 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15, 21.15 Драма "Життя після 

життя"
22.15 "Право на владу 2018"
0.10, 2.00 Драма "Судове 

обвинувачення Кейсі Ентоні"

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

3.40 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
10.30, 4.30 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Одеса-мама" 7, 8 с. (16+)
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.45 Телемагазин

6.00 М/ф
6.15, 23.00 "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 "Доярка з 

Хацапетівки 3"
13.20 Х/ф "Безквиткова пасажирка"
14.50, 15.50, 16.40 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.40 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.05, 5.25 "Подробиці"
20.40 Х/ф "Так не буває"
23.45 Т/с "Наліт 3" (18+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"
3.55 "Код доступу"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Кіт у чоботях"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
1.00 Т/с "Помста" (16+)

5.35, 11.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.15, 13.20 Х/ф "Великі гроші" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 "На трьох" (16+)
16.40, 21.30 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.50 Х/ф "Чорний янгол" (16+)
1.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.25 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.15 "Зіркове життя"
9.50 "Академія сміху"
11.05, 0.35 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Про принцесі Ясочке"
13.40 Х/ф "Психопатка" (16+)
15.50 Х/ф "За вітриною універмагу"
17.30 Х/ф "Живіть в радості"
19.00 Т/с "Архів Шерлока Холмса"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Русское поле"
1.25 "Позаочи"
2.15 Х/ф "Іду до тебе"
3.20 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Зустріч з привидами"
8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00, 21.25 "Божевільний світ"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.45 Зона ночі

4.10 Абзац

5.50 Т/с "Кобра" (16+)

7.49, 9.09 Kids Time

7.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.10, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

11.00 Пацанки: Нове життя (16+)

19.00 Х/ф "Двоє: Я та моя тінь"

21.00 Х/ф "Знакомтесь: Дейв"

23.00 Від пацанки до панянки (16+)

5.55 Х/ф "Людина в прохідному 
дворі"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Розірване коло"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 18.55, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 3.40 "Речовий доказ"
14.45, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.45, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.40, 0.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
3.10 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 3.05 "Облом.UA."

15.15 Х/ф "Запеклі шахраї" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-2" (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-3" (16+)

1.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.15 За живе! (16+)
9.50 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!"
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)
22.45 Х/ф "Я не повернусь"
1.35 Я соромлюсь свого тіла (18+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
10.55 "Незвичайні культури"
12.00 Енеїда
12.25 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 2.30 До справи
14.30 Радіо. День
15.20 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.40 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с "Африка. Небезпечна 

реальність" (12+)
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Як працюють міста"
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П'ЯТНИЦЯ, 6 ЛИПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 

ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45 "Сім`я"

12.20, 13.45 "Одруження наосліп"

15.10 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

19.20 "Секретні матеріали"

20.15, 22.10 "Ліга сміху"

0.05, 4.50 "Ігри приколів 2018"

1.05 "Вечірній київ"

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

3.10 Сьогодні
9.30, 5.35 Зоряний шлях
10.30, 4.00 Реальна містика
12.30 Х/ф "Забудь мене, мамо" 

(12+)
14.30 Т/с "Любов з випробувальним 

терміном" 1, 2 с.
15.30 Т/с "Любов з іспитовим 

строком"
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Одеса-мама" 9, 10 с. 

(16+)
23.30 Т/с "Одеса-мама" (16+)
1.00, 2.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.50 Телемагазин

6.00 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.15 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 3"
13.20, 14.20, 15.20, 1.30, 2.25 

"Речдок"
16.50, 20.50 "Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018" 1/4 
фіналу

19.00 "Велика Гра"
20.00, 0.50 "Подробиці тижня"
3.50 "Код доступу"
4.10 Д/п "Великі українці"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Герцог"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
14.00, 3.05 Віталька
16.00, 2.15 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 М/ф "Як приборкати дракона 

- 2"
23.00 Х/ф "Гірше не буде"

5.35, 11.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
12.10, 13.25 Х/ф "Чорний янгол" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20, 21.35 "На трьох" (16+)
16.40 Т/с "Майор і магія" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
1.10 Х/ф "Чому я?"
2.45 Факти
3.05 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.55 "Зіркове життя"
10.05 "Академія сміху"
11.45 "Моя правда"
12.35 Х/ф "Руда фея"
13.45 Х/ф "Оцеола"
15.45 Х/ф "Непіддатливі"
17.10 Х/ф "За вітриною універмагу"
19.00 Т/с "Архів Шерлока Холмса"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Казка про втрачений 

час"
0.25 Х/ф "якби я був начальником"
1.55 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
4.00 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Зустріч з привидами"
8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00, 21.25, 4.25 "Божевільний 

світ"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.15 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

4.10 Абзац

5.50 Т/с "Кобра" (16+)

7.49, 9.09 Kids Time

7.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.10, 17.10 Кохання на виживання 

(16+)

11.10 Пацанки: Нове життя (16+)

19.00 Х/ф "Перша донька"

21.00 Х/ф "Свекруха-монстр" (16+)

23.00 Від пацанки до панянки (16+)

5.05, 3.45 "Правда життя. Професії"
6.40 Х/ф "Чорта з два" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Сумка інкасатора"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
14.45, 16.55 "Страх у твоєму домі"
17.45, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.40, 0.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.50 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
3.20 "Легенди бандитської Одеси"
4.15 Х/ф "Операція "Хольцауге"

6.00 М/ф

8.00, 3.15 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

12.55 "Відеобімба"

15.25 Х/ф "Що приховує брехня" 

(16+)

19.25 Х/ф "Морська пригода" (16+)

21.20 Х/ф "Стукач" (16+)

23.25 "Змішані єдиноборства. Вечір 

зірок UFC. Деміан Майя - 

Карлос Кондіт"

1.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.50 Х/ф "Уроки зваблювання"
8.50 Х/ф "Жереб долі"
13.00 Х/ф "Тільки не відпускай 

мене" (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Х/ф "Молода дружина"
22.45 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
10.55 "Незвичайні культури"
12.00 Енеїда
12.25 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
15.30 Країна на смак
16.20 Концертна програма "Вогонь 

Купала"
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
19.25 Д/с "Африка. Небезпечна 

реальність" (12+)
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
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СУБОТА,7 ЛИПНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.05 "Життя без обману"

11.35, 23.15 "Світське життя 2018"

12.40 "Концерт потапа і насті. 

Золоті кити"

14.05 "Ліга сміху"

16.05, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

0.15, 2.10 "Вечірній київ"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 4.30 Зоряний шлях

8.20 Т/с "Одеса-мама" 1, 6 с. (16+)

13.35 Т/с "Лабіринти долі" 1, 2 с. 

(16+)

15.20 Т/с "Лабіринти долі" (16+)

17.50 Т/с "Криве дзеркало душі" 1, 

2 с. (16+)

19.40 Т/с "Криве дзеркало душі" 

(16+)

22.20 Т/с "Дочки - матері"

2.00 Телемагазин

2.30 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)

6.00 М/ф
6.25, 3.35 Х/ф "Розмах крил"
8.15 Х/ф "Коли я стану велетнем"
10.00 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
12.50 Х/ф "Танго кохання"
14.50 Х/ф "Так не буває"
16.50, 20.50 "Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018" 1/4 
фіналу

19.00 "Велика Гра"
20.00, 2.15, 5.20 "Подробиці"
23.00 Х/ф "Полетта. В усі тяжкі" 

(16+)
0.50 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
2.55 Д/п "Нонна Мордюкова. Як на 

світі без кохання прожити"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.55 М/ф "Маленький лікар - 

секретна місія Бодінаута"
12.15 Х/ф "Шестеро весь світ 

обійдуть"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
16.30 Х/ф "Гірше не буде"
18.30 Одного разу під Полтавою
20.00, 22.30 Країна У
21.00 Танька і Володька
0.00 Теорія зради
1.00 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка

5.10, 4.40 Скарб нації
5.20, 4.50 Еврика!
5.30, 4.55 Факти
5.50 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу (12+)
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.40 Х/ф "Сонна лощина" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Початковий код" (16+)
22.00 Х/ф "Згадати все" (16+)
0.30 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
3.25 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
10.05 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
10.55 Х/ф "Міський пейзаж"
12.30 Х/ф "Відданий друг"
14.10 Х/ф "Командос"
17.00 Т/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.00 Х/ф "Дорога в ад"
0.10 Х/ф "Тегеран-43"
2.50 "Позаочи"
3.30 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "Няньки дикої природи"
15.00 "Ситуація"
15.10 "Концерт М.Поплавського 

"Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Імперія"
18.05, 2.40 Х/ф "Ватажок мафії"
21.00, 23.15, 2.20, 5.20 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Дитячий будинок"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Хліб і троянди"
5.40 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

5.59, 8.29 Kids Time

6.00 М/с "Лунтик і його друзі"

7.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

8.30 Кохання на виживання (16+)

10.20 Хто зверху? (12+)

19.10 Х/ф "Шпигун по сусідству"

21.00 Х/ф "Відчайдушні напарники" 

(12+)

23.10 Х/ф "Скаути проти зомбі" 

(18+)

1.00 Х/ф "Улюбленці Америки"

5.45 Х/ф "Беремо все на себе"
7.10 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
10.15 Х/ф "Ішов четвертий рік 

війни..."
11.55 "Свідок. Агенти"
12.30 "Щоденник чемпіонату світу 

з футболу FIFA 2018"
13.00, 4.25 "Речовий доказ"
15.25 "Склад злочину"
17.05 "Круті 90-ті"
19.00, 3.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Три плюс два"
21.15 Х/ф "Близнюк" (16+)
23.20 Х/ф "Найкраща пропозиція"
1.50 "Таємниці кримінального світу"
3.50 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Зброя"

9.55 "Загублений світ"

16.15 Х/ф "Стукач" (16+)

18.20 Х/ф "Маска ніндзя" (16+)

20.15 Х/ф "Вірус для солдатів" 

(16+)

22.05 Х/ф "Мега Піранья" (18+)

23.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.10 "Облом.UA."

5.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

#226 Стіпе Міочич - Деніел 

Корм'є"

6.00 ВусоЛапоХвіст
7.45 Караоке на Майдані
8.45 Все буде смачно!
9.40 Х/ф "Провідниця" (12+)
14.50 Х/ф "Знак долі"
17.00 Х/ф "Молода дружина"
19.00 Х/ф "40+ або Геометрія 

почуттів" (12+)
22.50 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 3.00 

Новини
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 "Фестивалі планети"
11.00 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
12.00 Х/ф "Змова проти корони" 

(16+)
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 "Вагасі - японські смаколики"
16.20 "Незвичайні культури"
16.50 Т/с "Гранд готель" (12+)
19.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком (16+)
22.05 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
22.40 Х/ф "Лоре" (16+)
1.10 Концертна програма "Вогонь 

Купала"
2.10 "Смачні історії"
3.30 Посттравматичний синдром
4.00 Війна і мир

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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
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НЕДІЛЯ, 8 ЛИПНЯ

6.10 ТСН
7.05, 4.20 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.10, 11.15, 12.15 "Світ навиворіт - 

8"
13.20 Мелодрама "Не можу забути 

тебе"
17.35, 21.00 Мелодрама "Артистка"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
22.55 "Ліга сміху"
0.55 "Аргумент кiно"
1.35 "Світське життя 2018"

6.30 Сьогодні
7.10 Зоряний шлях
10.00 Т/с "Одеса-мама" (16+)
15.10, 3.00 Х/ф "Сусіди по 

розлученню"
17.10 Т/с "Моє нове життя" 1, 2 с.
19.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Моє нове життя"
23.00 Т/с "Лабіринти долі" 1, 3 с. 

(16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Лабіринти долі" (16+)
4.40 Реальна містика

6.25 Х/ф "Як посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Нікіфоровичем"

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 "Буркун" (12+)
14.15 Х/ф "Оксамитові ручки" (12+)
16.20 Т/с "Рокова пісня" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Велика Гра"
22.15 Х/ф "Холостяки у відриві" 

(16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.00 Х/ф "Кудлатий спецназ"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
16.30, 20.00 Країна У
18.00 М/ф "Як приборкати дракона 

- 2"
21.00 Танька і Володька
22.30 Х/ф "Зовсім не бабій" (16+)
0.00 Теорія зради
1.00 Х/ф "Вечір на Івана Купала"
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.25 Інсайдер

7.15 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

9.05 Т/с "Відділ 44" (16+)

12.00, 13.00 "На трьох" (16+)

12.45 Факти. День

14.35 Х/ф "Згадати все" (16+)

16.50 Х/ф "Початковий код" (16+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Карате-пацан" (16+)

23.40 Т/с "Операція "Горгона" (16+)

2.50 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
9.45 Невідома версія. Висота
10.35 Х/ф "Золото апачів"
12.30 Х/ф "Міцний горішок"
14.05 Х/ф "Висота"
15.55 Х/ф "Жіноча робота з 

ризиком для життя"
18.15 Х/ф "Таємничий острів"
21.00 Х/ф "В останню чергу"
22.45 Х/ф "Інспектор Лосєв"
2.30 "Позаочи"
3.10 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.05 Телебачення

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Няньки дикої природи"
15.00 "Ситуація"
15.10 "Ректор"
15.40 "Смертельна Австралія"
16.35 "Х ювілейний фестиваль 

"Родина"
19.00, 2.30 Х/ф "Кохання не має 

причин"
21.00, 1.40, 4.15 "СТН-тижневик"
21.30, 2.10, 4.45 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Спина до спини"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Пам’ятай про мене"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 2.40 Зона ночі
5.40 Стендап-Шоу
6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
8.00 М/ф "Монстри на канікулах"
9.40 Х/ф "Містер Магу" (16+)
11.30 Х/ф "Містер Крутий" (16+)
13.20 Х/ф "Трейсери"
15.10 Х/ф "Шпигун по сусідству"
16.50 Х/ф "Відчайдушні напарники" 

(12+)
19.00 Х/ф "Обладунки бога. У 

пошуках скарбів"
21.00 Х/ф "Громобій" (16+)
23.10 Х/ф "Йогануті" (16+)
1.00 Х/ф "Скаути проти зомбі" 

(18+)

5.30 Х/ф "Звинувачується весілля"

6.55 "Страх у твоєму домі"

10.40 Х/ф "Живе такий хлопець"

12.30 "Щоденник чемпіонату світу 

з футболу FIFA 2018"

13.00 Х/ф "Баламут"

14.40 Х/ф "Океан"

17.30 Х/ф "Близнюк" (16+)

19.30 Х/ф "А зорі тут тихі..."

23.10 Х/ф "Біла ніч, ніжна ніч"

1.10 Х/ф "Найкраща пропозиція"

3.30 "Речовий доказ"

6.00, 23.00 "Змішані єдиноборства. 

UFC #226 Стіпе Міочич - 

Деніел Корм'є"

9.00 "Бушидо"

9.30 "ДжеДАІ. Дайджест"

11.25 Т/с "Ментівські війни. Київ-2" 

(16+)

15.45 Х/ф "Вірус для солдатів" 

(16+)

17.20 Х/ф "Сім хвилин" (16+)

19.00 Х/ф "Залишені" (16+)

21.10 Х/ф "Відсіч" (16+)

1.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

9.15 Все буде смачно!
11.10 Караоке на Майдані
12.10 Вагітна у 16 (16+)
13.10 Хата на тата (12+)
15.10 Х/ф "40+ або Геометрія 

почуттів" (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 3.00 

Новини
9.35 Х/ф "Змова проти корони" 

(16+)
11.25 Д/с "Дешевий відпочинок"
12.10 Перший на селі
12.40, 13.05 Енеїда
13.35, 0.15 "Китайський живопис"
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.45 "Незвичайні культури"
16.50 Т/с "Гранд готель" (12+)
19.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15, 1.35 Букоголіки
22.40 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком (16+)
23.20 "Вагасі - японські смаколики"
1.10 Культурна афіша здорової 

людини
2.10 "Смачні історії"
3.30 Посттравматичний синдром
4.00 Війна і мир

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Заява про наміри
Підприємство Виробничий підрозділ Київський загін воєнізованої охорони 

РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», що розташоване за 
адресою: 08320, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, 
Київський Шлях, 115а, повідомляє про намір отримання дозволу на викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин.

Планується розробка обґрунтування обсягів викидів, метою якої є отриман-
ня дозволу на викиди забруднюючих речовин.

Підприємство займається обслуговуванням вуглекислотних вогнегасників, 
зарядкою порошкових вогнегасників. У процесі виробничої діяльності в ат-
мосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: натрію гідрооксид 
(натр їдкий, сода каустична) — 0,001351 т/рік, ксилол — 0,0266 т/рік, уайт-спі-
рит — 0,0546 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неди-
ференційованих за складом — 0,017902 т/р. Усі викиди — у межах допусти-
мих норм, перевищення санітарних норм не виявлено. 

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з цього пи-
тання проводить Бориспільська міська рада, яка знаходиться за адресою: 
08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, буд. 72, тел.: (04595)61-347, протя-
гом місяця з дати публікації оголошення.
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ЗАЗ-СЛАВУТА, 1,2, ГАЗ/БЕНЗИН, ПРОБІГ 140 ТИС.ЗАЗ-СЛАВУТА, 1,2, ГАЗ/БЕНЗИН, ПРОБІГ 140 ТИС.

КМ, ГАРНИЙ СТАН, 2008 Р., 35000 ГРН, МОЖЛИВИЙ КМ, ГАРНИЙ СТАН, 2008 Р., 35000 ГРН, МОЖЛИВИЙ 
ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 2244994, ВЛАДИСЛАВ. ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 2244994, ВЛАДИСЛАВ. 

Запчастини б/в до трактора Т—25(Владимирець): 
колінвал, 3500 грн; 2 головки, 3000 грн; стартер, 
1700 грн; генератор, 2000 грн; бортова в зборі, 4500 
грн; бортова, 1700 грн; колесо переднє, 1800 грн; 
рульова тяга, 500 грн; паливний 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), ві-
нець маховика, трещітки, датчик тахометра, нако-
нечники 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, це-
ментовози та запчастини до них. Тел.: 0 63 5689368, 
0 97 6901927. 

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

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Delux Borispol, новобудова, 52,5/25,5/11,8, з доку-

ментами, будинок зданий в експлуатацію, розводка 
світла, стяжка, 728000 грн, розстрочка на 1 р. без 
відсотків. Тел.: 0 99 6641654, 0 67 2017127, Юлія. АН 
«Адамант». 

К.Шлях вул., центр, 3/5, 34/17/7, житловий стан, 
546000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Камінського вул., 2/9, 36/18/7, житловий стан, част-
ково з меблями, 573000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Нова 31 а вул., 2/10, 54/24/13, євроремонт, б/з, бу-
динок зданий, документи, 728000 грн, торг. Тел.: 0 99 
6641654, 0 67 2017127, Юлія. АН «Адамант».

Нова 31 вул., центр, 8/10, 52/20/12, після будівельників, 
600000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
2-к.кв., центр, 53 кв.м, приватизована + гараж. Тел.: 

0 98 6275608.
Банківська 32 вул., 9/9, 63/12, центр, індивідуальне 

опалення, введено в експлуатацію,771229 грн. Тел.: 0 
95 7395829.

Головатого 8 вул., 10/10, 52/28/9, житловий стан, 
860000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія». 

Головатого вул., господар, 101500 грн, без комісії. 
Тел.: 0 98 9112677.

Дзержинського вул., 1/5, 52/28/9, житловий стан, 
650000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Захисників Вітчизни вул., Borispol Delux, 5/5, 76,4 
кв.м, кухня 18 кв.м, індивідуальне опалення, лічиль-
ник тепла, будинок зданий в експлуатацію, поруч 
садок, школа, закрита територія, паркінг, 1170000 
грн. Тел.: 0 67 2891644, 0 63 1368510.

К. Шлях вул., 2/2, 7/9, п., ремонт, меблі залишаються, 
988000 грн. Тел.: 0 674040137.

К.Шлях вул. (35 км), 1/3, 54,6/31,5/9,1, євроремонт, 
10 хв. до метро, відмінне місце під офіс, привати-
зована, чистий продаж, ціна договірна. Тел.: 0 50 
5179696, 0 50 5951006.

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо, без 
балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 658000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Лебедин с., І. Сулими, 56а вул., 15 хвилин їзди від 
м. Бориспіль, 4/5, 51,5/18,7/16,8, кухня 9, с/в окре-
мо, під чистову без ремонту, 182000 грн. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359, 0 66 8642161.

3-к. КВАРТИРИ

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

ників, автономне опалення, якісний будинок, 853891 грн. 
Тел.: 0 95 7395829.

Глибоцька 81 вул., р-н школи №3, 4 поверх, лічиль-
ники, бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, 810000 грн. 
Тел.: 0 67 9663374. 

Головатого вул., 3/5, 66/40/8, на початку вулиці, житло-
вий стан, 755000 грн, є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гарний 
стан, господар. Тел.: 0 93 6534756.

Соцмістечко, 246 вул., 2/2, 78/42/8, с/в окремо, 
житловий стан + гараж, як бонус, 705000 грн. Тел.: 0 
674040137.

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, індивідуальне 
опалення, 940000 грн. Тел.: 0 674040137.

БУДИНКИ

Бориспіль
Головатого вул., 75 кв.м, 3 кімнати, коридор, кухня, 

10 соток, 754000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Матросова вул., 80 кв.м, два входи, 8 соток, до центру 
800 м, 988000 грн. Тел.: 0 674040137.

Спортивна вул., новобудова, 3 кімнати, кухня-студіо, 
під чистову, 5 соток. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Челюскінців вул., 85 кв.м, 3 кімнати, коридор, кухня, 
10 соток, 962000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

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 заведені, сверд-
ловина, 6 соток, 999400 грн ., торг, господар. Тел.: 0 
63 7208510, 0 67 8655359.

Кийлів с., дача, 6 соток, невеликий будинок, свердло-
вина, сад, с/в на вулиці, 210000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

Старе с., 1970 р., 100 кв.м, 11х9 м, літня кухня, са-
рай, гараж для мотоциклу, приміщення для дров та 
торфу, погріб, газ, свердловина, колонка, 0,28 га, 65 
км від м. Київ, 12 км до Дніпра, 1015000 грн. Тел.: 0 
66 7603131, Сергій.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 

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

Хоцьки с., цегляний, 110 кв.м, всі зручності, світло, 
газ, свердловина, підігрів підлоги, кондиціонер, су-
путникове ТБ, меблі, сарай, погріб, басейн, поряд 
ліс, озеро, Канівське море, 38 соток, ціна договірна. 
Тел.: 0 50 2963147.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 50 кв.м, 2 кімнати, кухня, кори-

дор, с/в, житловий стан, 6 соток, 520000 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, гараж, 
погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під забудову, 
675000 грн., торг. Тел.: 0 95 3433304.

школа №6 р-н, 50 кв.м, 2 кімнати, кухня, коридор, 
ванна, житловий стан, 10 соток, 600000 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

ГАРАЖІ

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

грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.
гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 

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

гараж, цільнометалевий, на вивіз, 5х3,5х1,9. Тел.: 
0 66 7793781.

Гаражі металеві, теплиці, альтанки, розбірні. 
Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 97 
4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua

кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля прохідної, 6х6, оглядо-
ва яма, погріб, ворота 2,65х2,15, господар, ціна за домов-
леністю, або обмін на мікроавтобус. Тел.: 0 67 7436513.

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капітальний, ог-
лядова яма, підвал на весь гараж, ціна договірна. 
Терміново. Тел.: 0 63 6148927. 

«Авіатор-2» кооп., капітальний, яма, підвал, недорого. 
Тел.: 0 67 7683883, 0 66 3663002.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Дружби Народів вул., 10 соток під забудову, комуні-

кації поруч, 156000. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722 
Людмила. АН «Імперія».

Заболотного вул., 10 соток під забудову, комунікації 
поруч, 156000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Кооперативна вул., 10 соток під забудову, комуніка-
ції поруч, асфальтований під’їзд, 325000 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Коцюбинського вул., 10 соток під забудову, комуніка-
ції поруч, 260000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Магістральна вул., 10+10 соток, під забудову, світло по 
вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 674040137.

Менделєєва 32 вул., 10 соток, під забудову, 
216000 грн., торг. Терміново. Тел.: 0 63 2984822, 0 
50 3478114.

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

Приозерна вул., 10 соток, фасад 25 м, світло по ву-
лиці, будинок поряд, 143000 грн, торг, власник. Тел.: 
0 99 6641654, 0 67 2017127, Юлія. АН «Адамант». 

Спортивна вул., 10 соток під забудову, комунікації по-
руч, 210000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Тополева вул., 10 соток, приватизована, поруч 
новобудови, комунікації по вулиці, господар, недо-
рого. Тел.: 0 66 7793781. 

Франка вул., р-н центру, 17 соток, пряма, комуніка-
ції поруч, вихід до асфальтованої дороги, під забу-
дову, держакт. Тел.: 0 96 2215052.

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, ділянка 
поруч теж продається, можливий варіант купівлі 
відразу двох ділянок, 312000 грн/одна ділянка. Тел.: 
0 50 3838611, Наталія. 

Яновського вул., 10 соток під забудову, комунікації 
поруч, асфальтований під’їзд, 572000 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Лозівка р-н, 8 соток, приватизована, під будівництво, 
електрика по вулиці, 10000 грн/сотка. Тел.: 0 66 7558661.

Перші сади р-н, 8 соток, високе місце, світло газ, сусі-
ди, 155000 грн. Тел.: 0 674040137.

Розвилка р-н, 10 соток, фасад 50 м, гарне місце, 
для будівництва та обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель та споруд, поруч 
світло, газ 300 м, 156000 грн.,торг, господар. Тел.: 0 
63 7208510, 0 67 8655359.

Городище с., 21 сотка, світло поруч, під забудову, 
право власності, посаджений молодий сад. Тел.: 0 
93 0863649, 0 66 3515240.

Лозівка с., 10 соток, під забудову, ціна договірна. 
Тел.: 0 68 4279290.

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

Любарці с., під забудову, 50 соток. Тел.: 0 50 6588881.
Мартусівка с., 10 соток під забудову, держакт, го-

сподар, ціна договірна. Тел.: 0 67 7404540.

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

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

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Кухаря-універсала, 
г/р день/ніч 2 дома
Адміністратора ресторану 
Су-шефа на гарячий процес 
Швейцара в ресторан, г/р 2/2
Техніка-доглядача, г/р 2/2
З/п при співбесіді, іногороднім 

надається гуртожиток 

СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Начальника СТО 
(здача в оренду) 
Автослюсаря з ремонту 
ходової частини 
Автослюсаря-моториста
Автоелектрика-діагноста 
Охоронник, г/р доба/три 
Водія кат. «В», «С»
Водій кат. «В», «С», «D», «Е»

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86
Потрібні співробітники

у м. Бориспіль на посади

ДВІРНИК
ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

Офіційне працевлаштування. Графік роботи позмінний.

Тел: 067-239-26-36, Валентина

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 11.07.2018 року о 12.00 буде проводи-
ти роботи із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки, що 
пропонується для передачі у власність Товтик Тетяні Миколаївні, та роз-
ташована по вул. Лісовій, 7 в с. Дударків на території Дударківської сіль-

ської ради Бориспільського району Київської області.
Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а саме: Бур-

ляй Олену Борисівну, Трикоз Любов Іванівну, Петлицьку Тетяну Олек-
сандрівну (або їх представників) та представника Дударківської сіль-
ської ради бути присутніми для погодження акту приймання-передачі 

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

Старе с., 12 соток, під будівництво, поруч газ, світ-
ло,під’їзд, центр, недорого. Тел.: 0 67 7683883, 0 66 3663002.

Тарасівка с., 40 соток + старий будинок під знесення,в-
сі документи, 52000 грн. Тел.: 0 674040137.

Куплю
Бориспіль

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

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

1,2,3-к.кв., у власників, можна з боргами, допомо-
га в оформленні документів. Тел.: 0 99 6641654, 0 67 
2017127. АН «Адамант».

1-2-к. кв. у власника, ріелтор. Тел.: 0 674040137.
Будинок або півбудинку у власника в м. Бориспіль 

або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олександрівка. 
Тел.: 0 674040137.

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

будинок, с. Кириївщина, можливо без зручностей, 
розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 63 2984822.

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

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
Земельну ділянку в м. Бориспіль або с. Гора, с. Чубин-

ське, с. Щасливе. Тел.: 0 674040137.
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 господаря. Тел.: 0 95 7395679.

Здам
Бориспіль

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

Битовку в оренду для будівельників, ціна договір-
на. Тел.: 0 67 4029471.

Будинок, 1 кімната, всі зручності в будинку, меблі, 
пральна машина, холодильник, 3800 грн + комунальні. 
Тел.: 0 95 7395679.

будинок, 1 кімната, зручності на вулиці, 1500+кому-
нальні. Тел.: 0 95 7395679.

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на 2 повер-
сі 1 велика кімната, необхідні меблі, техніка, будиночок 
для гостей, ціна договірна, на літній період або продам, 
910000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

кімнату в будинку, пральна машина, меблі, 1000 грн. 
Тел.: 0 95 7395679.

Готельно-ресторанному комплексу «Стара Вежа» на 
роботу потрібні покоївка, з/п від 4500 грн; адміністра-
тор готелю, з/п від 6000 грн. Тел.: 0 63 4062179, Юля. 

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує на 
постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання терито-
рії, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

Запрошуємо на постійну роботу у м. Бориспіль во-
дія-експедитора на власному авто (бус), г/р: пн-пт 
з 8.30 до 17.30, офіційне працевлаштування. Тел.: 0 
67 4454872, (044) 2236968. 

Запрошуємо на роботу до ТОВ «Логістична компані-
я-УМС» вантажника з досвідом роботи на електрона-
вантажувачі (електрокара). Тел.: 0 67 3266099.

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

Муляри (каменярі) та бетонярі. З/п висока (від 
20000 грн). Робота в Київській обл. Житло надаємо 
безкоштовно. Тел.: 0 50 3100753.

На постійну роботу в м. Бориспіль потрібні опера-
тор прального обладнання, оператор сушильного 
обладнання, оператор гладильного обладнання, 
технік з обслуговування прального обладнання. 
Гідну та стабільну оплату гарантуємо. Тел.: 0 99 
5223000, 0 98 5123000, Юлія. 

На постійну роботу потрібен охоронник, г/р 1/3, 
офіційне працевлаштування. Тел.: 0 99 5223000, 0 
98 5123000.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні перу-
карі жіночої та чоловічої зали, д/р від 1 року, іно-
городнім надається житло. Тел.: 0 67 3257555, 0 67 
6354444. 

На роботу потрібен оператор ПК із досконалим знан-
ням комп’ютера, з/п договірна. Тел.: 0 96 1904253, 0 63 
3555611.

На роботу терміново потрібен продавець та пекар. 
Тел.: 0 67 2340932.

Оголошення та реклама

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

Досвід роботи від 1 року 
Іногороднім надається житло

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
у м. Бориспіль ПОТРІБНІ

ПЕРУКАРІ
жіночої та чоловічої зали

Тел.: 067-635-44-44, 067-325-75-55

Охоронна фірма набирає 
на постійну роботу 

Охоронна фірма набирає 
на постійну роботу 

ОХОРОНЦІВ
ВИМОГИ:
• Відсутність судимостей
• Відсутність медичних протипоказань 
   для роботи в охороні
• Дисциплінованість, уважність, 
   тактовність, відповідальність
ОБОВ’ЯЗКИ:
• Забезпечення порядку
• Попередження конфліктних ситуацій

ВИМОГИ:
• Відсутність судимостей
• Відсутність медичних протипоказань 
   для роботи в охороні
• Дисциплінованість, уважність, 
   тактовність, відповідальність
ОБОВ’ЯЗКИ:
• Забезпечення порядку
• Попередження конфліктних ситуацій

РЕЖИМ РОБОТИ: 
доба/дві, з/п 4200 грн, м. Бориспіль

096-942-54-25, Віталій Григорович
067-220-32-91

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СУХА СТОЛЯРНА ДОШКАСТОЛЯРНА ДОШКА
09097 99 44 594    7 99 44 594    063 99 44 667063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.
Кімнату, пральна машина, меблі, бойлер, поруч авто-

бусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + комунальні. Тел.: 0 
95 7395679.

Офісне приміщення, 80 кв.м, 150 грн/кв.м, можли-
вий торг, м. Бориспіль, вул. С.Оврашка, 8-а. Тел.: 0 
99 4317433, 0 97 8889856, Олег. 

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

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

Найму
Бориспіль

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

будинок або квартиру в м. Бориспіль, у господаря. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імпе-
рія».

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В охоронну компанію на постійну роботу потрібні 
охоронці, г/р 1/3; 1/2; 2/4, вахта. Офіційне працев-
лаштування, висока з/п. Тел.: 0 50 4658526, 0 67 
6924212.

В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ «ПЄЧКІН» ПОТРІБЕН ВО-В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ «ПЄЧКІН» ПОТРІБЕН ВО-
ДІЙ НА ВЛАСНОМУ АВТО. ТА НА АВТО КОМПАНІЇ.ДІЙ НА ВЛАСНОМУ АВТО. ТА НА АВТО КОМПАНІЇ.
БАЖАНО ЗІ ЗНАННЯМ МІСТА БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 БАЖАНО ЗІ ЗНАННЯМ МІСТА БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 
95 0094119, 0 97 6005166.95 0094119, 0 97 6005166.

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

Водії кат. «Е» для роботи на автомобілях-тягачах в 
акціонерне товариство. Офіційна з/п. Відпустка та лі-
карняні оплачуються. Іногородніх забезпечуємо житлом. 
Тел.: 0 44 4306640, 0 67 5019214.
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НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ПО-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ПО-
ТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛАДАЛЬ-ТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛАДАЛЬ-
НИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П НИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П 
ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5005888.ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5005888.

Охоронна фірма набирає на постійну роботу ОХО-
РОНЦІВ. Вимоги: відсутність судимостей та медич-
них протипоказань для роботи в охороні, дисциплі-
нованість, уважність, тактовність, відповідальність. 
Обов’язки: забезпечення порядку, попередження 
конфліктних ситуацій. Г/р: доба/дві, з/п 4200 грн, м. 
Бориспіль. Тел.: 0 96 9425425, Віталій Григорович, 
0 67 2203291. 

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «Д» НА МІКРОАВТОБУС, ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «Д» НА МІКРОАВТОБУС, 
Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КИ-Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КИ-
ЄВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, ЄВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, 
БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, З/П 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, З/П 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 
2090649, ОЛЕГ. 2090649, ОЛЕГ. 

Потрібен продавець у магазин дитячих товарів. Тел.: 0 
96 1904253, 0 63 3555611.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. БО-ЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. БО-
РИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.РИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.

Потрібна доглядальниця для хворої жінки, можливо з 
проживанням. Детальніше за тел.: 0 97 7042359, Люд-
мила.

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 різних будівельних спеціаль-
ностей, оплата від виробітку; нічний охоронець-різ-
нороб. Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу по-
трібний вантажник, з/п від 6500 грн+премії. Тел.: 0 
97 2106878, Олег Сергійович. 

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запрошує на 
роботу начальника СТО (здача в оренду), автослю-
саря з ремонту ходової частини, автослюсаря-мо-
ториста, автоелектрика-діагноста, охоронника, г/р 
доба/три, водія кат. «В», «С», водія кат. «В», «С», 
«D», «Е». З/п при співбесіді, іногороднім надається 
гуртожиток. Тел.: 0 50 3574386. 

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні охоронці, г/р 
3/3, з/п від 8600 грн; продавці-консультанти, г/р 4/4, 
з/п 8100 грн. Тел.: 0 50 4137236.

Терміново на роботу потрібні адміністратор, кухонний 
працівник, бармен, касир, прибиральниця, з/п щоденно. 
Тел.: 0 99 5444797, 0 63 6363608. 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ КУХАР ТА ОФІЦІАНТ. РО-ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ КУХАР ТА ОФІЦІАНТ. РО-
БОТА ПОЗМІННА, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 3349559.БОТА ПОЗМІННА, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 3349559.

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запрошує на 
роботу кухаря-універсала, г/р день/ніч 2 дома; адмі-
ністратора ресторану; су-шефа на гарячий процес; 
швейцара в ресторан, г/р 2/2; техніка-доглядача, г/р 
2/2. З/п при співбесіді, іногороднім надається гур-
тожиток. Тел.: 0 50 3521592. 

ТОВ «Роял Кейтерінг» запрошує на роботу конди-
тера, укладальника–пакувальника, прибиральника 
виробничих приміщень. Тел.: 0 67 4451659, Ірина.

У зв’язку з активним розвитком підприємства у 
м. Бориспіль на роботу запрошуються обрубувачі 
цегли, шліфувальники, укладальники-пакувальни-
ки, підсобні робітники, з/п 10000 грн+премії+бону-
си+житло для іногородніх. Тел.: 0 50 5166920.

Житомир
Підсобний робітник на деревообробку в Житомир-

ську обл., Коростишівський р-н. З/п 350 грн/день. 
Г/р 5/2. Житло надаємо. Тел.: 0 96 4593991.

Івано-Франківськ
На роботу в ТК «Буковель» запрошуються кухарі, Іва-

но-Франківська обл. З/п висока. Проживання та харчу-
вання безкоштовні. Тел.: 0 67 3443693.

Ірпінь
Зварювальники з д/р. З/п від 10 000 грн. Робота в 

м.Ірпінь. Тел.: 0 67 8040467.

Київ
Вантажник. Можливо без д/р (навчаємо). З/п 10000 

грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РО-
БОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050.

Водії-далекобійники на тягач Renault. Відряджен-
ня по ближньому зарубіжжю. Д/р на автомобілях 
іноземного виробництва від 2-х років. Наявність 
діючого закордонного паспорта, медичної довідки. 
З/п 20000 грн. МР: м. Київ, вул. Березнева, 10. Тел.: 0 
44 5374337, 0 67 5475326, 0 67 4435652.

Машиніст на бетононасос (32 м., стріла) в м. Київ. 
Д/р від 2-х років. Вахтовий метод роботи. З/п від 
15000 грн. Офіційне працевлаштування. Іногород-
нім надаємо житло. Тел.: 0 63 6421376, Аліна.

Робочі на збір склопакетів. Можливо без д/р (навчає-
мо). З/п 12000 грн. Офіційне працевлаштування. Надає-
мо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050.

Одеса
Працівник консервного заводу, поля, апаратник 

стерилізації, тельферист, зварник, автоелектрик, 
оператор дощувальних машин. Конкурентна з/п. 
Надаємо житло. Робота в Одеській області. Тел.: 0 
50 4900446. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по ціні 6 

грн/м, ціна за 1 тонну — 12500 грн. Склад у м. Бори-
спіль, доставка від 150 грн. Тел.: 0 98 9342408.

Блоки фундаментні, нові, 5-ка — 14 шт., 4-ка — 2 
шт., недорого. Тел.: 0 067 4055097.

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столярна со-
сна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. Тел.: (44) 
5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

Дорожня панель 1 шт., двері гаражні, металеві, б/в. 
Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

Сітка армувальна для будівельних робіт від вироб-
ника, 100х100, 50х50, 150х150, ціна від 14 грн/кв.м, а 
також сітка рябиця для огородження. Тел.: 0 98 9814287.

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з шухля-

дою. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

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

На постійну роботу на виробництво
продукції з гуми терміново потрібні

РОБІТНИКИ та 
НАЧАЛЬНИКИ ЗМІН

Д/р не обов'язково. Г/р позмінний.
Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування, стабільну з/п, 
безкоштовне навчання новачків без д/р,транспортування 
до місця роботи, за необхідності — оплачуване житло.

с.Любарці, Бориспільський р-н Тел.: (067) 401-13-96

РІЗНОРОБОЧІ

РІЗНОРОБОЧІ
НА ВИРОБНИЦТВО ПОВІТРОПРОВОДІВ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОПАЛЕННЯ 

З/п від 7000 грн
Тел.: 067-231-12-22, 
(044) 592-05-53, 096-400-94-73

ст. м. «Видубичі» м. Київ, ст. метро «Видубичі»
з/п вчасно

ПОТРІБНІ

(098) 815-98-76, (098) 454-01-11

ОХОРОНЦІ
житлового комплексу
ОХОРОНЦІ
житлового комплексу

Виробничому підприємству із виготовлення 
фільтруючих елементів для органів дихання 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 

ПРАЦЬОВИТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ПРАЦІВНИЦІ
Вік не має значення
Д/р не обов’язковий (навчаємо) 
З/п до 13000 грн Г/р з 8.00 до 17.00
Дружний колектив

095-570-49-29, 066-215-14-98
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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

Продаю дитячу коляску (трость) прогулянкову Ін-
струкція в наявності. Фірма TILLY BT SB 0009 Синього 
кольору, легко складається, зручно переносити, внизу 
коляски корзина для речей. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Ноутбук Asus X751SJ, 17,3 дюйми, б/в, гарний стан, + 

мишка+зарядний пристрій, 9500 грн. Тел.: 0 98 4413471.

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Корова чорноряба, дійна, 7 місяців тільності, недорого. 

Терміново. Тел.: 0 67 5916662, 0 67 7011195. 

Корова, тільна 8 міс., червоно-ряба; телиця чорно-ря-
ба, парувального віку, с. Іванків. Тел.: 0 97 5015500, 0 
93 1010855.

Кролі, породи Флаундр, 6 самочок і 12 самців, ва-
гою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 0 67 2321359.

Продам високоудійних кіз. Тел.: 0 63 8221805.

Продам кози дійні. Тел.: 0 97 7408815.

Цуценята пекінеса шоу-класу, з документами FCI 
(КСУ). Тел.: 0 50 9661499, 0 67 2715607.

РІЗНЕ

Бориспіль

Баранину тушкою. Тел.: 0 93 3393330.

Оградка нержавіюча, 3,20х2,80 см. Тел.: 0 67 1956205.

Рушниця ІЖ-12, 12 калібру, гарний стан (Дозвіл 
№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.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ

Бориспіль
Бригада будівельників виконує абсолютно усі види ре-

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Віддам безкоштовно у добрі руки собаку бульдог 

англійський та котів породи сфінкс, перс. Тел.: 0 

97 5794111.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія 

АА №318514, видане на ім’я Гришмана Сергія Анато-

лійовича Київським обласним військовим комісаріатом 

07.12.2016 р., вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення учасника ліквідації на ЧАЕС 

1987 р., серія А №203046, видане на ім’я Абросіна Ва-

лерія Борисовича Київською міською адміністрацією 

21.05.2007 р., вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло 

№4203, видане на ім’я Кононенко Олени Миколаївни 

Бориспільським міськвиконкомом 02.02.1998 р., вважа-

ти недійсним.

Втрачений державний акт на землю, серія ЯЛ 

№272615, виданий на ім’я Григорищук Ганни Петрівни 

14.07.2011 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на зе-

мельну ділянку для ведення садівництва в СТ «Маяк» на 

території Головурівської с/р Бориспільського р-ну, серія 

ЯЖ №041471, виданий на ім’я Новікової Ніни Кирилів-

ни Головним управлінням Держгеокадастру у Київській 

обл. 11.03.2008 р., вважати недійсним.

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, 

бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.

Будівельно-демонтажні роботи та будь-які ре-

монтні роботи; разові послуги вантажників та різ-

норобочих. Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

Буріння свердловин під ключ, у гаражах, підвалах, 

важкодоступних місцях, можливо в кредит. Тел.: 0 98 

7345347, 0 99 4298288, Іван Іванович.

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищення, 

планування та озеленення ділянок. Демонтажні роботи. 

Земельні роботи: виконуємо копання траншей та ям. 

Тел.: 0 96 9918144.

Оренда будівельної техніки: самоскиди, екскава-

тори, каток, міні-навантажувач. Пісок, відсів, ще-

бінь з доставкою. Тел.: 0 67 6562743.

Ремонт карбюраторів вітчизняних та іноземних 

автомобілів. Тел.:0 66 7250013.

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР   КАСИР

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК   БАРМЕН
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

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

На постійну роботу
в м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ
Оператор прального 
обладнання
Оператор сушильного 
обладнання
Оператор гладильного 
обладнання
Технік з обслуговування 
прального обладнання

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, 
098-512-30-00, Юлія 

Виробничій компанії 

ПОТРІБНІ
Лаборант без д/р 
(з/п від 9000 грн)

Оператор виробничої лінії 
(з/п від 15000 грн)

Водій навантажувача 
(з/п від 17000 грн)

Вантажник (з/п від 14300 грн)

Сортувальник (з/п від 9000 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

3 день, 3 ніч, 3 дома по 12 годин

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

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

ТРОПІЧНІ ГОСТІ НАШОГО КРАЮ
 Була здивована, побачивши зграйку красивих  

кольорових птахів. Склалося враження, що барвисті 
пернаті прилетіли до нас із тропіків. Тож щоб упевнитися 
в цьому, звернулася до орнітолога Ігоря Землянських.

Дарина ЧЕРПАК

— Ігоре, вважається, що птахи, які мешкають у нас, мають не-
яскраве оперення, а «красиві» пернаті живуть у тропіках: павичі, па-
пуги, чи колібрі.

— Дійсно, птахи тропіків мають барвисте оперення. Проте багато ма-
ють скромний вигляд. А ті, яскраві, добре маскуються серед пишної зеле-
ні та квітування. 

Наша природа стримана у кольорах, тому й орнітофауна слабкіше «по-
фарбована».

ОДУД: ПІДНІМАЄ ХВІСТ І 
ПРИЦІЛЬНО «СТРІЛЯЄ» У ВОРОГА

БДЖОЛОЇДКА — НАЙЯСКРАВІШИЙ ПТАХ ЄВРОПИ

— Але ж є  яскраві і у нас. Часто — Але ж є  яскраві і у нас. Часто 
по газону прогулюється одуд. по газону прогулюється одуд. 
Красень! А які ще види можете Красень! А які ще види можете 
назвати?назвати?

— Справді, одуд один із перших на — Справді, одуд один із перших на 
«конкурсі краси». Чорно-біло-рудий «конкурсі краси». Чорно-біло-рудий 
невеликий птах з високим чубом, невеликий птах з високим чубом, 
який неначе віяло, може піднімати-який неначе віяло, може піднімати-
ся вгору. Нерідко живе біля людей, ся вгору. Нерідко живе біля людей, 
шукає поживу на землі. Птах лякли-шукає поживу на землі. Птах лякли-
вий і розгледіти його краще із біно-вий і розгледіти його краще із біно-
кля. Це єдиний у нас представник кля. Це єдиний у нас представник 
класу одудових. Одуди займають за-класу одудових. Одуди займають за-
криті ніші для гніздування — це мо-криті ніші для гніздування — це мо-
же бути купа хмизу, ніша під дахом чи же бути купа хмизу, ніша під дахом чи 
щілина в старому сараї. За два тижні щілина в старому сараї. За два тижні 
після побудови гнізда самка відкла-після побудови гнізда самка відкла-
дає 5-7 яєць. В кінці травня з них ви-дає 5-7 яєць. В кінці травня з них ви-
луплюються пухнасті малюки, щодня луплюються пухнасті малюки, щодня 
по одному. В цей період турбота сам-по одному. В цей період турбота сам-
ця є важливою, щоб більше пташенят ця є важливою, щоб більше пташенят 
змогли вижити.змогли вижити.

Природними загрозами для кла-Природними загрозами для кла-
док та виводків одуда можуть бути док та виводків одуда можуть бути 
змії, лисиці та куниці. Проте в цих змії, лисиці та куниці. Проте в цих 
пташенят є секретна «зброя» для пташенят є секретна «зброя» для 
захисту — піднімаючи хвіст, вони захисту — піднімаючи хвіст, вони 
можуть прицільно «вистрілити» у можуть прицільно «вистрілити» у 
ворога смердючим послідом. На ворога смердючим послідом. На 
початку липня пташенята покида-початку липня пташенята покида-
ють гніздо. Після вильоту одуди по-ють гніздо. Після вильоту одуди по-

чинають мандрувати — все далі і чинають мандрувати — все далі і 
далі, щоб восени почати далеку по-далі, щоб восени почати далеку по-
дорож на місця зимівлі.дорож на місця зимівлі.

Зазвичай одуд шукає корм на Зазвичай одуд шукає корм на 
землі. На лугах, пасовищах або га-землі. На лугах, пасовищах або га-
зонах тонким та довгим дзьобом зонах тонким та довгим дзьобом 
він дістає із землі комах або їх ли-він дістає із землі комах або їх ли-
чинок. Цей птах любить крупних ка-чинок. Цей птах любить крупних ка-
пустянок, ловить павуків, черв'яків, пустянок, ловить павуків, черв'яків, 
скорпіонів та дрібних ящірок. скорпіонів та дрібних ящірок. 

Птах ловить комах у повітрі. Спі-Птах ловить комах у повітрі. Спі-
йману здобич він убиває, а потім йману здобич він убиває, а потім 
підкидає вгору, ловить і проковтує. підкидає вгору, ловить і проковтує. 
Взимку одуди поїдають мурашок та Взимку одуди поїдають мурашок та 
термітів. Корм пташенят приблизно термітів. Корм пташенят приблизно 
той самий, що і у дорослих птахів.той самий, що і у дорослих птахів.

Він гніздується по всій Європі, Він гніздується по всій Європі, 
окрім Скандинавії. Іноді одуд з'яв-окрім Скандинавії. Іноді одуд з'яв-
ляється в Південній Англії. Увесь ляється в Південній Англії. Увесь 
рік птах живе в більшій частині Аф-рік птах живе в більшій частині Аф-
рики, Індії і Південної Азії. рики, Індії і Південної Азії. 

На жаль, незважаючи на скоро-На жаль, незважаючи на скоро-
чення чисельності одудів в Цен-чення чисельності одудів в Цен-
тральній Європі, не вживається тральній Європі, не вживається 
охоронних заходів для порятунку охоронних заходів для порятунку 
цього виду.цього виду.

• Одуд названий так завдяки своїй 
«пісні». Латинська назва «upupa» описує 
цей звук точніше — гучне «уп-уп!». 

• Одудів чистюлями не назвеш: вони, на 
відміну від інших птахів, не прибирають 
послід, який накопичується в гнізді.

• Птахи мають спеціальний обряд 
залицяння. Самець дарує самиці 
смаколик —  комаху. 

• Діалектні назви одуда: худотут, вудвуд, 
вудко, худко, одітут.

• Одуди люблять сонячні і пилові ванни.

• Засмагаючи, одуд займає специфічну 
позицію — розправляє крила і задирає 
дзьоб вгору.

— Зустріла зграйку різно-
барвних птахів. Одна птаха 
поєднувала багато кольорів: 
блакитний, жовтий, зелений, 
червоний — дуже красиві!  

— За описом схоже на бджо-
лоїдку. Це представник ряду 

ракшоподібних. Найяскра-
віший птах Європи. Вона 

більша за шпака, струн-
ка, з довгим, зігнутим 
дзьобом. Кольори — бі-
рюзово-зелений, золо-

тавий, блакитний, корич-
невий, жовтий, 

чорний. На 
с о н ц і 

опере-
ння ви-

блискує. 
Раджу зазирнути у інтернет. А 
краще — узяти бінокль і поїха-
ти туди, де птахи мешкають — 
до глибоких ярів з глиняними 
урвищами чи кар’єрів, де добу-
вають пісок. У цих кручах бджо-
лоїдки риють нірки, де виводять 
пташенят. Полюють на комах у 
повітрі. Неначе літачки шугають 
в повітрі, часто подаючи приєм-
ні голоси.

— А чому назва бджолоїдка, 
цей птах їсть бджіл?

— Їдять, але не багато. Пасіч-
ники не люблять бджолоїдок, 
навіть намагаються знищувати. 

Насправді, шкоди вони не зав-
дають, більше полюбляють мете-
ликів, бабок, жуків та інше 

Звичайна бджолоїдка — згра-
євий птах, який гніздується в ко-
лоніях, що налічують від декіль-
кох десятків до декількох тисяч 
особин. У період гніздування в 
них утворюються сімейні групки 
з одним або декількома молоди-
ми птахами, що не досягли ста-
тевої зрілості, так званими «по-
мічниками». Вони разом копають 
нірки, будують гнізда, вирощують 
пташенят і летять на південь, за-
лишаючись однією сім'єю до на-
ступного гніздового періоду. Сот-
ні яскраво забарвлених бджо-
лоїдок у польоті — чудове ви-
довище. Птахи описують кола, 
ширяючи, спускаються з вели-
кої висоти і співають свою дзвін-
ку пісню — «пуль-пуль-пуль». Ці-
каво, що у колоніях спільно із 
бджолоїдкою може гніздитися 
хатній горобець, сиворакша, бо-
ривітер, та хатній сич.

Зграя бджолоїдок проганяє 
від гнізд навіть таких хижаків, як 

чорні шуліки, що зазіхають на їх-
ні яйця і пташенят.

На місцях гніздування бджоло-
їдки  з'являються парами, які утво-
рюються під час міграцій. Залеж-
но від часу прильоту будівниц-
тво гнізд відбувається в кінці квіт-
ня, травні і навіть в 1-й половині 
червня. Селяться колоніями. Для 
домівок бджолоїдки обирають ді-
лянки з м'яким піщаним ґрунтом. 
У цільному ґрунті птахи риють но-
ру з коротким ходом від 0,5 до 1 м, 
в пухкому — з довгим, до 2-3 м. З 
початком риття нори самці почи-
нають підгодовувати самок, при-
носячи їм комах. На риття нір па-
рі потрібно 6-10 днів. Дно гніздо-
вої камери покрито розпушеним 
ґрунтом. Температурний режим у 
гніздовій камері стабільний.

Бджолоїдка має одну кладку. На 
південному заході Каспію птахи 
беруться до відкладання яєць з 
третьої декади травня. Іноді у ча-
стини пар буває вимушена пов-
торна кладка, замість втраченої. 
Насиджування триває 18-20 днів. 
Повна кладка налічує 5-9 яєць.

ЦІКАВЕ ПРО ОДУДІВ

• У гніздовій камері 
бджолоїдок знаходять 
залишки хітинових покривів 
комах, яких організм птаха 
не засвоює.

• Бджолоїдки, що мешкають 
у тропічній Африці, 
утворюють групи з цікавою 
соціальною структурою. Це 
розвинені спільноти птахів.

• Щоб прогодувати себе і 
пташенят, бджолоїдка щодня 
ловить  майже 225 комах. 

ЦІКАВЕ ПРО БДЖОЛОЇДКУ

— Як бджолоїдка ловить бджіл?
— Бджолоїдка хапає здобич довгим вузьким дзьобом і по-

вертається з нею на дерево. Щоб відокремити жало комахи, бджо-
лоїдка з силою притискає її черевце до гілки. Птах кінчиком дзьо-
ба ловить комаху і кілька разів б'є її з правого і лівого боку об гіл-
ку. Потім з’їдає. 

!
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 СУПЕР ВИПУСКНИК-2018  ДОБРА СПРАВА

 Цьогорічний лауреат 
премії ім. П. Чубинського 
Бориспільської міської ради 
Максим Шматков розповів, 
як готувався до ЗНО. Як 
вдалося «розбудити» 
гуманітарну складову для 
головного іспиту року, 
чому відмовився їхати на 
міжнародну олімпіаду і 
куди витратить стипендію 
Президента — у розмові з 
«Вістями».

ПРО ВЕРШИНИ ЗНО, УЛЮБЛЕНУ ВЧИТЕЛЬКУ, СТИПЕНДІЮ 
ПРЕЗИДЕНТА ТА ВІЛЛУ В ІСПАНІЇ

ІНТЕЛЕКТУАЛ МАКСИМ ШМАТКОВ

Ольга КАЦАН

Встигає всюди
«У ніч перед тим, як опублікува-

ли результати ЗНО, не міг заснути, 
якось задрімав, а коли о 4.00 про-
кинувся,  зрозумів, що вже не спа-
тиму, зайшов у мережу. Одноклас-
ники вже обговорювали свої ба-
ли, а я дивуюся: хіба є результати? 
Зайшов з ґаджета на «Моє ЗНО»: 
українська – 197 балів, математика 
— 195, хімія — аналогічно, біоло-
гія — 200. Думаю: о, нормально!», 
— розповідає Максим, підкреслю-
ючи: до біології не готувався, бо всі 
сили пішли на олімпіаду; в порів-
нянні з нею питання ЗНО — горіш-
ки. Важкою, каже, видалася тільки 
підготовка до олімпіад. 

Попри те, що Максим у Бориспо-
лі людина відома, він тримається 
скромно. Отримавши грамоту з 
рук секретаря РНБО Олександра 
Турчинова за перемогу у Всеукра-
їнському конкурсі-захисті МАН та 
статус найінтелектуальнішого ви-
пускника року, «зіркову хворобу» 
не підхопив. Максим жартома, а 
іноді зніяковіло розповідає про 
досягнення, іронізуючи: до всього 
прийшов у перервах між своїм за-
хопленням — комп’ютером. 

«Показати клас» на ЗНО допо-
могли відповідальність і самоо-
цінка: жодних репетиторів, готу-
вався самостійно. Найбільше «на-
лягав» на українську, бо вважає 
себе гуманітарієм на 1 %, за мате-
матику не переймався, бо вона не 
зіграє ролі для вступу — потрібна 
лише для атестата. Цікавіше вийш-
ло з хімією: готуватися почав, ко-
ли склав ЗНО з біології. Спробу-
вав сили в онлайн-тесті, набрав 
180 балів. Здалося мало, тож ви-
явивши прогалини в органічній хі-
мії (з неорганічною все було чудо-
во) взявся переглядати відеоуро-
ки на YouTube — результат неза-
перечний. 

На запитання «Чи прогнозу-
вав 200 балів з біології?» відпо-
відає: «Думав, це досяжно. Хоч 
і сумнівався у одному питанні з 
періодизацією, але виконав його 
правильно. Для порівняння: хло-
пець, який поїхав на міжнарод-
ний етап, набрав 198 балів. Бать-
ки, ясна річ, були на сьомому небі 
від щастя, зраділи і в школі, адже 
максимум, окрім мене, ще ніхто 
з бориспільських олімпіадників 
не набирав». 

Не поїхав в Іран
Максим зізнається: вступатиме 

до КНУ ім. Т. Шевченка на біофак, 
розглядатиме й варіант ІВТ (ви-
щі технології). На зауваження про 
освіту за кордоном відповідає ка-
тегоричним «ні», хоча батьки вва-
жають, що вітчизняна освіта може 
бути безперспективною. 

Бачить себе в біології. У 7-ому 
класі вчитель біології Лідія Нагає-
ва назвала його майбутнім ботані-
ком, біологія полонила Максимо-
ве життя. Він був тим бориспіль-
ським дебютантом, який із першої 
спроби «взяв» першість на «рес-
публіці», протягом чотирьох років 
тримався у перших лавах і на Все-
українському етапі олімпіади з бі-
ології, і на конкурсі-захисті МАН з 
екології. Тож, коли збирали доку-
менти для подання на міську пре-
мію ім. Чубинського, приніс цілий 
стос. Про перемогу дізнався з газе-
ти, відреагував спокійно. На питан-
ня, куди витратить премію, смієть-
ся: «Я ще стипендію Президента, 
яку отримав у 9-му класі, не витра-
тив. Глобальних планів не маю». До 
речі, в цьому році Максим отриму-

ватиме президентську грошову ви-
плату, по 2600 грн дев’ять місяців. 

Про роботу за кордоном теж не 
думав, хоча мріє про віллу в Іспанії. 
Побував у багатьох країнах. Най-
більше полюбилися Франція, Бол-
гарія, Хорватія й Туреччина. 

А от їхати на міжнародний етап 
олімпіади з біології в Іран відмо-
вився; як каже, перегорів. Бать-
ко вмовляв, мама і викладач да-
ли право вибору, хоча, як здалося 
Максиму, Лідія Михайлівна засму-
тилася, що відмовився від шансу, 
але на стосунки із вчителькою це 
не вплинуло, зазначає випускник. 

Готує промову і 
любить сім’ю 

Максим Шматков – золотий ме-
даліст. Каже, триматися на плаву 
не складно, якщо є почуття від-
повідальності. Впевнений: вчи-
тися 9 років важливо, а далі біль-
шу роль відіграє самоосвіта.  І хоч 
«хоумскулери» (ті, що навчаються 
в домашніх умовах, дистанційно) 
нині «в законі», Максим каже, що у 

школу не ходити не міг би: тут дру-
зі та веселощі. 

Хлопець не оминає соцмережі, 
«зависає» у «ВКонтакті» й «Телегра-
мі». Кепкує: «Коли стає нудно, я чи-
таю. Грав у «Відьмака» на компі, тож 
вирішив перечитати серію книг, які 
лягли в основу гри. Там йдеться про 
мутанта з вигаданого всесвіту, десь 
часів середньовіччя. Класні книж-
ки! Це єдині, які читав не через си-
лу, а тому що «тягло». Ще в цьому 
списку «Тореадори з Васюківки». 
Шкільну програму читав для оцін-
ки. А от з творів української літера-
тури зачепили «Мартин Боруля», 
«Кайдашева сім’я», «Я (Романтика)». 
Ну й «меми» з української літерату-
ри у соцмережах. Як без них?». 

Максим має свій канал на 
YouTube, його просуванням не пе-
реймається, час від часу заванта-
жує туди відеопроходження ігор, є 
там і один трейлер-пародія.  

На моду теж особливо не зва-
жає, тому часу на пошуки випус-
кного костюму багато не витрачав: 
купив перший, який гарно сів. 

Останнє літо дитинства планує 
провести з друзями. Планує поїхати 
відпочити за кордон з сім’єю, роз-
повідає, що найбільше в таких по-
дорожах любить дорогу і пейзажі. 

Зараз Максим готує промову, яку 
виголосить під час загальномісько-
го свята «Випускник» на стадіоні «Ко-
лос». Зізнається, дякуватиме вчите-
лям, батькам, друзям, та найбільше 
Лідії Михайлівні Нагаєвій: «Вона — 
одна з найкращих і найпрофесійні-
ших вчителів не просто в гімназії, а 
й в Борисполі. Їй щастить з дітьми, та 
найбільше дітям щастить з нею», — 
впевнений Максим. 

Хлопець готовий до глобальних 
наукових відкриттів, сміється, що 
руки в нього тремтять лише, коли 
під час практичного завдання на 
олімпіадах препарує тварин. 

Кумирів не має, але хоче рів-
нятися на молодшу сестру: «Вона 
особлива. Якби я був схожим на 
неї, досяг би більшого. Батьки пи-
шаються нами обома. Мама нази-
ває мене супер-сином». 

Випускник НВК «Гімназія 
«Перспектива» 
ім. В. Мономаха. 
Дата народження: 
21. 05. 2001.
Хобі: комп’ютер, фільми, 
подорожі.
Досягнення: золотий 
медаліст, у 8 класі посів 1 
місце на Всеукраїнському 
етапі учнівської олімпіади 
з біології, в 9-10 класах 
— 2 місце такому ж етапі 
олімпіади, 11 клас: 2 
місце на «республіці» 
з біології, 3 місце на ІІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів МАН, 2 місце на 
обласному етапі учнівської 
олімпіади з екології. Лауреат 
премії ім. П. Чубинського 
Бориспільської міської ради 
у 2018-му. 
Улюблені дисципліни: 
біологія, хімія, фізика.

• На 200 балів з улюбленої біології Максим робив ставку, а 190+ 
з інших трьох , каже, — це удача.

ДОВІДКА

• Отримавши грамоту з рук секретаря РНБО Олександра Турчинова 
за перемогу у Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН та статус найінтелек-
туальнішого випускника року, «зіркову хворобу» не підхопив.

ПОДАРУНОК 
«НАШОМУ 
ДОМУ»

Ірина КОСТЕНКО 

Волонтери з усієї України 
об’єдналися навколо ідеї 
придбати спортивні трена-
жери для вихованців Бори-
спільської реабілітаційної 
установи для інвалідів та 
дітей-інвалідів «Наш дім». 
Зібрано майже 200 тис. грн.

22 червня 2018 року ста-
ло для вихованців «Нашого 
дому» особливим днем — їм 
презентували в подарунок від 
волонтерів сучасні, добротні 
спортивні тренажери. Кош-
ти на них волонтери збирали, 
проводячи благодійні заходи. 

Одним із завдань тран-
сформаційного тренінгу 
для волонтерів було обра-
ти такий громадський про-
ект, щоб зробити дійсно до-
бру справу. Ідею допомогти 
Бориспільській реабілітаці-
йній установі «Наш Дім» під-
казав бориспілець Максим, 
який давно співпрацює із за-
кладом. Коли «Наш дім» від-
відав волонтерський десант 
та познайомився із його ви-
хованцями, рішення було од-
нозначним — втілити в жит-
тя проект Максима.

Збір коштів розпочали в 
листопаді минулого року, по-
передньо була планка — 100 
тис. грн. Виступаючи перед 
зібранням, волонтери згаду-
вали, що багато людей долу-
чилися до них. «Даринок», 
наприклад, надав змогу ор-
ганізувати благодійний аук-
ціон (надали місця, меблі, до-
помогли з рекламою). А учас-
ниця «Голосу країни» киянка 
Дарина разом із колегою-на-
парником проводила благо-
дійні концерти. Долучалися 
друзі та друзі друзів через 
Фейсбук. Зібрали 178 тис. 
грн. Коли обирали тренаже-
ри, консультувалися зі спе-
ціалістами. Зібраних грошей 
вистачило не лише на трена-
жери, а ще й на альтанку. 

А у день урочистого від-
криття тренажерного май-
данчика приїхали волонтери 
з різних куточків України, які 
брали учать у проекті. Вони 
виношують нові ідеї, які мож-
на реалізувати для вихован-
ців «Нашого дому»: закладу 
потрібен сучасний телевізор. 

ПОДАРУНОК
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 ЗНАЙ НАШИХ! ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 ВИЗНАННЯ

Номінація ПІБ Посада

«Молодий журналіст 
року»

БЕЛЬСКІТЕ 
Крістіна 

Вальдівна 

кореспондент КП 
«ТелеРадіоСтудія 

«Бориспіль»

«Молодий працівник 
правоохоронних 

органів року»

РОГАЛЬЧУК 
Яна 

Віталіївна

сержант поліції 
управління патрульної 

поліції у місті 
Борисполі

«Молодий медичний 
працівник року»

АНТИМИС 
Олена 

Іванівна

завідувач 
приймальним 
відділенням 

Бориспільської ЦРЛ

«Молодий 
підприємець року»

НАЛІМОВ 
Артем 

Євгенійович

 керівник ТОВ 
«ПУЛЬСАР АКТИВ»

«Молодий працівник 
соціальної сфери 

року»

БОЙКО 
Анна 

Сергіївна

головний 
спеціаліст відділу 
бухгалтерського 

обліку Управління 
соціального 

захисту населення 
Бориспільської міської 

ради

«Молодий керівник 
року»

ШАЛІМОВ 
Ігор 

Володимирович

голова правління 
ПрАТ «БКБМ»

«Молодий працівник 
органів місцевого 
самоврядування 

року»

БОРИСЕНКО
Ольга

 Іванівна

головний спеціаліст 
Управління культури, 

молоді та спорту 
Бориспільської міської 

ради

«Відкриття року в 
галузі спорту»

БУТ 
Софія 

Олегівна

вихованка 
Бориспільської 

дитячо-юнацької 
спортивної школи 
секції з плавання

«Відкриття року 
в галузі освіти та 

науки»

ПИЛИПЧУК 
Анна 

Сергіївна

керівник зразкового 
художнього колективу 

хореографічного 
ансамблю «Грація» 
Будинку дитячої та 
юнацької творчості 

«Дивоцвіт»

«Відкриття року в 
галузі культури та 

мистецтв»

ОРЛОВСЬКА 
Альона 

Борисівна

вчитель хореографії 
Бориспільської 

загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 

№1 імені Юрія 
Головатого

«Молодіжна ініціатива 
року»

ЯРМАК 
Наталія 

Сергіївна

член Молодіжного 
парламенту міста 

Борисполя

«Молодіжний лідер 
року»

ІЛЮХІНА 
Олександра 

Іванівна

активіст ГО 
«Об'єднання 
«Самопоміч» 
м. Бориспіль

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ 
«МОЛОДА ЛЮДИНА РОКУ-2018»

Олена ШЕВЧЕНКО

23 червня пройшов міський щорічний конкурс «Молода людина 
року», де названо переможців у 12 номінаціях.

Експертна рада по відбору кандидатів, які подали заявки,  засідала 14 
червня. Оголошення про конкурс було оприлюднене 16 травня 2018 року 
на сайті Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради.

21№25№25№25№25№25№25№25№25№2№25№252 (9(9(9(9(9(9(9(99(9((9(9999333343434)34)34)34)4)4)4444)4)4)4))))))))4)4)4)4))343434344)44))334)44)))34)4))))))4)))))4))4))))))))3 )))),,,,,,,, 229292929292929 29292929 29 2999992229 29299299299992992922292222922222222222992222222222222222292222222229222222229 ччечерччччччеччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччечччччччччееччччччччечччччччччее вня 2018 р.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww i-visti.com «Вісті»

АЛЬОНА ОРЛОВСЬКА — НАЙКРАСИВІША
МОЛОДА МАМА РОКУ

Ольга Іванова

Вчитель-хореограф із 15-річ-
ним стажем перемогла відразу 
у двох номінаціях: стала найкра-
сивішою молодою мамою-2018 
та здобула першість у номінації 
«Відкриття року у галузі культу-
ри та мистецтва» конкурсу «Мо-
лода людина року».

Жінка поділилася враженням від 
конкурсу мам, щойно зійшовши із 
сцени після нагородження.  Каже, 

що вагалася — подавати заявку 
на участь чи ні, але її умовили рід-
ні, переконували і у відділі культу-
ри. «Я подумала і зважилася, хоча 
сумніви були, чи дійсно я вже та-
ка молода мама. З іншого боку, ме-
ні хотілося й себе показати. У мене 
11-річний син, я — ще гарна, нама-
гаюся за фігурою слідкувати, сама 
танцюю і учнів своїх вчу дотриму-
ватися здорового способу життя. 
Дякую, що мої танцюристи підтри-
мали мене на конкурсі, станцюва-
ли», — ділиться Альона.

Син переможниці не зміг побачити 
маминого тріумфу, бо перебуває на 
відпочинку, але, ділиться Альона, він 
не сумнівався в її перемозі, по-чоло-
вічому підтримував компліментами.

Вихід у вечірній сукні для Альо-
ни став найприємнішим моментом 
конкурсу,— хвилювалася, зізнаєть-
ся, коли був потрібен експромт. 
«Скажу усім мамам, хто не зважу-
ється проявляти себе: не соромте-
ся показувати, які ви красиві й та-
лановиті, щоб ваші діти пишалися 
вами», — радить Альона. 

ПРОФІ-КЛАС В 
СУШІ-БАРІ «БАРХАТ»

 Ресторан ТРК «Бархат» 
спільно із «ARTISHOK» 
запросили на майстер-клас 
провідного кухаря–сушиста 
одного із ресторанів 
японської кухні відомої 
столичної мережі.

Оксана ПАВЛОВА

У четвер, 21 червня, увесь ку-
харський склад ресторану та су-
ші-бару вчився хитрощам  приго-
тування суші та ролів. Запрошений 
гість детально розповідав колегам 
про особливості японської страви 
та про те, як саме зробити її «пові-
тряною» та бездоганною на смак. 

Лікнеп від сушиста розпочав-
ся із представлення різних сортів 
рису, які найкраще смакують у су-
ші та ролах.  Ольга Мартинова, ди-
ректор «Бархату» — ініціатор та 
організатор майстер-класу — роз-
повіла, що завданням закладу було 
визначитися, чи правильні сорти 
рису використовуються у них та 
чи є доцільним вибір інших варіан-
тів з метою покращення смакових 
властивостей готового продукту.

«Хочемо зрозуміти, який рис 
надто клейкий і «важкий» для су-
ші, а який робить їх «легкими», 
щоб страва за смаком і виглядом 
була максимально наближеною до 
японських стандартів,— розпові-
дає Ольга. —  Також заправок для 
суші та ролів дуже багато, а щоб 
знайти вдалий варіант, потрібна 
підказка профі-сушиста». 

Кухар-сушист Микола Пак має 
10 років стажу роботи у київських 
ресторанах японської кухні. Він 
вправно демонстрував усі проце-
си «роботи» з рисом: підготовку, 
варіння, промивання, ліплення су-
ші — усе має значення. Виявляєть-
ся, це не так просто, як здається на 
перший погляд. Каже, є загальна 
помилка серед українських куха-
рів-сушистів: на думку майстра, во-
ни занадто передавлюють рис при 
виготовлення суші та ролів. Також 
Пак продемонстрував, як правиль-

но різати рибу, щоб було красиво, 
тонко і з малим відсотком відходів. 
«Ми побачили, як пласт лосося ви-
користати на усі підрозділи кухні з 
мінімумом відходів, як тонко від-
різати рибну смужку, щоб у неї за-
мотати рол. Показав, як правиль-
но обробляти рибу, презентувати 
страву», — говорить Ольга.

За її словами, Пак розщедрився 
і на кухарські секрети, якими вона 
відмовилася ділитися, мовляв, щоб 
конкуренти не перейняли. 

На переконання адміністрації 
закладу, практична зустріч із про-
фі-сушистом дасть змогу «Барха-
ту» та «ARTISHOK» значно підвищи-
ти якість приготування японської 
страви та навчитися правильно і 
ефективно використовувати усі її 

інгредієнти, що зменшить відсоток 
відходів, а, отже, дозволить не під-
вищувати вартість страви, яка за-
лежить від курсу долара.  

Якісні, по-справжньому япон-
ські суші та роли уже подаються 
у ресторані «Бархат» та доставля-
ються «ARTISHOK» за демократич-
ною ціною. Тож можна скуштува-
ти і оцінити. 

На прохання постійних замовни-
ків, яким полюбилися суші та роли 
у «Бархат», ще на місяць продов-
жено акцію: другий рол у подару-
нок «у щасливі години». 

Деталі на сайті 
та за телефонами:

(073) 022 33 44
(067) 40 999 55

• Кухар-сушист Микола Пак має 10 років стажу роботи у київських 
ресторанах японської кухні.
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 ВАРТО ЗНАТИ!

ЗОЛОТИЙ КАЧАН
 Знайомий із дитинства 

смак вареної кукурудзи – 
головний ситний смаколик 
літнього періоду, продукт, 
корисний для малих і 
дорослий  та схвалений 
дієтологами. Сезон 
кукурудзи уже відкрито. 
Тож слід дізнатися 
детальніше про її цілющі 
властивості, бо кукурудзу 
відносять до здорового 
харчування.

Попри корисність, кукурудза має і деякі протипоказання щодо її вживання. Так, її споживання 
позначається на людях, що мають схильність до тромбозів та надмірного згортання крові. Також 
кукурудза може стати шкідливою, якщо вживати її у великій кількості, що може спровокувати 

головний біль і порушення роботи шлунка.
Консервована кукурудза може завдати шкоди в тому випадку, якщо є процес несприятливого впливу 
рідкої консистенції з металом банки.

Щоб смакувало!
Чи змінюються властивості 
сонячних зерен від способу 
приготування?  Дієтологи 
зазначають, що для здоров’я 
найбільше користі від 
попкорну. Але важливо, щоб 
він був зроблений без солі і 

масла, інакше зашкодить. Далі 
йдуть качани, зварені на пару 
та у воді — корисні речовини 
залишаються, завдяки товстій 
шкірці зерен. Важливо, 
щоб овоч був свіжим. Іноді 
рекомендують застосовувати 
продукт сирим. А в багатьох 
країнах віддають перевагу 

смаженій на грилі чи запеченій 
кукурудзі, що також зберігає 
всі корисні властивості та є 
дуже смачною.
Основне правило при варінні 
кукурудзяних качанів – солити їх 
потрібно у вже готовому вигляді, 
інакше кукурудза стане більш 
жорсткою.

Щоб схуднути 
…З’ївши варений качан, 
можна відразу отримати 
велику порцію калорій. 
Чому ж тоді кукурудза 
рекомендується для 
схуднення? Бо при вживанні 
можна швидко відчути 
ситість, зниження апетиту. Це 
пов’язано з її калорійністю, 
що становить 123 кілокалорії  
на 100 г продукту, та великим 
вмістом корисних речовин. 
Кукурудза нормалізує 
обмінні процеси. Завдяки 
великій кількості клітковини 
виводяться шлаки, токсини, 
зайві жири. Яскраві 
сонячні зерна дуже легко 
засвоюються.

Варений овоч сприяє: 
• швидкому згортанню крові 
завдяки присутності вітаміну К;
• поліпшенню пам’яті, роботі 
мозку завдяки глютаміновій 
кислоті;
• профілактиці кісткових 
захворювань;
• підвищення якості 
функціонування серця і судин;

• нейтралізації алкоголю;
• запобіганню старіння завдяки 
селену;
• боротьбі з депресією;
• поліпшенню стану шкіри, 
волосся ,нігтів; ефекту 
омолодження, тому її 
рекомендується вживати літнім 
людям;
• покращенню стану хворих 
на діабет завдяки здатності 
стабілізувати рівень цукру; 
• корисна для алергіків; при 
недокрів’ї, ожирінні, анорексії, 

захворюваннях печінки;
• наявність у складі качанів 
амінокислоти триптофану, 
яка є попередником гормону 
мелатоніну, гарантує здоровий сон; 
• волокна зерен складаються 
з лігніну і полісахаридів, 
які здатні очистити стінки 
кишківника від відкладень 
«сміття», нагромадження якого 
створює проблеми для ШКТ. 
Також продукт сприяє активізації 
мікрофлори кишківника, 
активізує процеси в ньому.

Багате 
наповнення
Кукурудза – корисне 
джерело. 
Зерна кукурудзи містять 
корисні речовини — 
вітаміни, амінокислоти 
та мікроелементи. У 
ній є залізо, кальцій, 
фосфор, магній та інші 
мікроелементи, всього її 
склад налічує 26 елементів 
таблиці Менделєєва. 
Кукурудза насичена 
вітамінами A, B1, B2, B5, B6, B9, 
Е, H, PP.

Загадкове 
походження 
Кукурудза –одна із 
найдавніших культурних 
рослин. Історія кукурудзи 
(або маїсу) походить з 
Мексики, при розкопках 
в місті Мехіко були 
знайдені пилок і 
качани кукурудзи, 
приблизний вік 
яких 55 тис. років. 
Вважається, що саме там 
12 — 15 тис. років тому її 
вперше почали культивувати. 
Качани кукурудзи тих днів 
були значно меншими 
сучасних – довжиною біля 
4-х см.
Вчені так і не знайшли 
дикорослих предків 
кукурудзи. Цей злак 
не здатний виростати 
самостійно. Тому його 
виникнення досі вважається 
таємницею.
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НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ 

КУПУВАТИ КУКУРУДЗУ З РУК, 

АДЖЕ НЕВІДОМО, В ЯКИХ УМОВАХ 

ВОНА ЗБЕРІГАЛАСЯ. ЯКЩО ЛИСТИ СУХІ І 

ВІДОКРЕМЛЕНІ ВІД ПЛОДУ, ТАКА КУКУРУДЗА 

ПІДДАЛАСЯ ДОВГОМУ ПЕРЕБУВАННЮ НА СОНЦІ, 

А ЦЕ ВЕДЕ ДО ШВИДКОГО РОЗМНОЖЕННЯ 

ШКІДЛИВИХ МІКРООРГАНІЗМІВ. 

НЕОДНОРІДНИЙ КОЛІР ЗЕРЕН ГОВОРИТЬ 

ПРО НЕСВІЖІСТЬ ПЛОДУ. 

Для дітей
Для дитячого організму 
користь свіжої вареної 

кукурудзи обумовлена 
наявністю в складі 

крохмалю, 
який сприяє 

нарощуванню 
м’язової маси. 
Для малюків 
до трьох 
років, щоб не 
завдати шкоди, 

рекомендують 
вживання  

кукурудзяних каш, 
які є гіпоалергенними. 

Крім цього, продукт 
допомагає поліпшити роботу 
нервової системи та пам’яті, 
підвищити імунітет.

• • Кукурудза корисна всім, а особливо жіночому організму. Кукурудза корисна всім, а особливо жіночому організму. 
Вживання її стане в нагоді і для чоловіків , адже вонаВживання її стане в нагоді і для чоловіків , адже вона

допомагає боротися з імпотенцією. Кукурудза незамінна для допомагає боротися з імпотенцією. Кукурудза незамінна для 
спортсменів, оскільки цілющі речовини в її складі спортсменів, оскільки цілющі речовини в її складі 

є відмінним матеріалом для формування м'язових волокон.є відмінним матеріалом для формування м'язових волокон.

Вживайте олію
Кукурудзяна олія — це  
ефективний рослинний 
засіб для боротьби з 
атеросклерозом. Щоб 
вивести надлишки 
холестерину з організму, 
досить приймати її по 3 
столові ложки в день.
Олія допомагає знизити 
ризик розвитку 
дерматологічних 
захворювань. Кукурудзяна 
олія використовується при 
лікуванні захворювань 
жовчного міхура. Два 
невеликих ковтка олії 
в день допомагають 
підвищити тонус цього 
органу.
У кукурудзяній олії 
міститься цілий комплекс 
сполук, що поліпшують 
стан шкіри, волосся, нігтів.

За інтернет - матеріалами підготувала Ольга Іванова
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1.  У лісі живе — горішки 
гризе. 
Грибочки збирає, на зиму 
складає.

2. Гавкає, кусає
У двір не пускає

3. Я маленька, зелененька
Дуже спритна і гарненька.

 Як за хвіст мене піймати,
можу я його віддати.

4. Ходить лісом між кущами
Звір із хижими очима.
На собаку дуже схожий, 
Але гавкати не може.

5. Він — пустелі «корабель»,
Хоч не бачив моря зроду.

По пустелі день і ніч
він бреде, не п’ючи воду.

6. Затишну хатинку має,
Крихти їстівні збирає.
Полюбляє дуже тишу
полохлива сіра…

 Кросворд Відгадай загадки і знайди ключове слово.

Лабіринт

відгадай

1

4

6

2

3

5

ДІТЯМ ПРО 
ГОЛОВНИЙ ЗАКОН

Україна також має свою Конститу-
цію, яка була прийнята депутатами 
Верховної Ради 28 червня 1996 року. 

Щороку українці цей день відзнача-
ють як державне свято, воно є вихід-
ним днем — «червоним» у календарі.

Слово «конституція» походить із 
латинської мови та означає «устрій, 
установлення». Тобто Конституція 
— це закон, який визначає, якою 
бути державі, де ми живемо, а та-
кож наші права та обов'язки. На-
приклад, право на життя, на нав-
чання, розвиток, відпочинок чи лі-
кування. Разом із тим обов’язком 
кожного з нас є збереження сво-
єї Батьківщини, природи та дотри-
мання усіх вимог Конституції. 

 У кожній країні світу є свої правила, за якими живуть її 
громадяни. Такі правила називаються законами, і їх безліч. 
Найголовнішим серед них є один —  Конституція. Без 
цього закону жодна країна не може функціонувати, тому 
виконувати його необхідно усім без винятку. 

ккключове слово.

На городі нога стоїть,
На нозі голова висить.
Куди сонце повертається,
Туди голова нахиляється.

Не ставок і не ріка,
Мох росте і осока.
Там земля — неначе тісто,
Що воно за дивне місце?

Соняшник Болото
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ОВНИ. Ваші бажання та 
задуми будуть виконува-
тися настільки, наскільки 

вони щирі й не суперечать інтер-
есам інших людей. Не варто запе-
речувати свої промахи.

ТЕЛЬЦІ. Будьте зібрани-
ми, і ви зможете встиг-
нути зробити багато чо-

го, практично не відчуваючи вто-
ми. Може надійти важлива ділова 
пропозиція, тож не відмовляйтеся.

БЛИЗНЯТА. Підвищить-
ся ваша соціальна ак-
тивність, у вас з'явиться 

можливість управляти ситуацією, 
впливати на події. Вихідні присвя-
тіть рідним і близьким.

РАКИ. Постарайтеся по-
бороти гостре бажання 
вплутатися в авантюру, 

якщо таке виникне. Прислухайте-
ся до порад надійних людей, вони 
допоможуть вам.

ЛЕВИ. Не відмовляйтеся 
від допомоги друзів, але 
й не намагайтеся пере-

дати всю відповідальність іншим. 
У професійній сфері постарайте-
ся не форсувати події. 

ДІВИ. Інтуїція — ваш 
вірний і надійний друг. 
Варто навчитися їй до-

віряти, принаймні на цей період. 
Не намагайтесь перепрацьовува-
ти, бо це однак не оцінять.

ТЕРЕЗИ. Насичений по-
діями, діловими й особи-
стими зустрічами період. 

Гарний час для вирішення термі-
нових питань. Вихідні — для дому, 
господарства та родини.

СКОРПІОНИ. На вас 
очікує безліч різноманіт-
них приємних подій. Ваші 

творчі та ділові проекти принесуть 
прибуток. Ви зможете продемон-
струвати свої приховані таланти.

СТРІЛЬЦІ. Початок тиж-
ня може викликати у вас 
розчарування. Однак ви 

будете повільно, але вірно просу-
ватися до намічених цілей. Попе-
реду приємні сюрпризи.

КОЗЕРОГИ. Постарай-
теся створити для себе 
оптимально зручний ре-

жим роботи, що дозволяє ощад-
ливо використовувати час і сили. 
Краще не починати нових справ.

ВОДОЛІЇ. Вам стануть у 
нагоді ініціативність і рі-
шучість. Буде можливість 

виходу на більш високий профе-
сійний рівень з гарними перспек-
тивами. 

РИБИ. Не бійтеся пере-
шкод, які виникатимуть 
на вашому шляху, вони 

цілком переборні. Вас можуть по-
радувати звістки здалеку. Важли-
во вчасно відреагувати.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2 — 8 ЛИПНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день


