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Невизначеність із окремими земельними ділянками в Борисполі розпалила емоції містян на сесії 27 червня. 
Як шукали компроміс представники влади й ображені бориспільці?
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 ГАРЯЧА ТЕМА 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
БЕЗ ПРОЗОРОСТІ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Історія з 
продовженням

Територія приватного сектора, 
де вул.  Нова ІІ, навпроти нової по-
жежної, виходить на вул. Шевченка 
і  простягається у бік вул. Київський 
Шлях та стадіон, тривалий час за-
лишалася недоступною для прива-
тизації ділянок. З 1980 року вона 
була відведена під знесення і бага-
топоверхову забудову. Свого часу 
мешканці отримали право прива-
тизувати по 10 соток під своїми бу-
динками, хоча у користуванні мали 
більші ділянки. Кілька місяців то-
му, коли на одній із викуплених зе-
мельних ділянок, почав будувати-
ся таун-хаус,  люди забили тривогу 
і проблема набула розголосу. Бо те-
риторія низинна і будівництво мог-
ло наробити шкоди. 

Щоб вивчити ситуацію всебіч-
но, у міській раді зібрали всі заці-
кавлені сторони і відповідальних 
чиновників. Людей переконува-
ли, що потрібно прийняти новий 
зонінг, і тоді кожний отримає змо-
гу узаконити свої неприватизова-

ні залишки землі, а першочергове 
право на приватизацію має бути за 
тими, хто там живе і користується 
землею. Яким же було здивування 
мешканців того мікрорайону, коли 
до порядку денного 43 сесії Бори-
спільської міської ради було вне-
сено питання про виділення на цій 
території п’яти земельних ділянок, 
тоді як питання мешканців, які та-
кож подавали заяву на приватиза-
цію своїх городів до сесійної зали, 
ще не дійшли. 

Люди прийшли на сесію з прохан-
ням зняти ці питання з розгляду до 
наступного засідання, щоб усі мог-
ли зрозуміти, які саме ділянки виді-
ляють. Але голова земельної комі-
сії депутат Олена Донченко запев-
няла, що виділена земля не зачіпає 
жодного кущика людських городів. 

Депутати залишили питання в 
порядку денному, а потім дружно 
проголосували «ЗА» за усі п’ять пи-
тань. Тим самим градус напруги для 
людей піднявся до максимуму.  

Бориспільський міський голова 
Анатолій Федорчук «Вістям» про-
коментував, що не має детальної 
інформації з цього питання. На се-
сії щодо цих п'яти питань Анатолій 
Соловйович не голосував.

 П’ять питань щодо виділення земельних ділянок на вул. 
Нова ІІ, що розглядалися на 43 сесії Бориспільської міської 
ради 27 червня, довели власників сусідніх наділів  до сліз.

На прохання «Вістей», Оле-
на Донченко погодилас я 
прокоментувати ситуацію на 
місці. У неї за тиждень опіс-
ля сесії була запланована зу-
стріч із мешканцями, горо-
ди яких знаходяться поряд 
із виділеними ділянками і 
які боялися, чи не буде на-
кладки. Також мешканці пе-
реймалися щодо проблем з 
каналами, що були викопа-
ні для відведення дощових і 
талих вод.

— Канали ніхто засипати не 
планує, — пояснює Олена Оле-
гівна. — Але у зв’язку з тим, що 
проводитиметься реконструк-

ція мікрорайону, канал прохо-
дитиме по-іншому, без великої 
кількості зигзагів і поворотів. 
Водовідвідними каналами за-
йматимуться спеціалісти. Місто 
має 22 млн. грн коштів на еколо-
гію і може забезпечити достат-
нє фінансування, щоб зробити 
належне водовідведення. І го-
родам людським нічого не за-
грожуватиме. У нас така прак-
тика: якщо ділянки накладають-
ся на городи, які обробляються, 
навіть якщо городи непривати-
зовані, ми  вказуємо у рішенні: 
«З погодження землекористу-
вача». Без такого погодження 
ділянка не виділяється. Тому у 
цьому випадку ніяких накладок 
бути не може. Ділянки виділені 
там, де зараз бур’яни, будяки та 
очерет. Їх отримають чотири лі-
карі із поліклініки та інвалід: Ні-
на Сергіївна Пестич — вул. Но-
ва ІІ, 5; Ірина Юріївна Петрусен-
ко — вул. Нова ІІ, 7; Володимир 
Михайлович Князький — вул. 
Нова ІІ, 9; Микола Анатолійович 
Іщенко — вул. Нова ІІ, 11 та Люд-
мила В’ячеславівна Соловій — 
вул. Нова ІІ, 13. Це не ті люди, що 
зводитимуть багатоповерхівки 
на клаптиках землі. Їм потрібно 
покращувати житлові умови. 

• Мешканка мікрорайону Олена 
Вигівська болісно сприйняла рішен-
ня депутатів у сесійній залі. Вона — 
одна із тих, з ким була призначена 
зустріч у Олени Донченко. Потрібно 
було, щоб жінка визначилася, чи на-
полягає вона, щоб приватизовувати 
свій город, чи захоче отримати біль-
шу ділянку неподалік. Олена Станіс-
лавівна не вагалася — своя земля, 

доглянута, чистенька, підживлена 
— залишиться. «Нас насторожили 
невідомість і поспішність, з якими 
питаннями потрапили до сесійної 
зали», — каже жінка.

• Сусід пані Вигівської Віктор 
Федорченко після розмови з Оле-
ною Донченко також подивився 
на ситуацію по-новому. Дізнав-

ся, що  буде проведено геоде-
зичну зйомку всієї території, щоб 
точно визначитися з межами го-
родів, каналів, під’їзних шляхів і 
розподілити землю. Віктору Ми-
колайовичу запропонували ви-
значитися із ділянкою, яку привати-
зуватиме. Біля городу залишаєть-
ся неприватизованим маленький 
шматочок. 

Позиція людей-землекористувачів

«Рада визначає»
Заступник міського голови Дмитро ГОПАНЧУК:
— Чому на сесію першими потрапили питання, які не стосуються 

корінних мешканців мікрорайону? Закон не передбачає чиєїсь пер-
шочерговості. Окрім того, на одну земельну ділянку може бути без-
ліч перших рішень щодо надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою. А вже при затвердженні рада визначається, кому ділянку 

виділити. Так трактує закон.

«Тільки наміри»
Головний архітектор Борисполя Ігор КРИКЛИВЕЦЬ:
— Прийнято рішення, що на тій території попрацюють геоде-

зисти. Необхідно узгодити питання існуючих земельних ділянок 
каналів у єдину схему. Поки що є тільки наміри. Геодезія враховува-
тиме весь масив: канали, городи, існуючі під’їзні шляхи. Після цього 
можна буде побачити реальну картину.

Олена Донченко: 
«Без погодження землекористувача — ні!»

• Реальну ситуацію на місці оцінювала депутат Олена Донченко разом із мешканцями мікрорайону.

• Складна ситуація у Лариси Крусь. Задля водовідведення неподалік їхнього городу була викопана копанка, 
яку розглядають як водойму, що повинна мати санітарну зону — 12 м. І город приватизувати не дозволяють… 
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 РЕФОРМА В ДІЇ

ПРИЙОМ У МІСЬКИХ 
АМБУЛАТОРІЯХ

 КП «Бориспільський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» — один із трьох у Київській області, 
який підписав договір з Національною службою здоров’я. 
Мережа первинки у місті ще розбудовується і налічує три 
амбулаторії, на часі - четверта. «Вісті» побували у кожній.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора
 

Київський Шлях, 11
Цей медзаклад на в’їзді до Бори-

споля з боку Києва, не новий, при-
міщення є комунальною власністю 
міста, але там працювали лікарі Бо-
риспільської ЦРЛ. З 1 липня це вже 
міський заклад. Із попереднього 
складу медиків до міста перейшли 
працювати два педіатри і один сі-
мейний лікар. Приміщення кілька 
разів підтоплювалось, тому потре-
бує косметичного ремонту. Амбула-
торія приймає пацієнтів. 

Київський Шлях, 24
Амбулаторія створювалася з ну-

ля і запрацювала першою. Знахо-
диться вона у правому крилі примі-
щення стоматполіклініки. До амбу-
латорії можна пройти тільки через 
запасний вихід (з боку вул. Ново-
прорізної). (на фото) Головний вхід 
поки що закритий через ремонт-
ні роботи. Ремонтники в черговий 
раз пообіцяли, що за тиждень-два 
парадний вхід відкриється. 

Гагаріна, 1
Амбулаторію за переїздом від-

крито 2014 року. Її приміщення — 
комунальна власність міста, що бу-
ла в оренді Бориспільської ЦРЛ. 
Зручність амбулаторії оцінили 
мешканці мікрорайонів, розташо-
ваних за залізничною колією, у то-
му числі УМБ-17, Променя, Несте-
рівки, Лозівки. З 1 липня амбулато-
рія почала працювати в структурі 
Бориспільського міського центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги. Для відвідувачів закладу 
нічого не змінилося, на прийомі сі-
мейний лікар Олена Жук, яка пере-
йшла працювати до міського цен-
тру первинної допомоги..

Як повідомив на плано-
вій нараді у Бориспільського 
міського голови директор 
міського центру первинної 
медико-санітарної допо-
моги Євгеній Черенок, нині в 
амбулаторії, які розширю-
ють міську мережу первин-
ки, завозяться меблі, нове 
обладнання, проводиться 
Інтернет, налагоджується 
мережевий зв'язок між амбу-
латоріями та підключення їх 
до системи e-Health.

 ДОВІДКА

Зміна підпорядкування ам-
булаторій викликала триво-
гу серед лікарів, які працю-
ють на прийомі. Крапки над 
«І» у цьому питанні поставив 
заступник голови Бориспіль-
ської РДА Сергій Білецький. 
На нараді, на яку запроси-
ли медпрацівників первин-
ної ланки Бориспільської 
ЦРЛ, що відбулася напри-
кінці червня, керівник наго-
лосив, що всі медпрацівни-
ки, які хочуть обслуговувати 
мешканців міста, можуть пе-
рейти працювати до міської 
первинки, а район повинен 
зосередити увагу на розбу-
дові первинної допомоги у 
селах Бориспільщини. 

Заступник Бориспіль-
ського міського голови 
Людмила Пасенко зазначи-
ла: «Якщо лікарі, які у полі-
клініці обслуговують меш-
канців Борисполя, виявлять 
бажання перейти працюва-
ти до міста, міська влада 
орендуватиме їхні кабіне-
ти у ЦРЛ, щоб вони і нада-
лі могли працювати на сво-
їх робочих місцях».

Глибоцька, 81
Амбулаторія, що на вул. Глибоцькій, створюється з нуля. Там днями за-

вершилися ремонтні роботи, триває монтаж комунікаційних мереж. Не-
забаром відкриття. 

 ОФІЦІЙНІ КОМЕНТАРІ

До міського центру 
первинної допомоги 
прийшли працювати 

всього 10 лікарів, 
6 із них — із району.

Протягом 
червня пацієнтами 

підписано 1000 
декларацій.

ДОВІДКА

ПРО РОБОТУ РАЙОННОЇ 
ПЕРВИНКИ ТА 
ВЗАЄМОДІЮ З МІСЬКОЮ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Розподіл первинної ланки 
медичної допомоги на міську 
та районну ланки відбувся, але 
надавати невідкладну допомогу 
мешканцям Борисполя продов-
жуватиме районна первинка. 

«Вісті» поцікавилися роботою 
районної первинної медико-сані-
тарної допомоги у головного лі-
каря Дениса Хурси.

Згідно із медреформою, із 1 лип-
ня працівники дільничних ліка-
рень сіл Воронькова, Вишеньок, 
Рогозова, Любарців та Старого 
реорганізувалися у медичні ам-
булаторії первинної меддопомо-
ги. Тобто, медики цих закладів по-
чали працювати як сімейні лікарі 

районної первинки. Разом із ліка-
рями, які працюють у Централь-
ній районній лікарні, таких налічу-
ється 38 осіб. Станом на 27 червня 
електронні декларації із сімейни-
ми лікарями підписали 16 200 па-
цієнтів, значний відсоток із яких —
мешканці міста Борисполя. 

• Безоплатні послуги. Відомо, що  безоплатну первинну медич-
ну допомогу сімейні лікарі надаватимуть у такому переліку: про-
філактичні та діагностичні огляди, ведення вагітності, вакцинація 
дітей, згідно з календарним щепленням рекомендованого МОЗ, 
планові огляди дітей, паліативна допомога, оформлення довідок, 
візити на дім та невідкладна допомога. 

Про невідкладну допомогу в Борисполі
Служба закріплена за районним 

Центром первинної медичної до-
помоги, а міський такої власної по-
ки що не має. У міської влади ра-
зом із директором міського КП 
первинної медико-санітарної до-
помоги Євгенієм Черенком було 
чимало варіантів створення служ-
би невідкладної допомоги. Говори-
ли і про взаємодію із Товариством 
Червоного Хреста України, але на 
організацію роботи будь-якої із по-
даних ідей потрібні чималі кошти, 
яких бюджет міста не може осили-
ти. Тому на цей час єдиним варіан-
том для продовження надання не-
відкладної допомоги містянам ста-
ло рішення про звернення міської 
влади до районної із пропозицією 
взаємодії між містом та районом. 

Відтак до 1 вересня цього року 
мешканців Борисполя продовжу-
ватиме обслуговувати служба не-
відкладної медичної допомоги Бо-
риспільського районного центру 
первинної медико-санітарної до-

помоги. За словами головного лі-
каря Дениса Хурси, розподіл між 
містом та районом не потрібен.

«Я ніколи не розділяв людей, 
для мене всі пацієнти однакові, 
мешканці міста і району, в першу 
чергу, — люди, які мають право 
на якісну медичну допомогу», — 
запевнив лікар. 

Передбачені кошти на забезпе-
чення роботи невідкладної служ-
би щомісяця перераховувати-
муться також із міського бюджету. 
Що буде після вересня із виїздом 
«швидких» у Борисполі, поки що 
міська влада не коментує.

На забезпечення  служби та 
утримання з боку міста необхід-
но 200 тис. грн на місяць, тому Бо-
рисполем було передбачено кош-
ти на 6 місяців 2018 року — 1 млн. 
200 тис. грн. На сесії Бориспіль-
ської міської ради депутати під-
тримали передачу району субвен-
ції на суму 300 тис. грн для невід-
кладної меддопомоги.

Тетяна ХОДЧЕНКО

На плановій нараді Бори-
спільського міського голови, 
яка відбулася 2 липня, гово-
рили про проблеми з кадрами 
Центральної комунальної апте-
ки №24, що на вул. Шевченка. 

За минулий тиждень колектив КП 
«Аптека №24» залишився без чоти-
рьох співробітників. Інформацію по-
відомила Олена Хомич, директор 
закладу. Причина звільнення з ро-
боти, за її словами, є банальною — 
люди скаржаться на малу заробітну 
плату, тому надають перевагу робо-
ті у приватних структурах. 

Переглянувши зарплати у підпри-
ємців, міські чиновники запевнили, 
що приватники більше не платять. 

Так, середня офіційна зарплата у ко-
мунальній аптеці - 8 тис. 800 грн., то-
ді як приватні аптеки офіційно про-
понують від 2,5 тис. до 5,5 тис. грн, 
— решту виплачують у конвертах. 
Але така схема є ризикованою для 
фармацевтів, оскільки «тіньові» гро-
ші їм можуть не виплатити. 

Щодо цін в аптеках міста, то, за-
значалося, що вони суттєво відріз-
няються. Наголошувалося, що це 
зумовлено можливою реалізацією 
дешевих фальсифікованих препа-
ратів або ж різним об’ємом опто-
вих закупівель. Дійсно, у  кому-
нальній аптеці ціни на медпрепа-
рати часто вищі, аніж у приватних 
аптеках. Як переконують чиновни-
ки, виправданням цьому є те, що 
фальшивих ліків у комунальній ап-
теці не буває. 

ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА №24: 
ПРОБЛЕМИ З КАДРАМИ
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

СВІТЛАНА 
БЕВЗ

МОЯ РОЗМОВА У ТЕАТРАЛЬНЕ МІЖСЕЗОННЯ ІЗ АКТРИСОЮ СВІТЛАНОЮ БЕВЗ — ДИРЕКТОРОМ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО ТЕАТРУ «БЕРЕЗІЛЬ» БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — У ЇЇ ТІСНОМУ КАБІНЕТІ: ПРО 
ВЕЛИКЕ МИСТЕЦТВО НА МАЛЕНЬКІЙ МІСЬКІЙ СЦЕНІ, ЗАТРЕБУВАНІСТЬ КАМЕРНОГО ТЕАТРУ, ПРО ЇЇ ЗЙОМКИ І 
ЗАРОБІТКИ В КІНО З ОНУЧКОЮ ХРИСТИНОЮ, А ЩЕ — ПРО ЖІНОЧУ КРАСУ, ЩАСТЯ І ВІК.

«МИ ЧАСТО ГОВОРИМО ІЗ МІСЬКОЮ ВЛАДОЮ 
ПРО НЕДОРЕЧНІСТЬ СМІТНИКІВ ПОБЛИЗУ 
ТЕАТРУ ТА ПОТРЕБУ У БІЛЬШІЙ ЗАЛІ, АЛЕ…»
ШЛЯХ ДО 
МИСТЕЦТВА

Натуралізм. Холодно. У до-
брому гуморі вирушаю на роз-
мову до директора міського му-
ніципального театру «Березіль». 
Перейшла через перехід від 
ринку «Центральний», минула 
магазин білизни праворуч і лом-
бард ліворуч, низку незаконних 
торговців городиною і нареш-
ті орієнтир — нерівний ряд об-
шарпаних МАФів (привіт із 90-х). 
Від них починається найважли-
віше —  стометрівка до парадно-
го входу театру, декорації та за-
пахи, вздовж якої вразили біль-
ше, ніж будь-яка художня поста-
новка на сцені. 

Усе так, ніби крадешся до під-
пільного об’єкту, а не ідеш до 
культурного закладу. Відкриває 
шлях капітальний класичний 
сміттєвий майданчик із п’ять-
ма баками, переповненими не-
потребом та засмальцьованим 
бетонним покриттям під ним і 
брудним асфальтом перед. Смо-
рід. Через вузеньку доріжку на-
впроти — хаотичні ларьки без 
вивісок, біля яких ящики, паке-
ти, дрімають безпритульні пси. 
Далі з обох боків — типова за-
недбаність: бур’яни, розкидане 
будівельне сміття, пляшки, ча-
гарники, пил… Цю колористику 
відмежовує бетонний паркан. За 
ним — дитячий майданчик. І ось 
нарешті — скромний фасад те-
атру із потрісканою фарбою на 
декоративних колонах у багато-
поверховому гуртожитку, що на 
вул. Бежівка, 1. Прочиняю двері 
— театральний дух,  у дуже вузь-
кому коридорі старенька кили-
мова доріжка, майже червона, 
на стінах афіші. І тіснота. 

Інтер’єр, як і екстер’єр театру, 
говорять самі за себе: «Бере-
зіль» за 9 років виріс із малень-
ких штанців по суті, але форма 
чомусь не змінилася. Театр, як 
відомо з часів Станіславського, 
починається із вішалки. У ши-
рокому сенсі. Глядач іде за есте-
тичним задоволенням, культур-
ним відпочинком.

Тому блискуча ідея  відкрит-
тя достойного театру у Бори-
сполі та його репертуар тьмя-
ніють від кричущої безгоспо-
дарності довкола. Публіка на-
вряд чи захоче ходити такою 
дорогою до мистецтва.

Після подорожі постає чимало 
запитань без відповіді: до відділу 
контролю за благоустроєм, де-
путатів, комунальних служб, від-
ділу містобудування та архітекту-
ри, виконкому міськради.

ВРАЖЕННЯ

Оксана КОБЗАР

— Театральний сезон завер-
шився еротичною виставою 
«Пригода ведмедиків панда». 
Обираєте пікантні постановки 
замість класики, щоб приваби-
ти глядача?

— Це вистава більше філософ-
ська, ніж еротична. Наш режисер 
Ганна Самініна разом зі своїми 
студентами, які грають у нашому 
театрі, ставлять на базі свого уні-
верситету культури дипломні ви-
стави, репетирують тут, потім уже 
готовий продукт презентуємо як 
наші репертуарні вистави. Деякі 
із них приживаються, деякі — ні. 
Ми у пошуку талановитої моло-
ді. Учні Ганни Самініної, з якою ми 
співпрацюємо 2,5 роки, після за-
кінчення курсу розлітаються, а де-
які актори залишаються, підпра-
цьовують у нас. Ми щасливі, що у 
«Березілі» з нами Інна Бульботко 
— талановита актриса, на яку вже 
приходить глядач. Вона з Києва, 
працює паралельно у «Дикому те-
атрі». Наш новий режисер Ігор Ма-
тієв, який з «Театру на Подолі», та-
кож залучає її на прослуховування. 

— Який акторський кістяк у 
«Березілі»?

— Близько 10 осіб. Це люди, які 
давно з нами. Ми залучаємо й ін-
ших акторів, студентів ; вони зміню-

ються, усі залюбки працюють тут, 
це як сходинка для них, щоб іти да-
лі в театральній сфері.

— А глядач змінюється? 
— Є різний глядач. Бачу, що бо-

риспільці більш схильні до класи-
ки. На постановках «Тев’є-молоч-
ник» Шолома-Алейхема та «Мина 
Мазайло» Миколи Куліша у нас бу-
ли кілька разів переповнені зали. Є 
у нас і постійні глядачі, які йдуть на 
всі наші вистави. 

— Скільки таких?
— Біля 10-ти точно, це дорос-

лих. В основному до нас ідуть діти, 
дитячі вистави затребувані. Моло-
дих людей малий відсоток, можли-
во, вони не знають, що у нас грає 
молодь. Якщо у театрі «Березіль» 
буде нове приміщення, то багато 
хто «підтягнеться» до нас, бо ни-
нішнє відлякує, людям незручно 
у залі, душно. 

— Міська влада теж належить 
до театралів?

— Звичайно. Але найбільше лю-
бить наш театр Анатолій Соловйо-
вич, який був ініціатором створен-
ня театру і підтримує його,  наш 
частий гість. На жаль, на закриття 
цього сезону він не зміг потрапити. 
Зате оцінив «Ніч Гельвера», з якою 
ми їздили на театральний фести-
валь «День театру» до Києва. Із вла-
ди наш  шанувальник – депутат Ва-
лерій Мартишко, він був і спон-

сором, ось подарована ним кіль-
ка років тому швейна машинка, на 
якій ми ремонтуємо костюми. Де-
путат Адамовський не наважуєть-
ся прийти – дружину приводив, а 
сам не був. Хотілося б бачити у теа-
трі впливових людей. Можливо, ка-
жу, у нас зал для них не підходить. 
Він маленький, камерний, тісний. 
Глядачам часто душно, жарко, на-
віть кондиціонери не допомагають.

— Вас не дратує дорога до те-
атру, оточена сміттям уже 9 
років? Як думаєте, бориспільці 
достойні сучасного благоустрою 
навколо театру, зрештою як і 
більшої зали та сцени?

— Безумовно! Ми часто гово-
римо із міською владою і про не-
доречність смітників поблизу теа-
тру та потребу у більшій театраль-
ній залі, але, певно, різні фінансові 
проблеми заважають, чи пробле-
ми із землею. Анатолій Соловйо-
вич хотів відкрити для міста нове 
приміщення концертної зали на 
500 місць, у будівлі з іншого боку, 
де могли проходити і наші виста-
ви, але там якісь проблеми із зем-
левідводом. Знову ж таки, ми гово-
римо і про смітник; усі знають про 
цю тему: і міському голові, і Ната-
лії Погребній, начальнику відділу 
культури, я постійно нагадую про 
те, що тут же діти ходять, що так не 
можна. Але ніхто не знає, куди йо-

го перенести. Обіцяють щось зро-
бити, але поки що так. Із ларька-
ми теж без вирішення. Звичайно, 
хотілося б і нову залу, бо наш те-
атр заслуговує на це. Крім молодих 
акторів у нас працюють і майстри 
сцени — народний артист Укра-
їни, актор театру ім. І.Франка Пе-
тро Панчук, наприклад. Він грав 
у «Тев’є-молочник», з цією виста-
вою ми побували у КМЦ «Краков» 
у Києві на фестивалі «Мандруючі 
зірки», де отримали високі оцінки 
провідних фахівців сцени. Це од-
на із наших найпотужніших вистав. 
Панчук і режисер, і виконавець го-
ловної ролі. Ганна Самініна допо-
магала як другий режисер. З на-
ми, до речі, співпрацює Євген Че-
кулай, бориспілець, син засновни-
ка майстерні «Пепса», він ходив ще 
в театральну студію до Галини По-
минальної. Ще Володимир Шва-
грум, він теж починав з нами від 
початку. Відкрилися ми 3 грудня 
2009 року. Тож незабаром ювілей.

— Квитки продаються чи 
роздаються?

— У нас була акція: на міському 
конкурсі читців віршів Т. Шевченка 
ми підготували запрошення на рік 
усім учасникам. Приходять деякі, 
але мало. Рекламуємо театр, де мо-
жемо. Дякую «Вістям», що друкують 
афіші, як і «Ринок Бориспіль», бо ін-
ші газети пропонують оплату, а нам 
це не по кишені. 

— Крім «Березілі» у Борисполі 
є й інші театри. Наприклад,  те-
атр-студія «RAUS», що на базі 
культурно-мистецького комп-
лексу «Академ». Ви співпрацюєте 
чи конкуруєте з ними?

— Співпрацюємо із Наталією Си-
воракшею, директором «Академ», 
бо ми в одній структурі. Але я не 
вважаю театр-студію і «Березіль» 
конкурентами. У нас – професійні 
актори, з освітою. Але кожен вико-
нує свою роль.

— Ви ходили на їхні вистави?
— Коли був обласний фести-

валь-огляд театрального мисте-
цтва у міському БК, то мені довело-
ся бути у журі, я бачила уривок їх-
ньої вистави «Ніч перед Різдвом». 
Картинка красива. Якби нам такий 
зал, таку сцену і технічні можливо-
сті як у них, у нас було б не гірше.

— Скільки за сезон ви даєте ви-
став? Чого чекати з вересня?

— Треба рахувати, багато. Що-
місяця у нас 8 -10 вистав. Переви-
конуємо річний план по виставах. 
Влітку перепочинок, із серпня бу-
демо готувати Новорічну виставу 
для дітей, комедію ще одну пла-
нуємо поставити. Ми разом із ре-
жисером, акторами обговорюємо, 
що обрати, немає нав’язування, є 
компроміс.

— Ви часто виступаєте самі, 
зі студентами у міських заходах. 
Хто готує матеріал?

• «Навіть якщо напівпорожній зал, то у «півноги» не граємо, завжди наповну.»
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— Залучаємо студентів, разом із 
Ганною Саміною готуємося. 

— Ви знімаєтеся у кіно, зокре-
ма для ТБ. Це творчість для вас, 
чи ремесло, заробіток?

— По-перше, це цікаво. Це твор-
чий розвиток, знайомство з нови-
ми людьми, досвід. Це і заробіток. 

— Кращий, ніж у театрі?
— Розумієте, у театрі стабільний 

заробіток, кожного місяця, вчасно. 
У мене ставка. У кіно ж то є зйом-
ки, то немає. 

— Чи дивитеся ви себе у гото-
вому телевізійному продукті?

— Звичайно, цікаво оцінити себе 
з боку. Люди дивляться, впізнають, 
запитують, ще один плюс – популяр-
ність. Це не велике кіно, а серіали.

— Вам не буває образливо, що 
ви свого часу не замахнулися на 
велику сцену чи велике кіно?

— Шкодувати за минулим не бу-
демо. Краще думати про майбут-
нє. Звичайно, коли я була молода, 
красива і талановита, то можна бу-
ло б реалізуватися. Але тоді часи 
були важкі, у 90-ті роки взагалі ні-
чого не знімали. Я присвятила своє 
життя сім’ї. Тепер, коли стала стар-
шою, то знімаюся. Зараз кіно почи-
нає розвиватися із шаленою швид-
кістю. А починати ніколи не пізно. 
Ось Галина Сергіївна Поминальна, 
худкерівник нашого театру, поча-
ла зніматися в кіно у 70. Тож у мене 
все попереду.

— Столичні театральні сцени 
вас не приваблювали. Що ближ-
че, сцена чи кіно?

— Знову ж повторюся, якби мені 
було 20-30 років, тоді можна було б 
мріяти про велике. А зараз я «при-
росла» до нашого театру, мені тут 
цікаво.  У театрі і кіно усе по-різно-
му. Тут шукаєш фарб для своєї ро-
лі, це тривала колективна праця, 
а коли чуєш оплески глядачів – це 
найвища оцінка для артистів теа-
тру. У кіно ж довгий процес. Склад-
но по-своєму і там і там. 

— Як налаштовуєтеся на 
роль, коли немає настрою, сили 
чи бажання?

— Я більше скажу: сцена лікує. 
Буває приходиш, усе болить, так 
погано, хочеться лягти під ковдру і 
все. Виходиш на сцену — і все зни-
кає миттєво, болячки відступають. 
Налаштування — у кожного своє. У 
театрі перед спектаклем беремося 
разом за руки, обмінюємося енер-
гетикою, це як молитва перед сце-
ною, щоб усе було добре. Навіть як-
що напівпорожній зал, то у «півно-
ги» не граємо, завжди наповну. 

— Який випадок у вашому те-
атрі запам’ятався найбільше?

— Якось узимку, перед виставою 
«Лікар Айболить», багато столич-
них акторів затримувалися через 
сніг. Актриса, що грала мавпочку, 
не приїхала. А в нас повна зала ді-
тей. Мені довелося рятувати ситу-
ацію, вийшла грати мавпочку без 
знання ролі, імпровізувала. 

— Яку роль хотіли б зіграти?
— Молодою — шекспірівську 

Офелію. Зараз не думаю про ролі, 
багато директорських функцій. Але 
моя головна роль – попереду.

— Хто ви за освітою, чи мрія-
ли про акторство?

— Закінчила естрадно-циркове 
училище у 1985 році за фахом ар-
тист розмовного жанру. До речі, у 
моїй групі був Олександр Цекало, 
Микола Каптан, нині талановитий 
кінорежисер. У 2003 році закінчи-
ла Університет культури за актор-
ською спеціальністю, де Кость Сте-
панков був худкерівником курсу. 
З дитинства знала, що буду актри-
сою. Коли Микола Боровко був ди-
ректором школи №1, де я вчила-
ся, не дозволяв мені йти навчати-

ся після 8 класу. Певно, він цього 
вже не пам’ятає. Вчителька з літера-
тури, яка бачила мої здібності (а я 
так гарно читала «Письмо Татьяны 
к Онегину»), попросила його, мов-
ляв, нехай іде дитина за мрією. 

— Ваша донька не акторка, ви 
якось впливали на її вибір профе-
сії? Чим займається син?

— Ні, вона закінчила інститут 
журналістики Київського універ-
ситету ім. Т.Шевченка. працювала 
за фахом, потім, як і я, вийшла за-
між, займається дітьми, у неї донь-
ка 8-ми років, і хлопчик народив-
ся — йому 2, 5 місяці. Син закінчує 
магістратуру на філософському фа-
культеті того ж вишу, що й донька.

— То ви щаслива бабуся. Онуч-
ка за здібностями схожа на вас?

— От хто-хто, а вона так. Це справ-
жня артистка! Знімається разом із ба-
бусею у кіно — «Лікар Ковальчук», 
«Історія одного злочину», «Черговий 
лікар». Усі режисери, які її знімають, 
говорять: «Христиночко, ми будемо 
тебе запрошувати, ти талановита ді-
вчинка». Тож вона вже заробляє гро-
ші. Перед школою на зйомках заро-
била велику суму, за яку змогла пов-
ністю купити шкільну форму, взуття і 
все канцелярське приладдя. 

— Коли б мали вибір: родина чи 
блискуча кар’єра, щоб обрали?

— Є багато актрис, які побуду-
вали кар’єру, є успіх, але немає сі-
мейного щастя, затишку. Для жінки, 
мені здається, першочергове — це 
родина, діти, онуки, саме у цьому 
полягає усе справжнє щастя. Я це 
і обрала б. А бути великою знаме-
нитістю на публіці, коли тебе зні-
мають, і самотньою у квартирі — це 
сумно. Краще приходити додому, а 
навколо тебе все ворушиться, кру-
титься, сміється. Це і є щастя.

— Чоловік завжди підтримує?
— Звичайно, а що йому зали-

шається. Тоді, коли я молода була 
і гарна, він сильно ревнував, а за-
раз уже ні. Каже, йди знімайся в кі-
но, уже ти від мене нікуди не дінеш-
ся.  (сміється).

— Вважає вас досі музою, він 
же займається живописом?

— Так, пише картини, це таке хо-
бі. Я у нього муза, так.

— Вас турбує вік?
— Звичайно. Хочеться зали-

шатися молодою і красивою, але 
у кожному віці є щось своє.

— Яке ставлення до «уко-
лів краси»?

— Не робитиму цього.
— Чи користувалися ви у 

житті харизмою і актор-
ством, щоб домогтися свого?

— Не пригадую. Ні!
— Здається, ви обманюєте.
— Не можу пригадати. Мож-

ливо, але це було несвідомо.
— Що для вас «жлобство»?
— Негатив, хамство.
— Чи здатний театр вико-

рінити «жлобство»?
— Театр не вчить, він показує.
— Ваш улюблений фільм?
— З молодості — «Собака на 

сене», всі  мюзикли Яна Фріда. 
— Улюблена поезія?
— Люблю твори Тараса Шев-

ченка, він пише ніби про сього-
дення. Наприклад,  «Мені одна-
ково, чи буду…».

— Не вірю, що цей вірш мо-
же бути улюбленим.

— Подобається і творчість 
Лесі Українки: «Твої листи пах-
нуть зів’ялими трояндами…»

— З віком не втрачається 
здатність мріяти?

— Ні. Поки мріємо, ми живемо.

БЛІЦ

• Разом із чоловіком Петром Васильовичем відсвят-
кували 32 роки щасливого подружнього життя. Мають 
дорослих доньку Анну та сина Івана. Пишаються онуками.

• Талановита онучка Христина знімається у кіно 
разом із бабусею. Мріє бути професійною актрисою.

• Із дітьми.

• Світлана знялася у 35 фільмах. Каже, її головна 
роль попереду.

НА КИЇВЩИНІ 
ОТРУЇЛИСЯ 
ДІТИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Масове отруєння дітей, 
що сталося на Київщині, ско-
лихнуло суспільство.  При-
ватний дитячий табір від-
починку «Славутич», що у 
Переяславі, та санаторний 
заклад обласної ради «Поля-
на» у Баришівці стали при-
кладом того, що вирядити 
дитину на відпочинок —  не 
означає оздоровити її. 

У дитячому таборі «Славу-
тич» 2 липня сталося  масове 
харчове отруєння дітей , 12 
осіб мали розлади травлення, 
внаслідок чого були направ-
лені до ізолятора. Працівники 
закладу нікого до них не пу-
скали, окрім медиків. Унаслі-
док сильного зневоднення та 
інтоксикації 8-річна дівчинка 
впала у кому. Дитину негайно 
було перенаправлено до дитя-
чого  медзакладу «Охматдит». 
Найважчою стала ніч із вівтор-
ка на середу, тоді  лікарі боро-
лися за життя дитини. Наразі її 
стан стабілізований, але з ко-
ми вона так і не вийшла. 

Станом на 4 липня усі хво-
рі діти знаходяться вдома під 
пильним наглядом батьків та 
дільничних лікарів. Відомо, 
що постраждалі — малень-
кі  кияни, вихованці спортив-
ної  школи Дерюгіних. Зага-
лом в оздоровчому таборі на 
відпочинку перебувало понад 
200 осіб. 

Фахівці  Держпродспо-
живслужби взяли проби їжі 
з їдальні та провели посі-
ви у дітей, які постраждали. 
Офіційних результатів поки 
що немає. 

Відомо, що директор ТОВ 
«Дитячий оздоровчий заклад 
санаторного типу «Славутич» 
лише у присутності двох ад-
вокатів  дозволила розпочати 
роботу Комісії з епідрозсліду-
вання щодо ситуації. У Депар-
таменті охорони здоров’я КО-
ДА говорять, що контролюва-
ти роботу приватних структур 
подібного типу наразі в Укра-
їні надто складно через пев-
ні прогалини в законодавстві. 

За даним фактом прокурату-
рою Київської області поруше-
но кримінальне провадження. 

Ще один випадок масового 
отруєння дітей стався 3 липня 
у санаторному закладі облас-
ної ради "Поляна" у Баришівці. 
Там отруїлися 17 осіб, у них на-
явні ознаки кишкової інфекції. 
Дітей у важкому стані немає. 
Інфекційні заклади району під-
готували місця на випадок, як-
що у когось із дітей погіршить-
ся самопочуття. 

 РЕЗОНАНСНА СПРАВА
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 ТОЧКА ЗОРУ

СЕРГІЙ ТАРУТА: 
«МИ ЗНИЗИМО ЦІНУ ГАЗУ 
НА 40 ВІДСОТКІВ»

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 другу частину ін-
терв'ю з лідером цієї партії Сергієм 
Тарутою, відомим промисловцем і 
підприємцем. Наш співрозмовник 
надав редакції детальні комента-
рі щодо ключових положень Про-
грами стрімкого розвитку. У пер-
шій частині інтерв'ю, опублікова-
ній нами раніше, Сергій Тарута оці-

нив економічну ситуацію в країні і 
представив стратегію майбутньо-
го розвитку України після перемо-
ги «Основи» на виборах 2019 року. 

— Сергію Олексійовичу, одним 
з найбільш амбітних пунктів 
Програми стрімкого розвитку є 
обіцянка вашої партії створити 
2 мільйони робочих місць з гід-
ною зарплатою. Яким чином ви 
збираєтесь зробити це?

— Підприємствам, які закри-
лися протягом 2014-2018 років, 
ми створимо умови для отриман-
ня довгострокових дешевих кре-
дитів на відновлення виробни-
цтва. І повернемо на свою робо-
ту мільйон осіб. Зважаючи на те, 
що в Україні практично повністю 
знищена вся інфраструктура, ми 
направимо ресурси на повну мо-
дернізацію житлово-комунально-
го господарства, доріг, промисло-
вої, аграрної, енергетичної інф-
раструктури. Так ми створимо ще 
мільйон нових робочих місць, для 

чого залучимо інвестиції і за кор-
доном, і в Україні.

— Які податки ви маєте намір 
знижувати і чому?

— Перш за все, зменшимо роз-
міри  податку на прибуток і єдиний 
соціальний внесок. Перший – з ни-
нішніх 18% до 10%, другий – з 22% 
до 15%. Це дозволить кожному пра-
цюючому отримувати на руки до-
датково від декількох сотень до де-
кількох тисяч гривень. Крім того, бу-
демо знижувати ПДВ – на 6%. Пода-
ток на прибуток замінимо податком 
на виведений капітал. Партія «Осно-
ва» знизить податкове навантажен-
ня на економіку, щоб досягти висо-
ких темпів зростання виробництва 
і скорочення тіньової економіки. А 
облік, адміністрування податків пе-
реведе в електронний вигляд, щоб 
прибрати корупційну складову.

— Скільки грошей, украдених 
корупціонерами з банківської 
системи, партія зобов'язуєть-
ся повернути?

— Як приватні особи, так і під-
приємства отримають з Фонду га-
рантування вкладів і з Нацбанку 
повне повернення коштів, втраче-
них у закритих Гонтаревою банках. 
Грошей вистачить – тільки у Гонта-
ревої та її оточення ми конфіску-
ємо не менше 100 млрд. гривень.

— Ціна на газ уже давно пере-
кочувала з економічного словни-
ка в політичний. За рахунок чо-
го ваша партія, опинившись при 
владі, буде домагатися знижен-
ня цін на газ і електроенергію?

— Запаси газу в Україні дозво-
ляють повністю задовольнити по-
треби в ньому населення і промис-
ловості. Собівартість українського 
газу набагато нижча за світовий рі-
вень. Залучаючи інвестиції в енер-
гетику, ми знизимо ціну газу на 40%. 
А якщо $5-7 млрд., які щорічно ви-
трачаються на закупівлю газу, про-
інвестувати в нафтогазову галузь, 
Україна зможе повністю забезпе-
чити всі внутрішні потреби за ра-
хунок більш дешевого газу укра-
їнського видобутку. На додаток до 
цього, ми підвищимо енергоефек-
тивність, що знизить собівартість 
української продукції, а отже, і ціну 
на неї. Як наслідок,  партія «Основа» 
доб'ється зниження тарифів на опа-
лення, світло та гарячу воду.

— Чому ви домагаєтеся дебло-
кади Донбасу? У чому неправі, 

на вашу думку, прихильники 
блокади?

— Передусім блокада — це сце-
нарій нинішньої влади. Адже в 
уряді й адміністрації сидять люди, 
які на цьому заробляють. Цих лю-
дей ми «пересадимо» в інше міс-
це. Відновивши економічні зв'яз-
ки, ми повернемо роботу, зарпла-
ту, відродимо виробництво на під-
контрольних Україні територіях, а 
після введення миротворців – і на 
всьому Донбасі.

— А хто буде завантажувати 
це виробництво замовленнями?

— Ми повернемо держзамов-
лення на українські заводи. Під-
приємства отримають замовлен-
ня на 150 мільярдів гривень на рік 
на виробництво власних кораблів, 
літаків, вертольотів, автомобілів, 
локомотивів, зброї для армії.

 Лідер партії «Основа» 
про те, як його команда 
відродить українську 
промисловість і принесе 
мир на Донбас.

«Основа» — партія людей справи.
Ми об'єднуємо людей справи, за плечима яких успішні проекти, 

створені підприємства і робочі місця.
Ми вважаємо, що основою державної політики повинні бути не 

питання мови, історичної пам'яті і геополітичного вибору, а в пер-
шу чергу питання економіки, добробуту громадян.

У нас є довгостроковий план економічного розвитку, ми проти 
управління економікою в ручному режимі. Ми знаємо, як підтри-
мати працюючих людей та їхні сім'ї, як відродити підприємства і по-
вернути роботу тим, хто її втратив.

Влада застрягла в корупції, руйнівних конфліктах і взаємних зви-
нуваченнях. Україні потрібні лідери, здатні знайти компроміс і по-
вернути стабільність. Ми за об'єднання конструктивних опозицій-
них сил в коаліцію національного компромісу.

Ключові положення «Програми стрімкого розвитку» партії 
«Основа»

• Створимо 2 мільйони робочих місць з гідною зарплатою
• Істотно знизимо податки
• Повернемо гроші, вкрадені з банківської системи
• Скоротимо кількість чиновників утричі
• Знизимо ціну на газ і електроенергію
• Знімемо блокаду Донбасу
• Замінимо кредити МВФ на інвестиції
• Надамо доступні кредити для бізнесу і на житло
• Повернемо державне замовлення на українські заводи
• Доб'ємося від Росії компенсації збитків

У понеділок, 2 липня, голова 
Бориспільської районної дер-
жавної адміністрації Олександр 
Туренко провів апаратну нараду 
з керівниками управлінь, відді-
лів та служб РДА, сільськими го-
ловами, очільниками територі-
альних органів влади та кому-
нальних закладів.  

Йшлося про попередження та 
ліквідацію наслідків негоди в Бори-
спільському районі.  Внаслідок не-
сприятливих погодних умов у де-
яких населених пунктах були зне-
струмлені повітряні лінії електро-
передач  з напругою 10 кВ та 0,4 Кв. 
Причина – гілля дерев, що внаслі-
док буревію  ламається і спричи-
няє замикання або обрив ліній 
електропередачі. 

Олександр Валентинович ак-
центував увагу на необхідності 
взаємодії Бориспільського РП ПАТ 
«Київобленерго» з органами міс-
цевого самоврядування. Зокре-
ма, звернувся до сільських голів з 
проханням проаналізувати разом з 
енергетиками стан дерев, визначи-

ти обсяг робіт з обрізки аварійних 
дерев та передати розрахунки до 
адміністрації. Витрати на обрізку 
дерев планується частково перед-
бачити за рахунок коштів район-
ного бюджету на найближчій сесії 
шляхом надання субвенції на міс-
цеві сільські бюджети. Орієнтовна 
сума складає 50 тис. грн. 

Голова адміністрації доручив 
першому заступнику Руслану Са-
довському провести зустріч з ке-
рівництвом ПАТ «Київобленерго» 
щодо покращення співпраці в пи-
таннях обслуговування ліній елек-
тропередач.

Також Олександр Туренко висло-
вив стурбованість щодо стану ме-
дичних препаратів, які зберігаються 
в холодильних камерах сільських 
медамбулаторій та дільничних лі-
карнях. Він доручив головному лі-
карю Бориспільської ЦРЛ Олек-
сандру Щуру та головному лікарю 
Центру первинної медико-санітар-
ної допомоги Денису Хурсі розгля-
нути можливості придбання прила-
дів живлення та генераторів для за-
безпечення безперебійної роботи 

холодильників у закладах охорони 
здоров’я. Лікарі запевнили, що піс-
ля знеструмлення ліки були термі-
ново, в належних умовах, переве-
зені до Центральної лікарні. 

Серед інших питань, що були по-
рушені під час апаратної наради, 
підготовка шкіл та дитячих садків 
до 2018/2019 навчального року, 
ремонт та будівництво медичних 
амбулаторій первинної ланки, при-
зов на строкову військову службу.  

Шановні громадяни! Власники 
домогосподарств, органи місце-
вого самоврядування та уста-
нови, підприємства, організації!

Якщо на вашій землі поблизу лі-
ній електропередач є дерева чи 
кущі, слідкуйте за їхнім станом 
та обрізайте гілки поряд із елек-
тродротами. А плануючи, де по-
садити саджанці, пам’ятайте 
про межі охоронних зон. Таким 
чином ви убережете себе, рід-
них чи колег від можливих пере-
боїв із електропостачанням та 
небезпеки ураження струмом від 
обірваних електродротів.

БОРИСПІЛЬЩИНА «ПРОТИ» СТИХІЇ: 
ПЕРШОЧЕРГОВІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ 

Згідно з п. 5 «Правил охорони електричних мереж», затвер-
джених Кабінетом Міністрів України 4 березня 1997 р., уздовж 
повітряних ліній електропередач встановлено охоронні зони у 
вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених 
вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лі-
нії від крайніх проводів на відстань для ПЛ напругою до 1 кВ — 
2метри, до 20 кВ — 10 метрів, до 35 кВ — 15 метрів, до 110 кВ 
— 20 метрів, до 150,220 кВ — 25 метрів. У межах охоронних зон 
повітряних ліній забороняється саджати дерева та інші багато-
річні насадження (п.8 «Правил охорони електричних мереж»).

Відповідно до п. 5.5. «Правил утримання зелених насаджень 
у населених пунктах України», затверджених наказом Міністер-
ства будівництва, архітектури та житлово-комунального госпо-
дарства України від 10 квітня 2006 року № 105, відповідальними 
за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є: 
на об'єктах  благоустрою державної чи комунальної власності - 
балансоутримувачі цих об'єктів; на територіях установ, підпри-
ємств, організацій та прилеглих територіях — установи, органі-
зації, підприємства; на територіях земельних ділянок, які відве-
дені під будівництво, — забудовники чи власники цих територій; 
на територіях без господаря, пустирях — місцеві органи само-
врядування; на приватних садибах і прилеглих ділянках — їхні 
власники або користувачі. 

 ВЖИТО ЗАХОДІВ

Джерело: офіційний веб-портал Бориспільської районної державної 
адміністрації Київської області http://raybori.gov.ua/
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ВІВТОРОК, 10 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"
13.40, 15.10 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15, 21.15 Драма "Життя після 

життя"
22.15, 4.05 Х/ф "Санктум"
0.20 Драма "Інша земля"

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 - 2" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Забудь і згадай" 3, 4 с. 

(16+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

5.55 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"
10.15, 12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
12.30 Х/ф "Міський романс"
14.50, 15.40, 16.40 "Речдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 1.50, 5.15 "Подробиці"
20.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018"? фіналу
23.55 Т/с "Наліт 4" (18+)
2.30 "Орел і Решка. Шопінг"
3.55 "Скептик"

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 "Кандидат"
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
0.00 Т/с "Помста" (16+)
1.00 Теорія зради

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
11.10, 13.20 Стоп-5
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Х/ф "Сонна лощина" 

(16+)
16.40 "На трьох" (16+)
17.30, 21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.50, 3.05 Т/с "Винищувачі" (12+)
0.40 Т/с "Невиправні" (16+)
2.25 Т/с "Морська поліція. Новий 

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

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Висота"
9.55 "Академія сміху"
10.25 "Зіркове життя"
11.15, 0.35 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Золото апачей"
14.00 Х/ф "Міський пейзаж"
15.45 Х/ф "Дорога в пекло"
19.00 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00, 2.15 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Небезпечно для життя"
1.25 "Позаочі"
3.45 Кіноляпи
4.25 Саундтреки

7.00 "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"
19.25 "Тварини: особова справа"
20.30 "Київські історії"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.25 "Мультляндія"

3.00, 1.50 Зона ночі

3.50 Абзац

5.30 Т/с "Кобра" (16+)

7.29, 8.49 Kids Time

7.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

8.50 М/с "Кухня" (16+)

10.50 Кохання на виживання (16+)

12.40 Заробітчани

19.00 Європа за копійки

22.10 Х/ф "Гроші вирішують все" 

(16+)

0.00 Т/с "Клініка" (16+)

5.15, 3.55 "Правда життя. Професії"
6.15 Х/ф "Любов на асфальті"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Чужі тут не ходять"
10.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50 "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+)
3.10 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00, 3.05 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

12.55, 1.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.05 Х/ф "Залишені" (16+)

19.25 Т/с "Одинак" (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-3" (16+)

5.40, 15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним (16+)

7.35 За живе! (16+)
8.55 Х/ф "Жереб долі"
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Х/ф "Я тебе кохаю"
0.55 Х/ф "Zolushka. ru"

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"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Незвичайні культури"
12.00 Д/ф "Смачні історії"
12.25 Д/ф "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.10 Лайфхак українською
13.55, 2.05 Складна розмова
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 Перший на селі
19.25 Д/с "Африка. Небезпечна 

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

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

13.40, 15.10 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

19.20, 4.50 "Секретні матеріали"

20.15, 21.15 Драма "Життя після 

життя"

22.15 Трилер "Порочні ігри"

0.10 Драма "Лінкольн"

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 - 2" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Забудь і згадай" 5, 6 с. 

(16+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

5.55 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"
10.15, 12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
12.40 Х/ф "Циганка Аза"
14.50, 15.40, 16.40 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.00, 5.15 "Подробиці"
20.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018"? фіналу
23.55 Т/с "Наліт 4" (18+)
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

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

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Кандидат"
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
0.00 Т/с "Помста" (16+)
1.00 Теорія зради

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20 Х/ф "Бездоганна 

репутація"
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Х/ф "Божевільня"
17.20 "На трьох" (16+)
17.25, 21.35 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50, 3.00 Т/с "Винищувачі" (12+)
0.40 Т/с "Невиправні" (16+)
2.25 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.25 "Зіркове життя"
9.50 "Академія сміху"
11.15, 0.20 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Шестеро мандрують по 

світу"
13.20 Х/ф "Жіноча робота з 

ризиком для життя"
15.50 Х/ф "Опікун"
17.20 Х/ф "Суєта суєт"
19.00 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00, 2.00 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Добре сидимо"
1.10 "Позаочі"

7.00, 19.25 "Тварини: особова 
справа"

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, 1.45 Зона ночі

3.50 Абзац

5.40 Т/с "Кобра" (16+)

7.39, 8.49 Kids Time

7.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

8.50 М/с "Кухня" (16+)

11.00 Кохання на виживання (16+)

13.00 Заробітчани

19.00 Європа за копійки

21.50 Х/ф "Шоу починається"

23.50 Т/с "Клініка" (16+)

1.40 Служба розшуку дітей

5.20 Х/ф "Суто англійське 
вбивство"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Викрадений поїзд"
10.30 "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"
17.50, 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, 2.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Помста природи"

13.55 Х/ф "Сім хвилин" (16+)

15.25 Х/ф "Відсіч" (16+)

19.25 Т/с "Одинак" (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-3" (16+)

1.00 Х/ф "Атака на титанів" (16+)

3.20 "Облом.UA."

4.55, 15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним (16+)

6.50 За живе! (16+)
9.20 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!"
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00, 9.50 М/с "Чорний Джек"
6.30 Д/ф "Неповторна природа"
7.25, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.30 Д/ф "Двоколісні хроніки"
7.40 Д/ф "Шукачі чудес"
8.05, 12.25 Д/ф "Смаки Культур"
9.05, 5.35 Д/ф "Гордість світу"
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Незвичайні культури"
12.00 Д/ф "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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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)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу
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ЧЕТВЕР, 12 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, 12.20 "Одруження наосліп"
13.40, 15.10 "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 Трилер "Порочні ігри"
2.05 Драма "Інша земля"

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

2.15 Сьогодні
9.30, 3.00 Зоряний шлях
10.30, 4.40 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 "Забудь і згадай" 7, 8 с. 

(16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
1.45 Телемагазин

5.55, 5.15 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"
10.15, 12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
12.40 Х/ф "Поклич мене у світлу 

далину"
14.50, 15.40, 16.40 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.05 "Подробиці"
20.40 Х/ф "Півзахисник" (12+)
23.50 Т/с "Наліт 4" (18+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

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

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Кандидат"
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+)
2.00 БарДак

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.15 Стоп-5
12.15, 13.25 Х/ф "Божевільня"
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 Х/ф "Січнева людина" 

(16+)
17.15 "На трьох" (16+)
17.40, 21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.50, 2.40 Т/с "Винищувачі" (12+)
0.40 Т/с "Невиправні" (16+)
2.25 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 9.45 "Зіркове життя"
10.35, 0.30 "Моя правда"
11.25 Х/ф "Пригоди Тома Сойєра"
13.10 Х/ф "Таємничий острів"
15.55 Х/ф "Добре сидимо"
17.15 Т/с "Небезпечно для життя"
19.00 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00, 2.10 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Опікун"
1.20 "Позаочі"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Кінотрейлери

7.00, 19.25 "Тварини: особова 
справа"

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 "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"
21.25 "Сенсації ХХ століття"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.25 "Мультляндія"

3.00, 2.15 Зона ночі

3.50 Абзац

5.30 Т/с "Кобра" (16+)

7.29, 8.49 Kids Time

7.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

8.50 М/с "Кухня" (16+)

10.50 Заробітчани

19.00 Європа за копійки

22.00 Х/ф "Копи на підхваті" (16+)

0.20 Т/с "Клініка" (16+)

2.10 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Наприкінці ночі"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Мерседес" тікає від 

погоні"
10.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 20.10 "Щоденник чемпіонату 

світу з футболу FIFA 2018"
13.25, 3.30 "Речовий доказ"
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+)
3.20 "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, 3.00 "Облом.UA."

15.30 Х/ф "Атака на титанів" (16+)

19.25 Т/с "Одинак" (16+)

21.35 Т/с "Касл-4" (16+)

23.10 Т/с "Касл-3" (16+)

0.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

5.00, 15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним (16+)

6.55 За живе! (16+)
9.25 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!"
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

6.00, 9.50 М/с "Чорний Джек"
6.30 Д/ф "Неповторна природа"
7.25, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.30 Д/ф "Двоколісні хроніки"
7.40 Д/ф "Шукачі чудес"
8.05, 12.25 Д/ф "Смаки Культур"
9.05 Д/ф "Гордість світу"
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф "Незвичайні 

культури"
12.00 Енеїда
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 2.30 До справи
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 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с "1000 днів для планети"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
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П'ЯТНИЦЯ, 13 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"

10.40, 12.20 "Одруження наосліп"

13.40, 15.10 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

19.20 "Секретні матеріали"

20.15, 22.10 "Ліга сміху"

0.00, 4.45 "Ігри приколів"

1.00 "Вечірній Київ"

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

3.00 Сьогодні
9.30, 5.30 Зоряний шлях
10.50 Т/с "Криве дзеркало душі" 

(16+)
14.30 Т/с "Моє нове життя" 1, 2 с.
15.30 Т/с "Моє нове життя"
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Забудь і згадай" 9, 10 с. 

(16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Забудь і пригадай" (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
3.50 Реальна містика

5.55 М/ф
6.10, 22.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
12.40 Х/ф "Не журися!"
14.50, 15.40, 16.40, 1.40 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Стамбульський транзит"
3.50 "Код доступу"
4.15 Д/п "Лайма - латиською 

"щастя"
4.55 "Україна вражає"

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

Русланом Сенічкіним
13.00 Т/с "Кандидат"
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 М/ф "Містер Пібоді та 

Шерман"
22.45 Х/ф "Дуже страшне кіно" 

(18+)

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25 Х/ф "Січнева людина" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "З життя таємних 

агентів"
17.15, 21.35 "На трьох" (16+)
17.25 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
1.20 Т/с "Невиправні" (16+)
2.50 Факти
3.00 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.05 Т/с "Винищувачі" (12+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 9.50 "Зіркове життя"
10.40 "Моя правда"
11.30 Х/ф "Політ золотої мушки" 

(16+)
14.00 Х/ф "Слід сокола"
16.10 Х/ф "Суєта суєт"
17.40 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
19.00 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00, 2.10 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "За власним бажанням"
0.20 Х/ф "Невідправлений лист"
3.40 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Тварини: особова 
справа"

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 "Сенсації ХХ 

століття"
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, 2.25 Зона ночі

3.55 Абзац

5.40 Т/с "Кобра" (16+)

7.39, 8.49 Kids Time

7.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

8.50 М/с "Кухня" (16+)

11.00 Заробітчани

19.00 Європа за копійки

22.10 Х/ф "Метро" (16+)

0.30 Т/с "Клініка" (16+)

2.20 Служба розшуку дітей

5.15, 3.50 "Правда життя. Професії"
6.55 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Тихе слідство"
10.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

"Свідок"
12.50 "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, 23.50 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
3.20 "Випадковий свідок"
4.20 Х/ф "Спрага"

6.00 М/ф

8.00, 3.05 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

13.00 Х/ф "Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 1. Ілюзія 

полювання" (16+)

19.25 Х/ф "Висота" (16+)

21.10 Х/ф "Блекджек" (16+)

23.05 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Найкращі бої Ромеро та 

Рокхольда"

1.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.00 Х/ф "Торкнутися неба" (16+)
8.55 Х/ф "Навчаю грі на гітарі"
12.40 Х/ф "Поділись щастям своїм"
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.05 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
22.45 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.00, 9.50 М/с "Чорний Джек"
6.30 Д/ф "Неповторна природа"
7.25, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.30 Д/ф "Двоколісні хроніки"
7.45 Д/ф "Шукачі чудес"
8.05, 12.25, 16.15 Д/ф "Смаки 

Культур"
9.05, 22.50 Д/ф "Гордість світу"
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф "Незвичайні 

культури"
12.00 Енеїда
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
16.45, 4.30 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Букоголіки
19.25 Д/с "1000 днів для планети"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
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СУБОТА, 14 ЛИПНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.05 "Життя без обману"

11.30 "Світське життя"

13.10 "Концерт О.Пономарьова "Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЕ..."

14.30 "Ліга сміху"

16.35, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30, 5.30 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

23.15 "Світське життя 2018"

0.15, 1.55 "Вечірній Київ"

7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Сьогодні
7.15, 4.40 Зоряний шлях
8.00 Т/с "Забудь і згадай" 1, 6 с. 

(16+)
13.30 Т/с "Зовсім інше життя" 1, 2 

с.
15.20 Т/с "Зовсім інше життя"
17.45 Т/с "Чоловік на годину" 1, 2 

с.
19.40 Т/с "Чоловік на годину"
22.10 Т/с "Якби я була цариця" 

(16+)
2.00 Телемагазин
3.10 Реальна містика

5.40 "Жди меня. Україна"
6.55 М/ф
7.30 Х/ф "На золотому ганку 

сиділи"
9.00 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
11.00 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
13.00 Х/ф "Весілля в Малинівці"
14.50 Х/ф "Півзахисник" (12+)
16.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" матч за 3-тє 
місце

19.00 "Велика Гра"
20.00, 2.45 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Джентльмени удачі"
22.20 Х/ф "Ідеальне вбивство" 

(16+)
0.20 Х/ф "В Париж!" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф "Енчантімалс: Рідний 

дім"
12.15 Х/ф "Три пера"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Кандидат"
16.30 Танька і Володька
18.30 Казки У
20.00, 22.30 Країна У
21.00 Одного разу під Полтавою
0.00 Теорія зради
1.00 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.00, 4.50 Скарб нації
5.10, 4.55 Еврика!
5.15 Факти
5.35 Стоп-5
7.30 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу (12+)
10.55, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.40 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

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

Підсумки
20.05 Х/ф "Еон Флакс" (16+)
21.55 Х/ф "Електра" (16+)
23.50 Х/ф "Судна ніч" (18+)
1.30 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
2.10 Т/с "Винищувачі" (12+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
10.00 "Академія сміху"
10.50 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
11.40 Т/с "Несамотні"
15.10 Х/ф "Гуру"
18.00 Т/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Тіні зникають опівдні"
2.40 "Позаочі"
3.20 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
4.55 Кінотрейлери

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 "Euroshow" М.Поплавського"
16.00 "Українцям - українське"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Імперія"
18.05 "Служба порятунку"
18.35, 2.30 Х/ф "Коли ми 

зустрілися"
21.00, 23.15, 2.10, 4.50 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Не забувай мене, 

заради усіх святих"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"

3.00, 1.00 Зона ночі

5.59, 7.59 Kids Time

6.00 М/с "Лунтик і його друзі"

8.00 Т/с "Кобра" (16+)

10.10 Хто зверху? (12+)

19.00 Х/ф "Кілери" (16+)

21.00 Х/ф "Завжди кажи "Так" (16+)

23.00 Х/ф "Чоловіки за роботою"

5.35 Х/ф "Розвідники"
7.00 Х/ф "Через Гобі та Хінган"
10.10 Х/ф "Це було в розвідці"
11.50 "Свідок. Агенти"
12.25, 3.25 "Речовий доказ"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Круті 90-е"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Міцний горішок"
21.15 Х/ф "Високий блондин у 

чорному черевику"
23.00 Х/ф "Війна" (16+)
0.50 "Таємниці кримінального 

світу"
3.00 "Випадковий свідок"
4.30 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.10 "102. Поліція"

9.00 "Зброя"

10.45 "Загублений світ"

16.50 Х/ф "Блекджек" (16+)

18.45 Х/ф "Бойові свині" (16+)

20.15 Х/ф "Хороший, поганий, 

мертвий" (16+)

22.00 Х/ф "Придорожній заклад 2: 

Останній виклик" (18+)

23.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.05 "Облом.UA."

8.10 Караоке на Майдані
9.10 Все буде смачно!
10.10 Х/ф "Торкнутися неба" (16+)
12.05 Х/ф "Провідниця" (12+)
17.10 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
19.00 Х/ф "Було у батька два сини"
22.50 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30 Д/ф "Неповторна природа"
7.25, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 3.00 

Новини
7.30 Д/с "Дешевий відпочинок"
8.05 Енеїда
9.05 Д/ф "Смаки Культур"
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/с "Пригоди Остіна Стівенса"
12.00 Х/ф "Незаймана королева" 1 

с. (12+)
14.00 Телепродаж
14.20 Д/ф "Фестивалі планети"
15.20 Д/ф "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
16.20 Д/ф "Незвичайні культури"
16.55 Т/с "Гранд готель" (12+)
20.00 Д/с "Дивовижні міста світу"
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком (16+)
22.05 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
22.50 Д/ф "Спільноти тварин"
23.50 Д/ф "Гордість світу"
0.15 Д/ф "Незвідані шляхи"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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НЕДІЛЯ, 15 ЛИПНЯ

6.10 ТСН
7.05, 4.15 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.15, 11.20, 12.30 "Світ навиворіт - 

8"
13.40 Мелодрама "Артистка"
17.30, 21.00 Мелодрама "Танець 

метелика"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
23.00 "Ліга сміху"
0.50 "Аргумент кiно"
1.30 "Світське життя"

6.30 Сьогодні

7.10 Зоряний шлях

8.00 Т/с "Забудь і пригадай" (16+)

13.25 Т/с "Чоловік на годину"

17.00 Т/с "Даша" 1, 2 с.

19.00 Події

19.40 Т/с "Даша"

21.45 Т/с "Зовсім інше життя"

1.30 Телемагазин

2.00 Х/ф "Таємниця в їх очах" (16+)

3.50 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)

5.20 Реальна містика

6.00 М/ф
6.25 Х/ф "Вусатий нянь"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

13.00 Х/ф "Приборкання 
норовливого"

14.50 Х/ф "Джентльмени удачі"
16.40, 20.40 "Велика Гра"
17.30 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018.Фінал
21.30 "Подробиці"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.15 М/ф "Мавпи в космосі - 2: 

Удар у відповідь"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Кандидат"
16.30, 19.45, 22.15 Країна У
18.00 М/ф "Містер Пібоді та 

Шерман"
20.45 Одного разу під Полтавою
23.45 Х/ф "Дуже страшне кіно" 

(18+)
1.30 Теорія зради
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки 

5.05 Факти
5.30 Стоп-5
7.25 Т/с "Невиправні" (16+)
9.20 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.15 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

(16+)
15.00 Х/ф "Електра" (16+)
16.55 Х/ф "Еон Флакс" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Еквілібріум" (16+)
22.50 Х/ф "Зелений шершень" 

(16+)
1.05 Х/ф "Судна ніч" (18+)
2.35 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
3.20 Т/с "Винищувачі" (12+)
4.10 Провокатор

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

Джентльмени удачі"
10.25 Х/ф "Сини Великої 

Ведмедиці"
12.10 Х/ф "Слід сокола"
14.20 Х/ф "Приходьте завтра"
16.10 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
18.00 Х/ф "Здрастуй, Вам!" (16+)
20.00 Х/ф "Сім днів до весілля"
22.00 Т/с "Тіні зникають опівдні"
2.30 Кіноляпи
3.30 Саундтреки
4.55 Кінотрейлери

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 "Вікно в Європу"
15.35 "Смертельна Австралія"
15.55 "Творчий вечір Вадима 

Крищенка"
18.35, 2.30 Х/ф "Вогняна квітка"
21.00, 1.40, 4.45 "СТН-тижневик"
21.30, 2.10, 5.15 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Оператор"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Квіти Гаррісона"
5.35 "Мультляндія"

3.00, 1.05 Зона ночі
4.15 Стендап-шоу
5.10 Т/с "Кобра" (16+)
6.59, 8.19 Kids Time
7.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
8.20 Х/ф "Копи на підхваті" (16+)
10.50 Х/ф "Метро" (16+)
13.00 Х/ф "Гроші вирішують все" 

(16+)
15.00 Х/ф "Кілери" (16+)
17.00 Х/ф "Завжди кажи "Так" (16+)
19.00 Х/ф "Тупий та ще тупіший" 

(16+)
21.00 Х/ф "Тупий та ще тупіший 2" 

(16+)
23.10 Х/ф "Пустун" (16+)

5.45 Х/ф "Ефект Ромашкіна"
7.00 "Страх у твоєму домі"
10.40 Х/ф "Будинок, у якім я живу"
12.30 "Щоденник чемпіонату світу 

з футболу FIFA 2018"
13.00 Х/ф "Висота"
14.45 Х/ф "Клятва кохання"
17.50 Х/ф "Високий блондин у 

чорному черевику"
19.30 Х/ф "Дівчина без адреси"
21.15 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
22.45 Х/ф "Перехрестя" (16+)
0.50 Х/ф "Війна" (16+)
2.35 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "ДжеДАІ. Дайджест"

11.00 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

15.00 Х/ф "Бойові свині" (16+)

16.45 Х/ф "Мисливці за скарбами" 

(16+)

19.00 Х/ф "Висота" (16+)

20.45 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)

22.55 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Найкращі бої Ромеро та 

Рокхольда"

1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.00 "Облом.UA."

8.55 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майдані
10.55 Вагітна у 16 (16+)
12.00 Дочки-Матері
13.05 Хата на тата (12+)
15.05 Х/ф "Було у батька два сини"
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

6.00 М/с "Чорний Джек"
6.30, 16.25, 21.25 Д/ф "Неповторна 

природа"
7.25, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 3.00 

Новини
7.30, 11.25 Д/с "Дешевий 

відпочинок"
8.05, 12.40 Енеїда
9.05 Д/ф "Смаки Культур"
9.40 Х/ф "Незаймана королева" 1 с. 

(12+)
12.10 Перший на селі
13.35, 23.55 Д/ф "Китайський 

живопис"
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.25 Д/ф "Незвичайні культури"
17.00 Т/с "Гранд готель" (12+)
19.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
22.15, 1.35 Букоголіки
22.45 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком (16+)
0.15 Д/ф "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
1.10 Культурна афіша здорової 

людини
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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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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ВАЗ-2105; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96 

6511144.
ЗАЗ-СЛАВУТА, 1,2, ГАЗ/БЕНЗИН, ПРОБІГ 140 ЗАЗ-СЛАВУТА, 1,2, ГАЗ/БЕНЗИН, ПРОБІГ 140 

ТИС.КМ, ГАРНИЙ СТАН, 2008 Р., 35000 ГРН, ТИС.КМ, ГАРНИЙ СТАН, 2008 Р., 35000 ГРН, 
МОЖЛИВИЙ ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 2244994, ВЛАДИС-МОЖЛИВИЙ ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 2244994, ВЛАДИС-
ЛАВ. ЛАВ. 

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

Камери ЗІЛ, КамАЗ, 5 шт. Тел.: 0 98 2030654.

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, приче-
пи та вакуумні насоси. Тел.: 0 63 5689368, 0 97 
6901927.

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

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

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».

Чубинське с., вул. Погребняка, 2/5, цегляний, 
38/16/10, з ремонтом, вбудована кухня, 636000 грн. 
Тел.: 0 674040137.

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

Захисників Вітчизни вул., Borispol Delux, 5/5, 
76,4 кв.м, кухня 18 кв.м, індивідуальне опален-
ня, лічильник тепла, будинок зданий в експлу-
атацію, 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 залишають-
ся, 988000 грн. Тел.: 0 674040137.

К.Шлях вул. (35 км), 1/3, 54,6/31,5/9,1, євроре-
монт, 10 хв. до метро, відмінне місце під офіс, 
приватизована, 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.

3-к. КВАРТИРИ

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

дівельників, 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. 

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

БУДИНКИ

Бориспіль
Матросова вул., 80 кв.м, два входи, 8 соток, до 

центру 800 м, 988000 грн. Тел.: 0 674040137.
Кийлів с., дача, 6 соток, невеликий будинок, сверд-

ловина, 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, 
сарай, гараж для мотоциклу, приміщення для 
дров та торфу, погріб, газ, свердловина, колон-
ка, 0,28 га, 65 км від м. Київ, 12 км до Дніпра, 
1015000 грн. Тел.: 0 66 7603131, Сергій.

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

раж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під 
забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 3433304.

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, ог-
лядова яма, погріб, ворота 2,65х2,15, господар, ціна 
за домовленістю, або обмін на мікроавтобус. Тел.: 
0 67 7436513.

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капітальний, 
оглядова яма, підвал на весь гараж, ціна дого-
вірна. Терміново. Тел.: 0 63 6148927. 

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

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

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

3278353.
Магістральна вул., 10+10 соток, під забудову, світ-

ло 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.

Н.Левицького вул., 10 соток, комунікації по ву-
лиці, асфальт, господар, 208000 грн. Тел.: 0 99 
9052854.

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

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

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

Франка вул., р-н центру, 17 соток, пряма, кому-
нікації поруч, вихід до асфальтованої дороги, 
під забудову, держакт. Тел.: 0 96 2215052.

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

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

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

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

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

Лозівка с., 10 соток, під забудову, ціна договір-
на. Тел.: 0 68 4279290.

Любарці с., 25 соток, під будівництво, поруч газ, 
світло,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, 
господар, ціна договірна. Тел.: 0 67 7404540.

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

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

Огородній 2-й пров.,10 соток, під забудову, ас-
фальт, світло, газ поруч, 1 км. до центру,318000 грн. 
Тел.: 0 674040137.

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

Куплю
Бориспіль

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

1,2,3-к.кв., у 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. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 674040137.

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

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

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

Потрібні співробітники
у м. Бориспіль на посади

ДВІРНИК
ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

Офіційне працевлаштування. Графік роботи позмінний.

Тел: 067-239-26-36, Валентина

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив
Вантажник складу готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральниця
Прибиральник території (садівник)
Укладальник-пакувальник
Оператор виробничого обладнання
Машиніст екструдера
Друкар флексографічного друку
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Головний бухгалтер
Менеджер ЗЕД

Вантажник складу готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральниця
Прибиральник території (садівник)
Укладальник-пакувальник
Оператор виробничого обладнання
Машиніст екструдера
Друкар флексографічного друку
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Головний бухгалтер
Менеджер ЗЕД

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

(044) 499-70-63, (063) 822-19-09

Готельний комплекс
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

Aдміністратора готелю

Швейцара-охоронця

Тел.: (099) 387-46-95

г/р—2/2; мийницю-прибиральницю 
в кафе, г/р— 2/2. 

знання англійської мови обов'язково, 
з/п висока.
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ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано 
з комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, 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. 

Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 674040137.
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 дого-
вірна. Тел.: 0 67 4029471.

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

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

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

Здам в оренду офісне приміщення центр міста, 
10 кв.м, 1500 грн + комунальні послуги. Тел: 0 67 
9856883, 0 4595 66243.

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

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

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

Офісне приміщення, 80 кв.м, 150 грн/кв.м, 
можливий 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 машина, 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. 

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

На постійну роботу в КП «Лілея» терміново по-
трібен майстер манікюру. Офіційне оформлен-
ня. Терміново. Тел.: 0 97 3841344.

На постійну роботу в м. Бориспіль потрібні 
оператор прального обладнання, оператор су-
шильного обладнання, оператор гладильного 
обладнання, технік з обслуговування прального 
обладнання. Гідну та стабільну оплату гарантує-
мо. Тел.: 0 99 5223000, 0 98 5123000, Юлія. 

На постійну роботу в продуктовий магазин 
потрібен продавець, зручний г/р, бажання пра-
цювати, поряднісь, з/п від 7200 грн. Тел.: 0 66 
9712171.

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

На постійну роботу потрібен продавець у про-
дуктовий магазин, позмінно, з/п від 7200 грн. 
Тел.: 0 67 3374611.

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

На роботу потрібен водій на асенізаційну ма-
шину. Тел.: 0 68 8372020.

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

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ 
ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛА-ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛА-
ДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНО-ДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНО-
РОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5005888.РОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5005888.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «Д» НА МІКРОАВТО-ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «Д» НА МІКРОАВТО-
БУС, Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ БУС, Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ 
ТА КИЄВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПУНКТУАЛЬ-ТА КИЄВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПУНКТУАЛЬ-
НІСТЬ, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, З/П 10000 ГРН. НІСТЬ, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, З/П 10000 ГРН. 
ТЕЛ.: 0 67 2090649, ОЛЕГ. ТЕЛ.: 0 67 2090649, ОЛЕГ. 

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

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»

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В ательє (м. Бориспіль) потрібна швачка, з/п 
50% від виробітку, г/р 6 днів, з 9.00 до 19.00, або 
за домовленістю за вашим графіком. Тел.: 0 95 
1229824.

В охоронну компанію на постійну роботу по-
трібні охоронці, г/р 1/3; 1/2; 2/4, вахта. Офіцій-
не працевлаштування, висока з/п. Тел.: 0 50 
4658526, 0 67 6924212.

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

Водії кат. «Е» (далекобійники). Робота по території 
України. З/п від 13000 грн. Строгий облік палива. 
Телефонувати з 9.00 до 18.00. Тел.: 0 73 4379994.

Готельний комплекс запрошує на роботу ад-
міністратора готелю, знання англійської мови 
обов’язково, з/п висока;швейцар-охоронець,г/
р2/2; мийницю-прибиральницю в кафе, г/р 2/2. 
Тел.: 0 99 3874695. 

Запрошуємо на роботу до ТОВ «Логістична ком-
панія-УМС» вантажника з досвідом роботи на елек-
тронавантажувачі (електрокара). Тел.: 0 67 3266099.

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19)запрошуємо на 
постійну роботу прибиральницю службових примі-
щень, кухарів, секретаря—діловода, робітника по 
обслуговуванню службових приміщень. Тел.: 0 67 
4570661, 0 93 8601014.

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

Муляри (каменярі) та бетонярі. З/п висока (від 
20000 грн). Робота в Київській обл. Житло нада-
ємо безкоштовно. Тел.: 0 50 3100753.
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ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. 
БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.

Потрібна доглядальниця для хворої жінки, мож-
ливо з проживанням. Детальніше за тел.: 0 97 
7042359, Людмила.

Потрібна ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ— компаньйон 
для жінки. Тел.: 0 67 1130295, 0 73 1260990, 0 95 
9059779.

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

Потрібні працівники різних будівельних спеці-
альностей, оплата від виробітку; нічний охоро-
нець-різнороб. Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ КУХАР ТА ОФІЦІАНТ. ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ КУХАР ТА ОФІЦІАНТ. 
РОБОТА ПОЗМІННА, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 РОБОТА ПОЗМІННА, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 
3349559.3349559.

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

ТОВ «Роял Кейтерінг» запрошує на роботу 
кондитера, укладальника–пакувальника, при-
биральника виробничих приміщень. Тел.: 0 67 
4451659, Ірина.

У зв’язку з активним розвитком підприєм-
ства у м. Бориспіль на роботу запрошуються 
обрубувачі цегли, шліфувальники, укладальни-
ки-пакувальники, підсобні робітники, з/п 10000 
грн+премії+бонуси+житло для іногородніх. Тел.: 
0 50 5166920.

У нотаріальну контору потрібен секретар. 
Вимоги: грамотне та охайне письмо. Тел.: 0 98 
3534499.

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні менеджер по 
продажам, з/п 10000 грн, бухгалтер з д/р 1С.8, ши-
номонтажники. Тел.: 0 96 2499983.

Ірпінь

Зварювальники з д/р. З/п від 10 000 грн. Робота 
в м.Ірпінь. Тел.: 0 67 8040467.

Київ

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

Робочі на виробництво в європейську компанію. 
Г/р 5-денний або вахта. Можливо без д/р (навчаємо). 
З/п від 12000 до 26000 грн. Офіційне працевлашту-
вання. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 
67 4969050. 

Робочі на збір склопакетів. Можливо без д/р (на-
вчаємо). З/п 12000 грн. Офіційне працевлаштуван-
ня. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 
4969050.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по ціні 

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

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

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

Шифер б/в, хвильовий. Тел.: 0 98 2030654.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з 

шухлядою. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 
Продаю дитячу коляску (трость) прогулянкову Ін-

струкція в наявності. Фірма TILLY BT SB 0009 Си-
нього кольору, легко складається, зручно перено-
сити, внизу коляски корзина для речей. 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 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
КОМІРНИККОМІРНИК
ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5
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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

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
2 кізочки, 2,5 міс., 3 міс., безрогі від молочних кіз, 

молоко без запаху. Тел.: 0 66 5498166.
Корова чорно-ряба з документами і пасіка, 

ціна договірна. Тел.: 0 93 0576492, 0 98 1298708. 
Корова, тільна 8 міс., червоно-ряба; телиця чор-

но-ряба, парувального віку, с. Іванків. Тел.: 0 97 
5015500, 0 93 1010855.

Кролі, породи Флаундр, 6 самочок і 12 самців, 
вагою 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.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.

РІЗНЕ

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

1956205.

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Ремонт карбюраторів вітчизняних та інозем-

них автомобілів. Тел.:0 66 7250013.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Віддам безкоштовно у добрі руки собаку 

бульдог англійський та котів породи сфінкс, 

перс. Тел.: 0 97 5794111.

Втрачене Посвідчення багатодітної родини, серія 

АІ №018236, видане не ім’я Дмитрієвої Яни Віталі-

ївни Бориспільською РДА 10.08.2012 р., вважати 

недійсним.

Втрачене Посвідчення багатодітної родини, серія 

АІ №018238, видане не ім’я Дмитрієвої Юлії Віта-

ліївни Бориспільською РДА 10.08.2012 р., вважати 

недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 

земельну ділянку, серія ЯД №939741,зареєстровано 

за №010732300905від 26.07.2007 р. виданий на ім’я 

Качура Олега Богдановича 26.07.2007 р, вважати 

недійсним. 

Здам в оренду будівельне риштування, виш-

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

7840089.

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 ро-

боти. Земельні роботи: виконуємо копання траншей 

та ям. Тел.: 0 96 9918144.

Майстерня Кузницьких. Виготовлення на за-

мовлення вікна та двері будь-якої складності та 

конфігурації. Низькі конкурентні ціни на продук-

цію та високий рівень якості. Тел.: 0 98 7792882.

Оренда будівельної техніки: самоскиди, екска-

ватори, каток, міні-навантажувач. Пісок, відсів, 

щебінь з доставкою. Тел.: 0 67 6562743.

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК   БАРМЕН
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ

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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БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення ставок та пільг із сплати 
місцевих податків та зборів на 2019 рік

Міський голова                                                             А.С.Федорчук

26 червня 2018 року № 3281-43-VII

Враховуючи пропозиції постій-
них комісій міської ради з питань 
планування бюджету, економічної 
реформи, з питань індивідуально-
го будівництва та землекористу-
вання, з питань житлово-комуналь-
ного господарства, приватизації, 
благоустрою та екології, з питань 
транспорту, торгівлі та побутово-
го обслуговування населення, від-
повідно до статті 143 Конституції 
України, пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3., 12.4., 12.5. стат-
ті 12, статей 265 - 296 Податково-
го кодексу України, Закону України 
«Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості 
надходжень у 2018 році» від 7 груд-
ня 2017 року № 2245-VIII, пункту 24 
частини 1 статті 26 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території міста 
Борисполя наступні місцеві подат-
ки та збори: 

1.1. Податок на майно, що скла-
дається з:

податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки;

транспортного податку;
плати за землю.
1.2. Єдиний податок.
1.3. Туристичний збір.
1.4. Збір за місця для паркуван-

ня транспортних засобів.

Місцеві податки та збори вста-
новлюються з визначенням плат-
ника збору, об’єкта оподаткування, 
бази оподаткування, ставки збору, 
порядку обчислення збору, подат-
кового періоду, строку та порядку 
сплати збору, строку та порядку 
подання звітності про обчислення і 
сплату податків та зборів згідно з 
додатком.

2. Всі інші визначення щодо міс-
цевих податків та зборів здійсню-
ється відповідно до Податкового 
кодексу України.

3. Відділу інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадські-
стю виконавчого комітету міської 
ради в 10-тиденний термін опри-
люднити це рішення в засобах ма-
сової інформації.

4. Фінансовому управлінню ви-
конавчого комітету міської ради у 
до                     01 липня 2018 року 
направити копію рішення до Бори-
спільського відділення ГУ ДФС у 
Київській області.

5. Визнати таким, що втрати-
ло чинність рішення міської рад
и                             від 04 липня 2017 
року № 2018-27-VІІ «Про встанов-
лення місцевих податків та зборів з 
2018 року» з 01.01.2019.

6. Дане рішення набирає чинно-
сті з 01.01.2019.

7. Контроль за виконанням рі-
шення покласти на постійну комі-
сію міської ради з питань плануван-
ня бюджету, економічної реформи. 

Додаток до рішення міської ради 26 червня 2018 року № 3281-43-VII

Це рішення узгоджує відносини, що виникають у сфері справляння 
місцевих податків і зборів.

Розділ I 
Загальна частина

Відповідно до ст.10 Податкового 
кодексу України до місцевих подат-
ків належать:

1. Податок на майно, що скла-
дається з:

податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки; 

транспортного податку;
плати за землю;
2. Єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
1. Збір за місця для паркування 

транспортних засобів;
2. Туристичний збір.
Відповідно до ст.12 Податково-

го кодексу України міська рада в 
межах своїх повноважень приймає 
рішення про встановлення місце-
вих податків і зборів, при цьому 
обов’язково визначає :

платника збору;
об’єкт оподаткування;
базу оподаткування;
ставку збору;
порядок обчислення збору;
податковий період;
строк та порядок сплати збору;
строк та порядок подання звітно-

сті про обчислення і сплату збору.
Податковим кодексом Украї-

ни не дозволяється міським ра-
дам встановлювати індивідуальні 
пільгові ставки місцевих податків 
та зборів для окремих юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців і 
фізичних осіб або звільняти їх від 
сплати таких податків та  зборів.

Розділ ІІ
Податок на майно:
ІІ.1. Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки

1. Визначити наступні особли-
вості справляння податку на неру-
хоме майно, відмінне від земельної 
ділянки в місті Борисполі:

1.1. Визначити об’єкт оподатку-
вання, базу оподаткування, плат-
ників податку, податковий період 
та інші обов’язкові елементи подат-
ку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки, згідно з статтею 
266 Податкового кодексу України.

1.2. Встановити ставки податку на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, згідно з додатком 1.

1.3. Встановити пільги для фі-
зичних та юридичних осіб, нада-
ні відповідно до підпункту 266.4.1 
та підпункту 266.4.2 пункту 266.4 
статті 266 Податкового кодексу 
України, за переліком згідно з до-

датком 2.

ІІ.2. Транспортний податок

1. Визначити, що транспортний 
податок в місті Борисполі справля-
ється у розмірі та в порядку вста-
новленого статтею 267 Податково-
го кодексу України.

ІІ.3. Плата за землю

1. Визначити наступні особли-
вості справляння земельного по-
датку на території міста Борисполя:

1.1. Визначити платників зе-
мельного податку, об’єкти оподат-
кування, базу оподаткування, по-
датковий період та інші обов’язкові 
елементи, згідно зі статтями 269-
271, 274, 281-287 Податкового ко-
дексу України. 

1.2. Встановити на території Бо-
риспільської міської ради ставки 
земельного податку згідно з до-
датком 3.

1.3. Встановити ставку подат-
ку за земельні ділянки, які пере-
бувають у постійному користуван-
ні суб’єктів господарювання (крім 
державної та комунальної форми 
власності) у розмірі 12 відсотків від 
їх нормативної грошової оцінки.

1.4. Встановити пільги для фі-
зичних та юридичних осіб, надані 
відповідно до статей 281-283 По-
даткового кодексу України та пунк-
ту 284.1. статті 284 Податкового 
кодексу України, за переліком згід-
но з додатком 4.

2. Встановити такі особливості 
справляння орендної плати на те-
риторії міста Борисполя:

2.1. Підставою для нарахування 
орендної плати за земельну ділян-
ку є договір оренди такої земельної 
ділянки. Договір оренди земель ко-
мунальної власності укладається за 
типовою формою, затвердженою 
Кабінетом Міністрів України.

2.2. Визначити об’єкт оподатку-
вання, платників податку, податко-
вий період та інші обов’язкові еле-
менти орендної плати, згідно статті 
288 Податкового кодексу України.

2.3. Розмір орендної плати вста-
новлюється у договорі оренди, але 
річна сума платежу:

2.3.1. не може бути меншою за 
розмір земельного податку:

2.3.2. не може перевищувати 
12 відсотків нормативної грошової 
оцінки.

2.4. Встановити відсотки від нор-
мативної грошової оцінки земель-
них ділянок в межах міста Бори-
споля:

2.4.1. землі сільськогосподарського призначення 1%

2.4.2. землі житлової та громадської забудови:

2.4.2.1. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

0,5%

2.4.2.2. для будівництва індивідуальних гаражів 0,5%

2.4.2.3. для колективного гаражного будівництва 1,5%

2.4.2.4. для будівництва багатоквартирного житлового будинку 1,5%

2.4.2.5. для будівництва і обслуговування будівель тимчасового 
проживання

1,5%

2.4.2.6. для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок 
на землях житлової та громадської забудови

1,5%

2.4.2.7. для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури

1,5%

2.4.2.8. для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти, закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, 
закладів культурно-просвітницького обслуговування, 
закладів науки 

1,5%

2.4.2.9. для будівництва та обслуговування будівель громадських 
та релігійних організацій

0,5%

2.4.2.10. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 5%

2.4.2.11. для будівництва та обслуговування об’єктів та закладів 
громадського харчування

4%

2.4.2.12. для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури (готелі, мотелі, хостели)

3%

2.4.2.13. для будівництва та обслуговування будівель кредитно-
фінансових установ

12%

2.4.2.14. для будівництва та обслуговування будівель 
інфраструктури ринків (товарні та інші ринки)

1,5%

2.4.2.15. для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування

3%

2.4.2.16. для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови

3%

2.4.2.16.1 для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (офісні приміщення, адміністративні 
будівлі, адвокатські та нотаріальні контори)

3%

2.4.2.16.2 для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (для розміщення автобусної 
зупинки зблокованої з тимчасовою спорудою 
торговельного призначення)

5%

2.4.3. землі природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення

1%

2.4.4. землі рекреаційного призначення 1%

2.4.5. землі водного фонду 1%

2.4.6. землі промисловості 1,5%

2.4.7. землі транспорту:

2.4.7.1. для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства:

для виробництва, зберігання, складування, торгівлі 
паливом та нафтопродуктами

9%

для будівництва та експлуатації будівель і споруд 
технічного обслуговування і ремонту автомобілів

3%

для розміщення автобусної зупинки зблокованої з 
тимчасовою спорудою торговельного призначення

5%

2.4.7.2. для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій:

склади, складські комплекси, логістичні центри, вантажні 
термінали, тощо

5%

стоянки для зберігання транспортних засобів, які 
використовуються з отриманням прибутків

1,5%

земельні ділянки автотранспортних підприємств, які 
здійснюють пасажирські перевезення

3%

2.4.7.3. земельні ділянки для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд залізничного транспорту

2%

2.4.7.4. для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного 
транспорту

3%

2.4.7.5. для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 
сервісу

9%

2.4.8. землі зв’язку: 

2.4.8.1. для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій 

12%

2.4.8.2. для розміщення та експлуатації будівель та споруд 
об’єктів поштового зв’язку

3%

2.4.8.3. для розміщення та експлуатації інших технічних засобів 
зв’язку 

3%

2.4.9. землі енергетики:

2.4.9.1. земельні ділянки для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії

10%

2.4.9.2. земельні ділянки для розміщення об’єктів альтернативної 
енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, 
сонця та інших джерел)

0,5%

2.4.10. інші земельні ділянки, не включені до переліку 3%

3. У випадку, якщо суб’єкт господарювання здійснює на одній земельній 
ділянці декілька видів діяльності, за основу при визначенні розміру оренд-
ної плати береться більший відсоток від нормативної грошової оцінки.

Розділ IІІ Єдиний податок

1. Встановити фіксовані ставки 
єдиного податку для фізичних осіб 
– підприємців, які здійснюють гос-
подарську діяльність на території 
міста Борисполя, залежно від виду 
господарської діяльності, з розра-
хунку на календарний місяць:

1.1. для першої групи платників 
єдиного податку - 10 відсотків роз-
міру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановлено-
го законом на 1 січня податкового 
(звітного) року.

1.2. для другої групи платни-
ків єдиного податку – 20 відсотків 

розміру     мінімальної заробітної 
плати, встановленого законом на 
1 січня податкового (звітного) року.

1.3. база та об’єкт оподатку-
вання, податковий період та інші 
обов’язкові      елементи єдиного 
податку визначаються згідно із ст. 
291, ст. 294-296 глави 1 розділу ХІV 
Податкового кодексу України.

Розділ ІV Туристичний збір

1. Встановити наступні особли-
вості справляння туристичного збо-
ру на території міста Борисполя:

1.1. Визначити базу та об’єкт 
оподаткування, податковий період 

та інші обов’язкові елементи турис-
тичного збору згідно з статтею 268 
Податкового кодексу України.

1.2. Ставка збору встановлю-
ється у розмірі 1 відсотка до бази 
справляння збору, визначеної 
пунктом 268.4 статті 268 Податко-
вого кодексу України.

1.3. Справляння збору здійсню-
ється:

1.3.1. Адміністраціями готелів, 
кемпінгів, мотелів, гуртожитків 
для приїзджих та іншими заклада-
ми готельного типу, санаторно-ку-
рортними закладами.

1.3.2. Квартирно-посередниць-
кими організаціями, які направля-
ють неорганізованих осіб на по-
селення у будинки (квартири), що 
належать фізичним особам на пра-
ві власності або на праві користу-
вання за договором найму.

1.3.3. Юридичними особами або 
фізичними особами - підприєм-
цями, які уповноважуються Бори-
спільською міською радою справ-

ляти збір на умовах відповідного 
договору.

Розділ V. Збір за місця для 
паркування транспортних 

засобів

1. Встановити наступні особли-
вості справляння збору за місця 
для паркування транспортних за-
собів на території міста Борисполя:

1.1. Визначити базу та об’єкт 
оподаткування, податковий період 
та інші обов’язкові елементи  збо-
ру за місця для паркування тран-
спортних засобів згідно із статтею 
2681 Податкового кодексу України.

1.2. Ставка збору встановлю-
ється за кожний день провадження 
діяльності із забезпечення парку-
вання транспортних засобів та ви-
значається у гривнях за 1 квадрат-
ний метр площі земельної ділянки у 
розмірі – 0,05 відсотка мінімальної 
заробітної плати, установленої на 
1 січня податкового (звітного) року.

Додаток 1 (пункт 1.2 підрозділу ІІ.1. розділу ІІ)

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 
2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або те-
риторії об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рі-
шення ради:

Код 
області

Код 
району

Код згідно з 
КОАТУУ

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці 
або  населеного пункту, 
або території об’єднаної 
територіальної громади

10 28 3210500000
Бориспільська міська 

рада, Київської області 
(м.Бориспіль)

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 
1 кв. метр (відсотків 
розміру мінімальної 

заробітної плати)

код2 найменування2

для 
юридичних 

осіб

для 
фізичних 

осіб

11 Будівлі житлові

111 Будинки одноквартирні

1110 Будинки одноквартирні5

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,220 0,050

1110.2 
Котеджі та будинки одноквартирні 
підвищеної комфортності 

0,220 0,050

1110.3 Будинки садибного типу 0,220 0,050

1110.4 Будинки дачні та садові 0,220 0,050

112 Будинки з двома та більше квартирами

1121 Будинки з двома квартирами5

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,220 0,050

1121.2 
Котеджі та будинки двоквартирні 
підвищеної комфортності 

0,220 0,050

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,220 0,050

1122.2 
Будинки багатоквартирні підвищеної 
комфортності, індивідуальні 

0,220 0,050

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,220 0,220

113 Гуртожитки5

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,220 0,220

1130.2 
Гуртожитки для студентів вищих 
навчальних закладів5 0,220 0,220

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,220 0,220

1130.4 
Будинки-інтернати для людей похилого віку 
та інвалідів5 0,000 0,000

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,000 0,000

1130.6 
Будинки для біженців, притулки для 
бездомних5

0,000 0,000

1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,220 0,050

12 Будівлі нежитлові

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211 Будівлі готельні

1211.1 Готелі 0,220 0,220

1211.2 Мотелі 0,220 0,220

1211.3 Кемпінги 0,220 0,220

1211.4 Пансіонати 0,220 0,220

1211.5 Ресторани та бари 0,220 0,220

1212 
Інші будівлі для тимчасового 
проживання

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,220 0,220

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,220 0,220

1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,220 0,220

1212.9 
Інші будівлі для тимчасового проживання, 
не класифіковані раніше 

0,220 0,220

122 Будівлі офісні

1220 Будівлі офісні5

1220.1 
Будівлі органів державного та місцевого 
управління5 0,000 0,000
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Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 
1 кв. метр (відсотків 
розміру мінімальної 

заробітної плати)

код2 найменування2

для 
юридичних 

осіб

для 
фізичних 

осіб

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,220 0,220

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,000 0,000

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,000 0,000

1220.5 
Адміністративно-побутові будівлі 
промислових підприємств 

0,220 0,220

1220.9 
Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші 

0,220 0,220

123 Будівлі торговельні

1230 Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,220 0,220

1230.2 
Криті ринки, павільйони та зали для 
ярмарків5

0,220 0,220

1230.3 
Станції технічного обслуговування 
автомобілів 

0,220 0,220

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,220 0,220

1230.5 
Бази та склади підприємств торгівлі і 
громадського харчування 

0,220 0,220

1230.6 
Будівлі підприємств побутового 
обслуговування 

0,220 0,220

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,220 0,220

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241 
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів 
зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1 
Автовокзали та інші будівлі автомобільного 
транспорту 

0,220 0,220

1241.2 
Вокзали та інші будівлі залізничного 
транспорту 

0,220 0,220

1241.3 Будівлі міського електротранспорту — —

1241.4 
Аеровокзали та інші будівлі повітряного 
транспорту 

0,220 0,220

1241.5 
Морські та річкові вокзали, маяки та 
пов’язані з ними будівлі 

— —

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг — —

1241.7 
Будівлі центрів радіо- та телевізійного 
мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,220 0,220

1241.8 
Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 
трамвайні та тролейбусні депо 

0,220 0,220

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,220 0,220

1242 Гаражі

1242.1 Гаражі наземні 0,220 0,050

1242.2 Гаражі підземні 0,220 0,050

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,220 0,050

1242.4 Навіси для велосипедів 0,220 0,050

125 Будівлі промислові та склади

1251 Будівлі промислові5

1251.1 
Будівлі підприємств машинобудування та 
металообробної промисловості5

0,220 0,220

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,220 0,220

1251.3 
Будівлі підприємств хімічної та 
нафтохімічної промисловості5

0,220 0,220

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,220 0,220

1251.5 
Будівлі підприємств харчової 
промисловості5

0,220 0,220

1251.6 
Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5

0,220 0,220

1251.7 
Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості5

0,220 0,220

1251.8 
Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, скляної 
та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,220 0,220

1251.9 
Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне5 0,220 0,220

1252 Резервуари, силоси та склади

1252.1 
Резервуари для нафти, нафтопродуктів 
та газу 

0,220 0,220

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,220 0,220

1252.3 Силоси для зерна 0,220 0,220

1252.4 
Силоси для цементу та інших сипучих 
матеріалів 

0,220 0,220

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,220 0,220

1252.6 Холодильники 0,220 0,220

1252.7 Складські майданчики 0,220 0,220

1252.8 Склади універсальні 0,220 0,220

1252.9 Склади та сховища інші5 0,220 0,220

126 
Будівлі для публічних виступів, закладів 
освітнього, медичного та оздоровчого 
призначення

1261 Будівлі для публічних виступів

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,220 0,220

1261.2 
Зали засідань та багатоцільові зали для 
публічних виступів 

0,220 0,220

1261.3 Цирки — —

1261.4 Казино, ігорні будинки 0,220 0,220

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,220 0,220

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,220 0,220

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 
1 кв. метр (відсотків 
розміру мінімальної 

заробітної плати)

код2 найменування2

для 
юридичних 

осіб

для 
фізичних 

осіб

1262 Музеї та бібліотеки

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,000 0,000

1262.3 Технічні центри 0,220 0,220

1262.4 Планетарії5 0,220 0,220

1262.5 Будівлі архівів5 0,000 0,000

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,220 0,220

1263
Будівлі навчальних та дослідних 
закладів

1263.1 
Будівлі науково-дослідних та проектно-
вишукувальних установ 

0,220 0,220

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,2200 0,220

1263.3 
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів5 0,000 0,000

1263.4 
Будівлі професійно-технічних навчальних 
закладів5

0,000 0,000

1263.5 
Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 0,000 0,000

1263.6 
Будівлі спеціальних навчальних закладів 
для дітей з особливими потребами5 0,000 0,000

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,220 0,220

1263.8 
Будівлі метеорологічних станцій, 
обсерваторій5 0,220 0,220

1263.9 
Будівлі освітніх та науково-дослідних 
закладів інші5

0,220 0,220

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1 
Лікарні багатопрофільні територіального 
обслуговування, навчальних закладів5 0,000 0,000

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,000 0,000

1264.3 
Материнські та дитячі реабілітаційні 
центри, пологові будинки5

0,000 0,000

1264.4 
Поліклініки, пункти медичного 
обслуговування та консультації5 0,000 0,000

1264.5 
Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 
Збройних Сил5 0,000 0,000

1264.6 
Санаторії, профілакторії та центри 
функціональної реабілітації5 0,220 0,220

1264.9 
Заклади лікувально-профілактичні та 
оздоровчі інші5

0,220 0,220

1265 Зали спортивні5

1265.1 
Зали гімнастичні, баскетбольні, 
волейбольні, тенісні тощо 

0,220 0,220

1265.2 Басейни криті для плавання 0,220 0,220

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,220 0,220

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,220 0,220

1265.5 Тири 0,220 0,220

1265.9 Зали спортивні інші 0,220 0,220

127 Будівлі нежитлові інші

1271 
Будівлі сільськогосподарського 
призначення, лісівництва та рибного 
господарства5

1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,220 0,220

1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,220 0,220

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,220 0,220

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 0,220 0,220

1271.5 
Будівлі для садівництва, виноградарства та 
виноробства5 0,220 0,220

1271.6 Будівлі тепличного господарства5 0,220 0,220

1271.7 Будівлі рибного господарства5 0,220 0,220

1271.8 
Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 0,220 0,220

1271.9 
Будівлі сільськогосподарського 
призначення інші5

0,220 0,220

1272 
Будівлі для культової та релігійної 
діяльності5

1272.1 
Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 
тощо5 0,000 0,000

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,220 0,220

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,000 0,000

1273 
Пам’ятки історичні та такі, що 
охороняються державою5

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,000 0,000

1273.2 
Археологічні розкопки, руїни та історичні 
місця, що охороняються державою5 0,000 0,000

1273.3 
Меморіали, художньо-декоративні будівлі, 
статуї5 0,000 0,000

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,000 0,000

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,000 0,000

1274.3 
Будівлі виправних закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів5 0,000 0,000

1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,220 0,220

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,220 0,220

Додаток 2 (пункт 1.3 підрозділу ІІ.1. розділу ІІ)

Додаток 3 (пункт 1.2 підрозділу ІІ.3. розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу 
України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від зе-

мельної ділянки1

СТАВКИ 
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в діюз  01  січня 
2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або те-
риторії об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рі-
шення ради:

Код 
області

Код 
району

Код згідно з 
КОАТУУ

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці або 

населеного пункту, або 
території  громади

10 28 3210500000
Бориспільська міська рада, 

Київської області, 
м. Бориспіль

Код 
області

Код 
району

Код згідно з 
КОАТУУ

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці 
або  населеного пункту, 
або території об’єднаної 
територіальної громади

10 28 3210500000
Бориспільська міська рада, 

Київської області м.Бориспіль

Група платників, категорія/класифікація будівель 
та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового 

зобов’язання за рік)

Квартира/квартири, незалежно від їх кількості на 
60 кв. метрів

100

Житловий будинок/ будинки незалежно від їх 
кількості на 120 кв. метрів

100

Різні типи об’єктів житлової нерухомості,в тому 
числі їх часток ( у разі одночасного перебування 
у власності платника податку квартири/квартир 
та житлового будинку/будинків у тому числі їх 
часток на 180 кв. метрів

100

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01  січня  2019 
року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або те-
риторії об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рі-
шення ради:

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пунк-
ту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Подат-
кового кодексу України.

Вид цільового призначення 
земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельні 
ділянки за межами 
населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не 

проведено

код2 найменування2

для 
юридич -
них осіб

для 
фізич-

них осіб

для 
юридич-
них осіб

для 
фізич-

них осіб

01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01
Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва4

0,50 0,50 — —

01.02
Для ведення 
фермерського 
господарства4

0,50 0,50 — —

01.03
Для ведення 
особистого селянського 
господарства4

0,50 0,50 — —

01.04
Для ведення 
підсобного сільського 
господарства4

0,50 0,50 — —

01.05
Для індивідуального 
садівництва4 0,50 0,50 — —

01.06
Для колективного 
садівництва4 0,50 0,50 —

01.07 Для городництва4 — — — —

01.08
Для сінокосіння і 
випасання худоби4 — — — —

01.09
Для дослідних і 
навчальних цілей 

0,50 0,50 — —

01.10

Для пропаганди 
передового досвіду 
ведення сільського 
господарства 

0,50 0,50 — —

01.11
Для надання послуг у 
сільському господарстві 

0,50 0,50 — —

01.12

Для розміщення 
інфраструктури 
оптових ринків 
сільськогосподарської 
продукції 

0,50 0,50 — —

01.13
Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення

0,50 0,50 — —

01.14

Для цілей підрозділів 
01.01—01.13 та 
для збереження та 
використання земель 
природно—заповідного 
фонду 

0,50 0,50 — —

02 Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва 
і обслуговування 
житлового будинку, 
господарських будівель 
і споруд (присадибна 
ділянка)4

0,05 0,05 — —
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Вид цільового призначення 
земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельні 
ділянки за межами 
населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не 

проведено

код2 найменування2

для 
юридич -
них осіб

для 
фізич-

них осіб

для 
юридич-
них осіб

для 
фізич-

них осіб

02.02
Для колективного 
житлового будівництва4 0,05 0,05 — —

02.03

Для будівництва 
і обслуговування 
багатоквартирного 
житлового будинку

0,05 0,05 — —

02.04

Для будівництва 
і обслуговування 
будівель тимчасового 
проживання 

0,05 0,05 — —

02.05
Для будівництва 
індивідуальних гаражів 

0,05 0,05 — —

02.06
Для колективного 
гаражного будівництва 

0,05 0,05 — —

02.07
Для іншої житлової 
забудови  

0,05 0,05 — —

02.08

Для цілей підрозділів 
02.01-02.07 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,05 0,05 — —

03 Землі громадської забудови 

03.01

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування4

0,000 0,000 — —

03.02

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель закладів 
освіти4

0,50 0,50 — —

03.03

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель закладів 
охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4

0,05 0,05 — —

03.04

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель громадських 
та релігійних 
організацій4

0,000 0,000 — —

03.05

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель закладів 
культурно-
просвітницького 
обслуговування4

0,000 0,000 — —

03.06

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель 
екстериторіальних 
організацій та органів4

0,50 0,50 — —

03.07
Для будівництва 
та обслуговування 
будівель торгівлі 

1,00 1,00 — —

03.08

Для будівництва 
та обслуговування 
об’єктів туристичної 
інфраструктури та 
закладів громадського 
харчування 

1,00 1,00 — —

03.09

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель кредитно-
фінансових установ 

1,00 1,00 — —

03.10

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель ринкової 
інфраструктури 

1,00 1,00 — —

03.11

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель і споруд 
закладів науки 

0,50 0,50 — —

03.12

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель закладів 
комунального 
обслуговування 

0,05 0,05 — —

03.13

Для будівництва 
та обслуговування 
будівель закладів 
побутового 
обслуговування  

1,00 1,00 — —

03.14
Для розміщення та 
постійної діяльності 
органів ДСНС4

0,000 0,000 — —

03.15

Для будівництва та 
обслуговування інших 
будівель громадської 
забудови  

1,00 1,00 — —

03.16

Для цілей підрозділів 
03.01-03.15 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду

0,50 0,05 — —

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01

Для збереження 
та використання 
біосферних 
заповідників 

0,05 0,05 — —

Вид цільового призначення 
земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельні 
ділянки за межами 
населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не 

проведено

код2 найменування2

для 
юридич -
них осіб

для 
фізич-

них осіб

для 
юридич-
них осіб

для 
фізич-

них осіб

04.02

Для збереження 
та використання 
природних 
заповідників4

0,05 0,05 — —

04.03

Для збереження 
та використання 
національних 
природних парків4

0,05 0,05 — —

04.06
Для збереження 
та використання 
дендрологічних парків 

0,05 0,05 — —

04.07

Для збереження та 
використання парків 
- пам’яток садово-
паркового мистецтва 

0,05 0,05 — —

04.08
Для збереження 
та використання 
заказників 

0,05 0,05 — —

04.09
Для збереження 
та використання 
заповідних урочищ 

0,05 0,05 — —

04.10
Для збереження та 
використання пам’яток 
природи 

0,05 0,05 — —

04.11

Для збереження 
та використання 
регіональних 
ландшафтних парків 

0,05 0,05 — —

05 Землі іншого природоохоронного призначення 

06
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва 
і обслуговування 
санаторно-оздоровчих 
закладів4

0,000 0,000 —        —

06.02
Для розробки родовищ 
природних лікувальних 
ресурсів 

0,05 0,05 — —

06.03
Для інших оздоровчих 
цілей 

0,05 0,05 — —

06.04

Для цілей підрозділів 
06.01-06.03 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,05 0,05 — —

07
Землі рекреаційного 
призначення

07.01

Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного призна
чення4                     

0,000 0,000 — —

07.02

Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
фізичної культури і 
спорту4

0,000 0,000 — —

07.03
Для індивідуального 
дачного будівництва 

0,05 0,05 — —

07.04
Для колективного 
дачного будівництва  

0,05 0,05 — —

07.05

Для цілей підрозділів 
07.01-07.04 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,05 0,05 — —

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01
Для забезпечення 
охорони об’єктів 
культурної спадщини  

0,000 0,000 — —

08.02
Для розміщення 
та обслуговування 
музейних закладів 

0,05 0,05 — —

08.03
Для іншого історико-
культурного 
призначення 

0,05 0,05 — —

08.04

Для цілей підрозділів 
08.01-08.03 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,05 0,05 — —

09 Землі лісогосподарського призначення

09.01
Для ведення лісового 
господарства і 
пов’язаних з ним послуг  

0,50 0,50 — —

09.02
Для іншого 
лісогосподарського 
призначення 

0,50 0,50 — —

09.03

Для цілей підрозділів 
09.01-09.02 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,50 0,50 — —

10 Землі водного фонду

10.01
Для експлуатації та 
догляду за водними 
об’єктами 

0,50 0,50 — —

Вид цільового призначення 
земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельні 
ділянки за межами 
населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не 

проведено

код2 найменування2

для 
юридич -
них осіб

для 
фізич-

них осіб

для 
юридич-
них осіб

для 
фізич-

них осіб

10.02

Для облаштування 
та догляду за 
прибережними 
захисними смугами 

0,50 0,50 — —

10.03
Для експлуатації та 
догляду за смугами 
відведення 

0,50 0,50 — —

10.04

Для експлуатації 
та догляду за 
гідротехнічними, 
іншими 
водогосподарськими 
спорудами і каналами 

0,50 0,50 — —

10.05
Для догляду за 
береговими смугами 
водних шляхів 

0,50 0,50 — —

10.06 Для сінокосіння 0,50 0,50 — —

10.07
Для рибогосподарських 
потреб 

0,50 0,50 — —

10.08

Для культурно-
оздоровчих потреб, 
рекреаційних, 
спортивних і 
туристичних цілей 

0,50 0,50 — —

10.09
Для проведення 
науково-дослідних робіт 

0,50 0,50 — —

10.10

Для будівництва 
та експлуатації 
гідротехнічних, 
гідрометричних та 
лінійних споруд 

0,50 0,50 — —

10.11

Для будівництва та 
експлуатації санаторіїв 
та інших лікувально-
оздоровчих закладів 
у межах прибережних 
захисних смуг морів, 
морських заток і 
лиманів 

0,50 0,50 — —

10.12

Для цілей підрозділів 
10.01-10.11 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,50 0,50 — —

11 Землі промисловості

11.01

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємствами, 
що пов’язані з 
користуванням надрами  

0,50 0,50 — —

11.02

Для розміщення 
та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

0,50 0,50 — —

11.03

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
будівельних організацій 
та підприємств 

0,50 0,50 — —

11.04

Для розміщення 
та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд технічної 
інфраструктури 
(виробництва та 
розподілення газу, 
постачання пари 
та гарячої води, 
збирання, очищення та 
розподілення води) 

0,05 0,05 — —

11.05

Для цілей підрозділів 
11.01-11.04 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,50 0,50 — —

12 Землі транспорту

12.01

Для розміщення та 
експлуатації будівель 
і споруд залізничного 
транспорту

2,00 2,00 — —

12.02

Для розміщення та 
експлуатації будівель 
і споруд морського 
транспорту  

— — — —

12.03

Для розміщення та 
експлуатації будівель 
і споруд річкового 
транспорту  

— — — —

12.04

Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та 
дорожнього 
господарства4

0,50 0,50 — —

12.05

Для розміщення та 
експлуатації будівель 
і споруд авіаційного 
транспорту 

1,00 1,00 — —
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Вид цільового призначення 
земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельні 
ділянки за межами 
населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не 

проведено

код2 найменування2

для 
юридич -
них осіб

для 
фізич-

них осіб

для 
юридич-
них осіб

для 
фізич-

них осіб

12.06

Для розміщення та 
експлуатації об’єктів 
трубопровідного 
транспорту 

1,00 1,00 — —

12.07

Для розміщення та 
експлуатації будівель 
і споруд міського 
електротранспорту 

— — — —

12.08

Для розміщення та 
експлуатації будівель 
і споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних операцій 

1,00 1,00 — —

12.09

Для розміщення та 
експлуатації будівель 
і споруд іншого 
наземного транспорту 

0,50 0,50 — —

12.10

Для цілей підрозділів 
12.01-12.09 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,50 0,50 — —

13 Землі зв’язку

13.01
Для розміщення та 
експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій 

1,00 1,00 — —

13.02

Для розміщення та 
експлуатації будівель 
та споруд об’єктів 
поштового зв’язку 

0,50 0,50 — —

13.03

Для розміщення та 
експлуатації інших 
технічних засобів 
зв’язку 

0,50 0,50 — —

13.04

Для цілей підрозділів 
13.01-13.03, 13.05 та 
для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду

0,50 0,50 — —

14 Землі енергетики

14.01

Для розміщення, 
будівництва, експлуатації 
та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих 
підприємств, установ і 
організацій  

1,00 1,00 — —

14.02

Для розміщення, 
будівництва, експлуатації 
та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та 
теплової енергії 

1,00 1,00 — —

14.03

Для цілей підрозділів 
14.01-14.02 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

0,50 0,50 — —

15 Землі оборони

15.01
Для розміщення та 
постійної діяльності 
Збройних Сил4

0,000 0,000 — —

15.02

Для розміщення та 
постійної діяльності 
військових частин 
(підрозділів) 
Національної гвардії4

0,000 0,000 — —

15.03

Для розміщення 
та постійної 
діяльності Держ-
прикордонслужби4

0,000 0,000 — —

15.04
Для розміщення та 
постійної діяльності 
СБУ4

0,000 0,000 — —

15.05
Для розміщення та 
постійної діяльності 
Держспецтрансслужби4

0,000 0,000 — —

15.06

Для розміщення та 
постійної діяльності 
Служби зовнішньої 
розвідки4

0,000 0,000 — —

15.07

Для розміщення та 
постійної діяльності 
інших, утворених 
відповідно до законів, 
військових формувань4

0,000 0,000 — —

15.08

Для цілей підрозділів 
15.01-15.07 та для 
збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду

0,000 0,000 — —

16 Землі запасу - - — —

17
Землі резервного 
фонду 

0,50 0,50 — —

18
Землі загального 
користування4 0,000 0,000 — —

19

Для цілей підрозділів 16-
18 та для збереження 
та використання земель 
природно-заповідного 
фонду 

         
0,50

0,50 — —

Додаток 4 (пункт 1.4 підрозділу ІІ.3. розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01  січня 
2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 
території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія 

рішення ради:

Код 
області

Код 
району

Код згідно з 
КОАТУУ

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці 
або населеного пункту, 
або території об’єднаної 
територіальної громади

10 28 3210500000
Бориспільська міська рада 

Київської області, 
м. Бориспіль

Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок

Розмір пільги 
(відсотків суми податкового 

зобов’язання за рік)

Органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, органи прокуратури, які 
повністю утримуються за рахунок коштів 
державного або місцевого бюджетів

100

Землі рекреаційного призначення для 
будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення

100

Землі рекреаційного призначення для 
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту

100

Землі історико-культурного призначення для 
забезпечення охорони об’єктів культурної 
спадщини

100

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пунк-
ту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового 
кодексу України.

Головне управління житлово-комунального господарства ого-
лошує про намір передати в оренду майно комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя за адресою:

№ 
з/п

Місце 
розташу-

вання 
об’єкта 
оренди

Характе-
ристика 
об’єкта

Балансо-
утри-
мувач

Ринкова 
вартість 
об’єкта 
оренди, 

грн
без ПДВ

Умови 
передачі 
в оренду 

кому-
нального 

майна 
терито-
ріальної 
громади 

Борисполя

Термін 
оренди

Інші умови

1 

вул. 
Героїв 

Небесної 
Сотні, 32

нежитлове 
приміщен-
ня площа
16,9 кв. м

КП 
«ЖЕК-1»

178 610

для розмі-
щення 
грома-
дської 

вбиральні

2 (два) 
роки 
і 360 
днів

об’єкт не 
може бути 
переданий 
в оренду 

для 
здійснення 

іншого 
виду 

діяльності

об’єкт оренди (склад і вартість майна);
термін, на який укладається договір оренди;
орендна плата з урахуванням її індексації;
порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нараху-

вання передбачено законодавством;
відновлення орендованого май на та умови його повернення;
виконання зобов’язань;
забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), по-

рука, завдаток, гарантія тощо;
порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
відповідальність сторін;
страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого 

майна;
обов’язок орендаря компенсувати витрати головного управління жит-

лово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради за 
проведення незалежної оцінки.

Орендна ставка визначається відповідно до Методики розрахунку 
орендної плати за комунальне майно та пропорції її розподілу, затвер-
дженої рішенням міської ради від 08.09.2015 № 5463-66-VІ з урахуван-
ням цільового використання майна, що надається в оренду.

Заяви з пакетом документів щодо оренди об’єктів комунальної власно-
сті територіальної громади м. Борисполя, на які надані оголошення про на-
мір передати майно в оренду, приймаються виконавчим комітетом міської 
ради з 8-00 до 17-00 за адресою м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, кім. 
101 протягом 10 робочих днів з дня опублікування оголошення.

При надходженні двох і більше заяв щодо оренди об’єктів комунальної 
власності територіальної громади м. Борисполя, на які надані оголошення 
про намір передати майно в оренду, буде оголошений конкурс на право 
укладення договорів оренди індивідуально визначеного нерухомого май-
на комунальної власності територіальної громади м. Борисполя.

Істотними умовами договору оренди комунального майна є:

ВИПУСКНИЙ У СТАРОМУ
Ольга КАЦАН, фото автора

Для12 одинадцятикласників Ста-
ринської ЗОШ прощання зі школою 
видалося чуттєвим, музичним і до-
щовим. Для селян випускний — по-
дія року.

Парубоцька вечірка. Люди, яких 
запросили допомогти зі встановлен-
ням декорацій, відзначали, що це не 
клас, а родина. Такий колектив нині 
рідкість. Серед 12 випускників дві ді-
вчини. Зі старшокласницею можна по-
рівняти і молодого класного керівни-
ка Вікторію Михайлівну Гуменну. Для 
неї цей випуск перший, тож незабут-
ній. Для першої вчительки Галини Гри-
горівни Шитікової свято теж особливе 
— вона виховувала цю хлопчачу диві-
зію змалку.

Програма по-новому.  «Такого ви-
пуску у селі ще не було», — гомоніли 
глядачі. Традиційно початок дійства — 

це вшановують полеглих, покладають 
квіти до Братської могили та до пам’ят-
ника Фросі Ворони.  Далі ламали сте-
реотипи. Подвір’я закладу поділили на 
місця для головних героїв вечора, бать-
ків, учителів та президії. Все у квітах і 
кульках. На стіні – банер з портретами 
випускників. Перший вихід абітурієнтів 
— з-під арки з кулькою. Потому кожно-
го з них представляють публіці.

Про постановку танка задумалися 
з осені, звернулися до хореографа — 
Наталії Калаш. «Нервів пішло ого-го!»,  
— пригадують. Зате ефект є. Аби та-
нок був видовищним, до випускників 
долучилися їхні кохані та дівчата з мо-
лодших класів.  

Гурт «Бригада». Запалила публіку 
жива музика. Два роки тому у Старо-
му народився молодіжний гурт «Бри-
гада». Художній керівник БК, натхнен-
ник групи Валерій Білий пригадує: 
«Хотів створити молодіжний гурт. Ба-
чив, що багато хлопців увечері гурту-

ються і грають на гітарах. Охочі зібра-
лися у БК спробувати, що вийде. Се-
ред них були цьогорічні випускники 
Олексій Ярошенко, Геннадій Пушкар, 
Олександр Черненко. Серед здобутків 
колективу 1 місце на районних зма-
ганнях». «Та це не фінал», — запевня-
ють хлопці, стверджуючи, що гурт піс-
ля випуску не розпадеться. 

Красуні, розумниці, активістки. 
Найінтелектуальнішою випускницею у 
Старому називають Оксану Чумак. Вона  
золота медалістка, активістка і розумни-
ця. За плечима Оксани олімпіади чи не 
з усіх дисциплін, гра у волейбол, висту-
пи на сцені, керівництво радою старшо-
класників. Куди вступатиме, маючи ви-
сокі бали ЗНО, не зізнається, запевняє, 
що професія буде гуманітарною.

На запитання «Як навчання серед 
хлопців?» відповідає: «Цікаво! У кла-
сі немає пліток і сварок, з хлопцями 
легко домовитися  вирішити будь-яку 
проблему. Вистачає і жартів, і сюрп-
ризів, вони весела компанія». Друга 
дівчина в колективі — Анастасія Рад-
кевич. Вона захоплюється танцями і 
плете з бісеру. 

 СВЯТО В СЕЛІ

 РЕКЛАМА

• Випускники з класним керівником Вікторією Гуменною (у центрі).
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ГУЛЯЛИ 

• Сценарій. Цьогорічний шкільний випускний вечір на завершення уро-
чистостей на міському стадіоні став дощовим, кажуть, на добро. Медалісти, 
згідно із традицією, отримали відзнаки у міській раді, потім випускникам 
шкіл у різних локаціях вручали атестати (наприклад, школа №1 - у міській 
раді, школа №8 — у КРК «Бархат»). 

Після 17.30 почала формуватися колона, яка о 18-ій рушила  із орке-
стром і барабанщицями головними вулицями Борисполя: Героїв Небесної 
Сотні та Київський Шлях — до стадіону. Колона складалася із випускників, 
адміністрації шкіл, учителів та очільників міста. Святкова хода йшла не над-
то швидко, тож можна було добре розгледіти вбрання випускників. Поря-
док процесу руху колони і дійство на  стадіоні забезпечували патрульна 
поліція, ГФ «Сектор Безпеки» та «Загін територіальної оборони». Усе від-
булося за сценарієм, святково. Організація міського заходу була на висо-
кому рівні, сценарій був лаконічним.

На завершення дійства публіку «розпалив» до танців під дощем екс-
учасник Х-Фактора Олег Кензов.

• Вбрання. Цьогоріч у випускниць переважали довгі вечірні сукні, най-
типовіше поєднання – атлас та фатин, кольори здебільшого пастельні. 
Чогось особливо екстравагантного у сукнях дівчат побачити не вдалося: 
вишукано, але без особливого креативу. Дівоча стриманість нині в моді. 
Хлопці «луками» здивували більше: були шорти замість штанів, підкресле-
но вузькі штани та костюм в клітинку на англійський манер. Зачіски у хлоп-
ців теж не поступалися стильністю.
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Золото отримали:
• «Гімназія «Перспектива»:
Аліна Леонідівна Барабаш
Валерія Євгеніївна Компанієць
Єлизавета Павлівна Лещенко
Максим Валерійович Шматков 
• «Ліцей «Дизайн-освіта»:
Ольга Олегівна Кузьменко
Валерія Володимирівна Поладько 
Вероніка Олегівна Скрипкіна
• Спецшкола ім.К.Могилка (№5):
Микита Дмитрович Притико
Валерія Юріївна Чоботок
• ЗОШ №6:
Анастасія Василівна Головаш
• ЗОШ №8:
Дмитро Костянтинович Шанюк

Срібло отримали:
• «Гімназія «Перспектива»:
Захар Юрійович Залізний
Катерина Олександрівна 
Крастиченко
• «Ліцей «Дизайн-освіта»:
Єлизавета Андріївна Зус
Оксана Павлівна Рябчук
• ЗОШ №3:
Ярослав Ігорович Вакулко

Бориспіль: 298 випускників
На урочистостях у міського голови медалі вручили 
16-ом медалістам.

 ЗНАЙ НАШИХ!

 ВАЛЬС...
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Марина ШУЛЬГА — випускниця 
ЗОШ №8. Дівчина активна й компа-
нійська, її знають і в школі, і в Бу-
динку творчості. Після випускно-
го ми поговорили про її враження 
від свята.

«Сентиментально, але 
без світанку»

— Чекали цього особливого 
дня?

— Випускний — свято, якого з 
нетерпінням чекають особливо. 
Для дівчат це бал. Зачіски, макі-
яж, манікюр, туфлі, аксесуари, сук-
ня. Сукню купувати чи шити? Чи в 
оренду взяти? Волосся розпущене 
чи зібране? Кожна дівчина за рік 
продумує образ, щоб бути найкра-
щою. На підготовку йде багато ча-
су,  нервів та грошей. Для батьків 
це теж свято, адже вони доклали 
чимало зусиль. Здається, вони біль-
ше хвилювалися, ніж ми. 

— Що було в ресторані?
— До ресторану прийшли і спер-

шу наїлися. Потім перевзулися в 
кросівки, перевдяглися і почалося 
найцікавіше.

— Дебоширили?
— Так, дебоширили, сильно тан-

цювали, всі говорили сумненькі 
тости, стрічки піднімали-відріза-
ли, знаєте, «школо, прощавай». Бу-
ло весело! 

— Світанок зустрічали? 
— О 4.00 пішли на стадіон, бу-

ло холодно. Усі дівчата позабира-
ли в хлопців піджаки. У  рестора-
ні був конкурс: наклеїти на людину 
цінничок і сказати, за що ти її ціну-
єш. Так ми і йшли обклеєні цінни-
ками. На «Колосі» зібралося багато 
людей і всі чекали світанку — але 
були хмари, холодно і … ніякого 
світанку, тобто сходу сонця не вид-
но. Ми трішки засмутилися, взяли 
таксі й поїхали додому спати.

— А плакали вночі?
— Усі плакали. Наприклад, завж-

ди скромний однокласник взяв мі-
крофон і почав говорити тост, що 
не хоче розлучатися, що ми та-
кі класні. І заплакав. Ніхто не очі-
кував цього, і всі почали плакати: 
і батьки, і вчителі, і діти. Класний 
керівник принесла наші старі ро-
боти, малюнки, табелі, фото з мо-
лодших класів. Це теж було сенти-
ментально.

— Які враження від випускного?
— Він пройшов занадто швидко 

всі ми хвилювалися, щоб нічого не 
забути, а більше запам'ятати, адже 
це початок нової історії...Текст: Сергій КРУЧИНІН, Ольга ІВАНОВА. Фото: Сергій КРУЧИНІН та Анастасія БЄЛОВА
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Стипендіанти Бориспільської міської ради: 
Катерина Крастиченко, Валерія Компанієць, Максим 
Шматков, Олеся Голіяд, Марія Білоус. 

Детально. Валерія, Олеся та Маша — спортив-
на гордість міста, вихованці ДЮСШ та тренера 

Юрія Ликова, чемпіони з пауерліфтингу. Катери-
на — співачка, переможець конкурсу «Випускни-
ця-чарівниця». Максим — неодноразовий пере-
можець і призер міських та обласних олімпіад з 
біології, призер Всеукраїнської олімпіади з біоло-
гії та захисту наукових робіт МАН України.

Свято краси 

ПО-ДОРОСЛОМУ 
«КАК ДЕНДИ 
ЛОНДОНСКИЙ ОДЕТ»

Оксана ПАВЛОВА

Відома пушкінська фраза із 
«Євгения Онегина» якнайкраще 
характеризує вишуканий смак 
і стиль Даніїла Фарбака, випус-
кника 11-Б класу школи №8. 

На випускний вечір хлопець об-
рав оригінальний костюм «трійку» 
в клітинку та легкі замшеві чере-
вики в тон. Нестандартний «лук» 
виграшно вибивався із загально-
го нудного чоловічого дрес-коду.

Пошуки стилю для Даніїла — 
одна із напрямків його майбутньої 
професії. За словами мами Ольги 
Юріївни, син обрав для вступу Ки-
ївський державний інститут тех-
нологій та дизайну, куди успішно 
пройшов  творчий конкурс у три 
етапи на тему: «Художнє моделю-

вання чоловічого костюма», до ре-
чі, отримав високі бали та схвальні 
відгуки професіоналів. 

Даніїл каже, що однокласники 
подумали, що стильний костюм на 
випускний він пошив сам. Але це не 
так, хлопець його купував. Хоча, зі-
знається, міг би і змоделювати. Ад-
же Даніїл неодноразово надсилав у 
модний журнал ескізи тематичних 
колекцій, зокрема чоловічих костю-
мів. Багато ескізів назбиралося у йо-
го робочому зошиті. 

До речі, творчість не єдине, чим 
захоплюється хлопець. Він ще й 
успішний спортсмен — чемпіон 
України із мотокросу. Каже, любов 
до техніки та швидкості передав 
йому батько. Але між двома різ-
ними проявами своєї натури, хло-
пець обрав творчість, а спорт, пла-
нує, стане хобі. 

• Даніїл Фарбак із мамою Ольгою Юріївною.

 СТИЛЬНО

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Сміливий, оригінальний, упев-
нений. Так говорили на святі про 
одного із хлопців-випускників.

Знайомтеся, Марат —  випус-
кник 11-А класу ЗОШ №8. Про се-
бе каже,  він добре ладить із од-
нолітками, а його атестат «не пасе 
задніх». Цей красивий хлопець на 
шкільному вечорі привертав ува-
гу оригінальним костюмом, точні-
ше через відсутність у ньому одно-
го із головних елементів одягу — 
штанів. Замість них парубок одяг-
нув класичні шорти. 

«Що змусило так вдягтися? Ти не 
боїшся бути «білою вороною»? Як 

на мене — це сміливо», — цікав-
люся у хлопця.

 «Для мене головне, щоб було ком-
фортно, зараз це стильно і модно»,  
— спокійно пояснив випускник.

Марат розповів, що він займа-
ється баскетболом, а ідея вбрання 
припала йому до душі кілька років 
тому, коли він побачив одного з ві-
домих баскетболістів у подібному 
костюмі під час вручення йому на-
городи. «Щоправда, колір піджака 
там був інший, на жаль, такого не 
вдалося знайти, тому зупинився на 
класичному синьому, — говорить 
хлопець, — я радий, що мама мене 
підтримала». Марат розповів про 
ідею походження шортів: спочатку 
були штани, які швачка вкоротила 
на замовлення. 

УСУПЕРЕЧ ДРЕС-КОДУ

• Даніїл Фарбак із мамою Ольгою Юріївною..

• Грохольська Аліна, випускниця 11-А класу школи №8 із мамою, 
завучем початкових класів тієї ж школи Оленою Володимирівною.

• Дмитро Шанюк, випускник 
школи №8.

 МАЙЖЕ ВИКЛИК

 СТИПЕНДІАТИ
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КУПАЛЬСЬКА НІЧ
 НАШІ ТРАДИЦІЇ 

 Колоритне і містичне свято, яким закінчується літній 
сонячний цикл календарних дохристиянських свят – це 
свято молоді – Купало або Купайло, що  після прийняття 
християнства трансформувалося в церковне. У колі 
загальнорічних свят Купало відзначається урочисто і 
пишно з давніх-давен.

• ТРАКТУВАННЯ. Йдеться про 
народження Івана Хрестителя, 
яке святкується церквою 
7 липня. Після поширення 
християнства давнє народне 
свято Купала в результаті 
«християнського нашарування» 
почало називатися святом Івана 
Купала.

Свято Купайла відбувалося в 
період, коли сонце приходило до 
зеніту – найвище піднімалося над 
землею, давало найбільше тепла 
і світла, виявляло  найвищу силу 
для рослинного і тваринного світу 
та для людини. Вся рослинність 
досягала апогею, усе нестримно 
росло, розцвітало, множилося, 
раділо життю. У цей час, вірили 
предки, рослини набирали 
чарівних, лікувальних та цілющих 
властивостей.

Це свято припадає на день 
літнього сонцевороту і 
символізує народження літнього 
сонця — Купала, і тим самим 
завершує панування весняного 
сонця — Ярила. У  цей час 
небесне світило перебуває у 
куполі — найвищій небесній 
точці, тому дні найдовші, а ночі 
— найкоротші.

• ГОЛОВНІ ПЕРСОНАЖІ — 
КУПАЛО ТА МАРЕНА. Вони 
уособлюють чоловіче (сонячне) 
і жіноче (водяне) божества. 
Ці дійові особи обираються 
хлопцями та дівчатами або 
виготовляються як опудала: 
беруть гілляку з трьома сучками, 
один — голова, а два інші — 

руки. Для цього вибирають 
вербу, вишню, рідше клен. Гілку 
увивають вінками, квітами, 
намистом, стрічками, роблять 
опудало на людську подобу 
і ставлять у призначеному 
місці. Це Марена, її роблять 
дівчата. Тут же встановлюють 
і солом’яне опудало Купало, 
Мару або Маринку, вбрану у 
сорочку, плахту, вінок, намисто 
з горобини, деколи прикріплене 
до високої щогли або стовпа 
– витвір хлопців. Після пісень 
і хороводів навколо опудал, 
їх топлять. Далі починаються 
пускання вінків на воду, купання, 
тоді – стрибання через вогнище.

• СИЛА ВОГНЮ. Свято 
починається увечері, 
напередодні Купала. Стрижнем, 
довкола якого відбуваються 
дійства, є купальський вогонь, 
який символізує сонце, зародок 
у материнській утробі.

Він має горіти цілу ніч. Перед 
запаленням вогнища чотири 
чоловіки зі смолоскипами 
стають квадратом навколо 
хмизу, що позначає чотири 
сонця (чотири пори 
року). Потім усі 
сходяться до хмизу 
і запалюють 
вогнище, що 
символізує 
«сонячне 
сплетіння».

Навколо 
вогню 
— ігри, 

пісні, хороводи. Але головне — 
це стрибки через багаття, що 
символізують очищення душі 
і тіла. Існують прикмети: якщо 
парубок найвище стрибнув 
— буде гарний рік, вскочить у 
полум’я — чекай невдачі. Коли 
ж вдало перестрибнуть багаття 
юнак з дівчиною, взявшись 
за руки, вони одружаться і 
проживуть у злагоді все життя.

Тому важливо знати, що 
не можна стрибати через 
Купальське вогнище будь із ким, 
а лише з тим, хто подобається. 
Через вогнище стрибали усі – і 
молоді, і дорослі. 

• ЦВІТ ПАПОРОТІ. Бажаючі у 
магічну ніч шукали цвіт папороті, 
що світиться. Є вірування, 
що лише в Купальську ніч на 
папороті серед ночі розцвітала 
чарівна квітка щастя – 
кочедижник. Хто її зірве, той 
усе на світі знатиме, дістане 
усі скарби, кохання, матиме 
чудодійну силу,  робити все тією 
рукою, яка зірвала Квітку щастя. 
Але папороть не є квітковою 
рослиною і розмножується 
спорами. Тому квітку папороті 
ніхто не знаходив.

Цвіт папороті змушував молодих 
парами йти до лісу у пошуках 
квітки, якої не існує. Завдання 
зближувало молодих, вони часто 
знаходили кохання.

• ЦІЛЮЩА ВОДА. Імовірно, 
що назва свята походить  від 
слова «купатися», адже під час 
проведення купальських забав 
обов'язковим є обряд купання.  
Існує думка, що починаючи з 
Івана Купала і до Ільїна дня, 
вся нечисть покидає води 
озер, річок і водойм. Купання в 
водоймах вважається головним 
обрядом свята, бо в цю ніч 
вода має цілющі властивості, 
допомагає очистити тіло і душу 
від злих помислів. На світанку 
прийнято вмиватися росою та 
пройти босоніж по траві – для 
оздоровлення.

• ЧУДОДІЙНА ЛАЗНЯ. 
Дорослим чоловікам цього дня 
треба ходити до лазні і перший 
раз цього року паритися 
свіжими березовими віниками. 
«Іванський віник» нібито має 
магічну силу. Вважалося,  краще 
доповнити його з 12 трав, 
зібраних у купальську ніч. 
Потрібно пити і цілющі відвари 
. Найпопулярнішою травою, яку 
збирали цієї ночі, були кропива, 
мати-й-мачуха, материнка і 
полин.

• НІЧ БЕЗ СНУ. 
За віруваннями, в купальську 
ніч, яка є найкоротшою у році, 
не можна спати, оскільки 
оживає не лише природа, 
а й активною стає всяка 
нечисть — відьми, перевертні, 
русалки, чаклуни, домовики, 

водяники, лісовики. Відганяли 
злих духів та енергетику 
недобрих людей, стрибаючи 
через вогнище. Існує думка, 
що галасливі гуляння і танці 
відлякують усе погане. А  хто 
зустріне світанок у гулянні, 
отримає заряд енергії на 
весь рік, згідно із повір'ям, 
на світанок припадає пік 
купальських сил, якими можна 
насититися і зарядитися.

• СУДЖЕНИЙ МІЙ, РЯДЖЕНИЙ. 
У вечір цього дня дівчата 
ворожать на судженого — 
кидають у воду свої вінки, 
а хлопці повинні їх дістати. 
Вінок — це символ щастя та 
одруження. Чий вінок хлопець 
дістане, того й дівчина повинна 
поцілувати і бути з ним у парі 
на це свято (як правило, вибір 
завчасно узгоджують).

Якщо вінок тоне відразу — 
коханий розлюбив, і весілля з 
ним не відбудеться, до берега 
приб’є — незаміжньою бути. У 
кого вінок найдовше попливе 
— буде щасливою. Якщо вінок 
хлопець вловив – це зізнання у 
любові.

Якщо коханого у дівчини не 
було, вона, перед днем Івана 
Купала повністю роздягнувшись, 
збирала 12 різних трав у полі, а 
потім клала їх під подушку, щоб 
побачити уві сні майбутнього 
чоловіка. 

Еротичне, але не розпусне.
Купайло було загальносільським святом, де є місце всім 

віковим групам. Дійовими особами є молоді дівчата 
та хлопці, яким виповнилося 16 років. Вони на святі 

визначалася із парами, це підготовка до осіннього 
сватання. Отже, це свято є по суті глибоко еротичним, 

але не розпусним.  До обряду залучаються й молодиці, 
які допомагають «наставляти» молодь. Навіть малих 

діток приносять мами й тримають на руках протягом 
свята. Присутні були і старші чоловіки, і підлітки, які 

спостерігали за цим чуттєвим дійством, і робили крок 
до дорослого життя. Ще вважалося, що Купальська ніч – 

найкращий період для зачаття, тож одружені пари теж 
не спали чарівної ночі.

За матеріалами Олекси Воропая «Звичаї нашого народу» підготувала Ольга Іванова
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ОВЕН. Ви сповнені сил та 
ентузіазму, поїздки будуть 
вдалими, однак не пла-

нуйте занадто сміливих. Важливо 
продумати реалізацію планів та чи 
оцінять це навколишні.

ТЕЛЕЦЬ. Готуйтеся до 
несподіваних змін, за-
плутаних ситуацій, нама-

гайтеся не панікувати і не вплу-
туйтесь у ризиковані афери. Важ-
ка робота почекає. 

БЛИЗНЮКИ. У вашо-
му житті починається 
важливий період як для 

професійного зростання, так і для 
духовного вдосконалення. Попе-
реду – приємні зустрічі.

РАК. Уважніше приди-
віться до суперників та 
конкурентів, не кажіть 

зайвого, щоб вашою інформацією 
не скористалися. Вихідні прове-
діть вдома.

ЛЕВ. Насичений контак-
тами і новими знайом-
ствами період. Вам усе 

вдасться, реалізуються ваші да-
лекоглядні особисті плани. Поду-
майте про додатковий заробіток. 

ДІВА. Кількість справ та 
обов'язків на роботі та 
вдома побільшає, не ви-

стачатиме часу на відпочинок, їжу 
та сон. Проте, зберігайте спокій, 
усі проблеми вирішаться.

ТЕРЕЗИ. Не відмахуйте-
ся від цікавих думок та 
оригінальних ідей, що 

відвідають вас. Вдалий тиждень 
для початку нової справи – вона 
приречена на успіх. 

СКОРПІОН. Атмосфера 
на роботі комфортна та 
доброзичлива. Ваші успі-

хи будуть помічені й винагород-
жені керівництвом. Можете роз-
раховувати на премію.

СТРІЛЕЦЬ. Усе спри-
яє діловим успіхам, 
сприятливий час для 

прибутку. Намагайтеся не спо-
кушатися. Вихідні очікуються 
вдалими. 

КОЗЕРІГ. Краще ді-
яти не в пихатій са-
мотності, а з надійни-

ми партнерами. У суботу корис-
ний максимальний спокій і тихий 
відпочинок.

ВОДОЛІЙ. Будьте мудрі-
ші та розсудливіші. Зара-
ди великого не бійтеся 

поступитися маленьким, від цьо-
го тільки виграєте. Сприятливий 
час для особистого життя.

РИБИ. Дні відносно-
го спокою чергувати-
муться з активною бо-

ротьбою за місце під сонцем. 
Не ризикуйте, краще пустіть 
усе в хід.
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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


