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 ПОТРІБЕН КОМПРОМІС

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

ПЕНСІОНЕРИ, ЗА 
ПРОЇЗД ПО ПОВНІЙ!

Наталія ДОЛИНА

За кілька днів до цього в салонах 
маршруток з'явилося повідомлен-
ня: «До уваги пасажирів, які корис-
туються пільговим проїздом! Згідно 
з Постановою Кабінету Міністрів від 
14.03.2018 р. №197 «Деякі питання 
надання пільг у готівковій формі з 
оплати проїзду усіма видами тран-
спорту загального користування на 
міських, приміських та міжміських 
маршрутах» пенсіонери за віком 
втратили право на безкоштовний 
проїзд. Також учні, які користували-
ся знижкою, надалі сплачуватимуть 
100% вартості проїзду. Ці зміни вво-
дяться в дію з 15.05.2018 р.».

Таке рішення викликало резо-
нанс серед бориспільців.

«Сьогодні в маршрутці мені ска-
зали, що пільговиків за віком без-
коштовно не обслуговуватимуть», 
— обурюється пенсіонерка з Бо-
рисполя Лідія Горбунова. Її підтри-
мує пенсіонер, інвалід ІІ групи Пе-
тро Шунькин, якому також відмо-
вили у пільговому обслуговуванні.

На зупинці біля лікарні, як завж-
ди, багато пасажирів. Більшість з 
них — люди похилого віку, які пере-
суваються на милицях або з палич-
кою. Новація перевізників стала для 
них неприємною несподіванкою.

Чи мали право?
Секретар Бориспільської міської 

ради Ярослав Годунок наголошує, 
що це рішення перевізників є не-
правомірним і незаконним.

— Перевізники порушують умо-
ви договору, укладеного із замов-
никами, відмовляючись перевози-
ти пільговиків — пенсіонерів та шко-
лярів, хоча в договорі це прописано. 
З міського бюджету виділили кош-
ти на компенсацію пільгового пере-
везення в сумі 760 тис грн на 2018 
рік. До завершення навчального ро-
ку залишилися лічені дні. Влада ста-
витиме питання про розірвання до-
говору з перевізниками. Я звернуся 
до конкурсного комітету. Оголоси-
мо новий конкурс, на їхнє місце при-
йдуть нові підприємці, — прокомен-
тував «Вістям» Я. Годунок.

Також секретар міської ради на-
полягає на посиленні відповідаль-
ності за невиконання умов догово-
ру на перевезення пасажирів і хо-
че передбачити пункт щодо накла-
дання штрафів на перевізників за 
відмову обслуговувати пасажирів 
пільгових категорій. Ярослав Году-
нок телефонував на Урядову гаря-

чу лінію та відправив звернення до 
Укртрансбезпеки зі скаргою на не-
законні дії міських перевізників.

Закон, як дишло
Ситуація із пільговими перевезен-

нями є непростою, оскільки пов'яза-
на із законодавчими колізіями.

Роз'яснює питання головний спе-
ціаліст відділу з питань надзвичай-
них ситуацій та цивільного захи-
сту населення виконавчого коміте-
ту Бориспільської міської ради Те-
тяна Слободська. «З січня 2016 року 
набула чинності низка змін до зако-
нів, що переформатує правила на-
дання пільг на проїзд у міському та 
міжміському транспорті. Президент 
України Петро Порошенко підписав 
Закон № 3628 про внесення змін до 
деяких законодавчих актів, згідно з 
яким забезпечення безоплатного 
проїзду в громадському транспор-
ті для окремих категорій громадян 
відтепер залежатиме від рішення ор-
ганів місцевого самоврядування. У 
цьому законі зазначено, що держав-
ні пільги для пенсіонерів за віком 
скасовано. Прикінцеве положення 
було таким: привести у відповідність 
всі нормативні документи, зокрема, 
Постанову Кабінету Міністрів №354 
від 17 травня 1993р. «Про безоплат-
ний проїзд пасажирів на транспорті 
загального користування». Згідно з 
цим документом, пенсіонерам за ві-
ком надано безоплатний проїзд всі-
ма видами міського та примісько-
го транспорту, крім метро та таксі. 
Проте ця постанова не була приве-
дена у відповідність і залишається 
діючою. Тобто для перевізників По-
станова Кабміну 1993 року не ска-
сована. Проте 14.03.2018 р. Кабінет 

Міністрів видає нову Постанову (ту 
саму, витяг з якої демонструють пе-
ревізники). Пільгових категорій за ві-
ком у ній уже немає», — коментує Те-
тяна Слободська. 

Отже, на сьогодні в сфері піль-
гових перевезень склалася пара-
доксальна ситуація: діючими є оби-
дві постанови Кабміну. Та, де пен-
сіонери за віком мають пільги, і та, 
де пенсіонерів як пільгової катего-
рії взагалі не існує. Згідно з поста-
новою від 14.03.2018 р., на пільги 
мають право чорнобильці, учасни-
ки бойових дій, особи, які отрима-
ли інвалідність внаслідок війни, діти 
з багатодітних сімей, ветерани вій-
ськової служби, органів внутрішніх 
справ, Національної поліції, подат-
кової міліції, батьки військовослуж-
бовців, які загинули під час проход-
ження військової служби тощо.

Таким чином, доля пільговиків 
за віком повисла в повітрі. Доку-
мент, на який могли б спиратися 
їхні захисники, де-юре не скасова-
ний, але де-факто вважається за-
старілим. А з нових законодавчих 
актів пенсіонерів викреслили, на-
че їх взагалі не існує.

Як відомо, закон зворотної дії не 
має, а умови договору, укладеного 
на певний період, потрібно вико-
нувати. Проте, здається, ці прави-
ла не для нашої країни.  

Законодавчі колізії — це не рядки 
на папері, а конкретні людські долі. 
Ситуація з пільговими перевезення-
ми — саме такий приклад. Договір 
на перевезення пасажирів автотран-
спортом, укладений виконавчим ко-
мітетом Бориспільської міської ра-
ди, діє з 25 грудня 2015 року по 25 
грудня 2020 року. Ним передбача-
ється перевезення пільгових паса-

жирів, зокрема пенсіонерів за віком. 
Згідно з пп.2.2.4 договору, «переві-
зник забезпечує безоплатне пере-
везення пасажирів пільгових катего-
рій, визначених діючим законодав-
ством — без обмежень, у межах об-
сягів, встановлених Організатором 
(виконавчим комітетом Бориспіль-
ської міської ради) на відповідний 
термін». Але ж закони в нашій країні 
змінюються швидко. Тож перевізни-
ки, відмовляючись від прийнятих ра-
ніше зобов'язань, посилаються на ді-
юче законодавство.

«Потрібні мільйони» 
Перший заступник Бориспіль-

ського міського голови Микола 
Корнійчук вважає, якщо пільги дає 
держава, чому крайніми зробили 
перевізників і місцеві бюджети.

«При існуючому сьогодні тарифі 
перевізник ніколи не зможе купити 
нового автобуса. Ми підрахували, 
якщо місто виділятиме кошти на пе-
ревезення двох пасажирів за кож-
ним рейсом, то необхідно з травня 
до кінця року передбачити переві-
зникам 2 млн 380 тис. грн. А перед-
бачено 760 тис. грн, що не компен-
сує перевезень навіть одного паса-
жира за рейс. Якщо порахувати усі 
категорії пільговиків, які є у Бори-
сполі, хто має право на пільги, то на 
рік потрібно буде понад 40 млн грн. 
А це приблизна вартість будівниц-
тва дитсадка. Пенсіонери не вхо-
дять до категорії, що мають право 
на пільговий проїзд. Міська влада 
не зобов’язана, але має право на-
давати їм такі пільги. Але який міс-
цевий бюджет витримає подібне на-
вантаження?» —  ставить риторич-
не питання співрозмовник.

ТОЧКА ЗОРУ 
ПЕРЕВІЗНИКІВ

«Нас звинуватили 
в усіх бідах»

• Олександр КИСЕЛЬОВ:
— Ми діємо згідно з По-

становою Кабінету Міні-
стрів від 14 березня цьо-
го року. Всі пільгові катего-
рії, які там прописані, ми на 
цей момент обслуговуємо. 
А пенсіонерів за віком там 
немає. Про те, що не буде-
мо, згідно із законом, їх об-
слуговувати, ми попереди-
ли за два місяці. 15 травня 
закінчився цей термін. Нас 
звинувачують в усіх бідах — 
і в тому, що пільговиків не 
хочемо брати, і що автобу-
си старі. Але порахуйте самі. 
Зараз новий автобус коштує 
2 млн 250 тис. грн. Купити 
його нереально. Як онови-
ти парк? Сума, яку нам місь-
ка влада сплачує за пільгові 
перевезення, не покриває 
затрат. За один рейс по мі-
сту водій перевозить 7-10 
пільговиків, а компенсації 
ми отримуємо одну гривню 
за рейс. Її не вистачає, тому 
і маємо проблеми із випла-
тами зарплати водіям та ре-
монтами автобусів. Скільки 
в нас зараз пільговиків? 22 
тисячі осіб. Це всі категорії (і 
учасники АТО, і чорнобиль-
ці, і інваліди тощо). Яке під-
приємство це може витри-
мати? Ми змушені закрити 
маршрути №6, №10, №15. 
Я майже 20 років на цьому 
ринку. Більшість маршру-
тів у Борисполі розробили 
перевізники. Але якщо все 
піде так і далі, ми просто зі-
йдемо з дистанції. Ми ніко-
го не шантажуємо і не на-
магаємося маніпулювати, 
можливо, прийде інший пе-
ревізник. Але проблеми за-
лишаться, і перекладати їх 
на перевізників не можна. 
Треба шукати вихід спільно. 
Можливо, це будуть талони, 
які дадуть змогу звітувати 
перед міською радою, або 
монетизація. Вважаю, це бу-
ло б найкращим варіантом.

Компенсація «одна 
гривня за рейс»

• Микола МОЗГОВИЙ:
— Перевізникам несила 

тягти на плечах всі пільгові 
зобов'язання. Компенсація 
«одна гривня за рейс» воче-
видь збиткова. У нас зараз 
дві машини стоять, бо немає 
чим платити водіям. Так, ми 
відмовилися обслуговувати 
пенсіонерів за віком, адже 
це прописано в законі. Про-
те всі інші категорії пільго-
виків (інваліди, чорнобиль-
ці, учасники бойових дій) 
обслуговуються без обме-
ження. Ми пропонуємо — 
дайте людям гроші на про-
їзд. Але ж це кілька мільйо-
нів гривень.

 З 15 травня приватні пе-
ревізники Борисполя від-
мовилися надавати пільги 
школярам і пенсіонерам. На 
якій підставі це було зро-
блено і чого очікувати далі 
— з’ясовували «Вісті».

• Подія широко обговорюється. Питання щодо пільгових перевезень залишається відкритим.
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12 РОКІВ У ПОЛОНІ 
КІНГ-КОНГА

Наталія ДОЛИНА

Вимагають доплату
Інвестори житлового комплексу 

на вул. Київський Шлях, 95, який в 
народі охрестили Кінг-Конгом, не 
можуть отримати свої квартири у 
власність. Люди наголошують, що 
забудовник ТОВ «Бориспільміськ-
буд», порушуючи умови договорів, 
вимагає доплати за їхні квартири.

У 2006 році люди уклали дого-
вори з інвестиційними компанія-
ми, виконали всі умови договору, 
оплатили 100% вартості квартири. 
Інвестиційні компанії, порушуючи 
законодавство, передали в заста-
ву банку АКБ «Київ» майнові пра-
ва на квартири та отримали вели-
чезні суми кредитів. Інвестори бу-
ли змушені в судах доводити не-
дійсність договорів іпотеки та свої 
права на квартири.

У 2007 році будівництво було зу-
пинено, інвестиційні компанії та 
забудовник ТОВ «Агробудпере-
робка» розпочали процедуру бан-
крутства. У 2010 році на загальних 
зборах інвесторів представник за-
будовника повідомив про необхід-
ність підписання нових договорів 
з іншим забудовником — ТОВ «Бо-
риспільміськбуд», що дасть мож-
ливість добудувати будинок і отри-
мати квартири. 13.11.2010 р. були 
підписані договори, згідно з якими 
ТОВ «Бориспільміськбуд» переби-
рає на себе обов'язки інвестицій-
ної компанії та зобов'язується ви-
конати їх у повному обсязі. У до-
говорі вказано, що інвестори свої 
зобов'язання виконали повністю, 
сплачена сума є остаточною і пе-
регляду не підлягає.

Будівництво комплексу розтяг-
нулося на довгі роки, та в липні 
2017 року здано в експлуатацію 3 
та 4 секції, а в секціях 5 та 6 закін-
чуються будівельні роботи.

За умовами договору, після зда-
чі в експлуатацію, протягом од-
ного місяця забудовник мав під-
писати акти прийому-передачі та 
передати квартири інвесторам у 
власність. Проте вже 6 місяців піс-
ля здачі в експлуатацію 3 і 4 секцій 
ТОВ «Бориспільміськбуд» не пере-
дає квартири, а вимагає від інвес-
торів доплату 1420 грн за кв. м, а 
це від 50 до 200 тис. грн за кварти-

ру. Понад 100 інвесторів та їхніх сі-
мей у секціях 3 та 4 не можуть от-
римати свої квартири. Вони зби-
рали загальні збори, звернулися 
до програми «Новини» телекана-
лу «Інтер». Керівництво ТОВ «Бо-
риспільміськбуд» навіть на каме-
ру журналістам підтвердило, що 
без доплат інвестори не отрима-
ють свої квартири, а кошти їм по-
трібні на добудову комплексу.

Обурення на форумі
Коли Шекспір написав свої зна-

мениті слова «немає повісті сум-
нішої на світі», він не бачив фору-
му сайту REALT.UA, де обговорю-
ють новобуди. Ось де поєднали-
ся епос, трагедія, нездійснені мрії 

і зрада. Майже впродовж усього 
терміну будівництва сумнозвісно-
го хмарочосу нещасні інвестори 
ділилися своїми воістину титаніч-
ними зусиллями домогтися спра-
ведливості. 

«Шановні інвестори 3-4 секції! 
Як ви знаєте, будинок вже зданий 
в експлуатацію. Приїжджаємо за 
ордерами на квартиру, а в нас ви-
магають доплатити 1420 гривень 
за квадратний метр, при цьому 
жодного офіційного документа не 
дають! Кажуть, що опалення під-
ключать після того, як заселять 
50% людей».

«Сьогодні на зборах вирішили, 
що інвестори 3-4 секції подають за-
яви до поліції». 

«Роботи на 5-й та 6-й секції по-
ки призупинені. Відновлені будуть, 
коли 3 та 4 секції почнуть здійсню-
вати доплати. Від судів (група на-
ших колег подали позови до суду) 
забудовник відіб’ється. 

Коли почнеться процес доп-
лат, 5 та 6 секції можуть бути зда-
ні до жовтня цього року і навколо 
будинку буде наведений повний 
порядок».

«Шановні інвестори, я свою 
квартиру вже оформив. Доплатив 
і нарешті отримав довгоочікува-
ну квартиру у власність !!! Чекаю 
сусідів !!!»

«Забудовник хоче зіштовхнути 
інвесторів недобудованих 5-6 сек-
цій з інвесторами добудованих 3-4 
секцій. Мета друга — залякати ін-
весторів, що вони взагалі можуть 
втратити квартири».

«Є інформація, що на пару десят-
ків квартир вже оформлені пра-
ва власності. Зрозуміло, що цією 
інформацією вони намагаються 
спровокувати процес доплат. Але 
де докази, що за ці квартири до-

платили? Хтось бачив чеки, доку-
менти? Спілкувався віч-на-віч з ци-
ми людьми? Чому ці люди не обу-
рюються тим, що не можуть осели-
тися в свої квартири?»

«Шановні інвестори! Негайно 
звертайтесь до Бориспільської по-
ліції із заявами про шахрайські дії 
забудовника та визнання вас по-
терпілими в рамках кримінального 
провадження. Про те, як наш «бід-
ний забудовник» з переляку поли-
шив вчора будівництво і «кинув на 
амбразуру» бабусю-консьєржку, 
мабуть, більшість з вас бачили по 
5 каналу (відео «Чекають на квар-
тири 12 років»). Можна було б наз-
вати це цирком, якби це не була та-
ка багатомільйонна афера».

Як бачимо, забудовник вдається 
до різноманітних дій, аби приму-
сити інвесторів до незаконної до-
плати: шантаж, залякування і на-
віть використання «засланих ко-
зачків». Адже зараз ситуація є та-
кою, що навіть за умови доплати і 
отримання омріяних ключів жити в 
цьому будинку неможливо. 

За фактом
10 травня в інвесторів терпець 

урвався. Після того, як забудовник 
опечатав вхід у секції 3 і 4, пору-
шуючи право доступу в квартири, 
люди перекрили Київський Шлях. 
Викликали поліцію, було складе-
но протокол про незаконне будів-
ництво «СпортЛайфа» на терито-
рії висотки.

Нині ситуація не змінилася. Ін-
вестори, як і раніше, не можуть от-
римати ні документи, ні ключі від 
квартир. Люди у відчаї запевняють, 
що якщо проблему не буде виріше-
но, вони перекриватимуть дорогу 
до аеропорту «Бориспіль».

 «Віддайте наші кварти-
ри»! З такою вимогою 10 
травня з півсотні мешканців 
Борисполя перекрили вули-
цю Київський Шлях. 12 ро-
ків тому люди вклали гро-
ші у будівництво житла, але 
досі не отримали ані клю-
чів, ані документів на своє 
житло. У конфлікті розби-
ралися «Вісті».

«Інвестори без 
документів на 
квартири»

— Забудовник не виконав 
техумови ні по опаленню, ні по 
водопостачанню, ні по кана-
лізації, ні по газопостачанню, 
ні по електриці. Жодна кому-
нікаційна мережа не працює. 
Сьогодні цей будинок — спо-
руда. Є інформація, що части-
ну квартир хочуть передати 
військовим. До нас приїжджа-
ли представники Нацгвардії, 
вимагали, щоб ми видали ор-
дери на квартири, які будуть 
службовими. Вже четвертий 
раз виносять це питання на 
виконком. Треба з'ясувати, чи 
немає тут шахрайських дій, ко-
ли квартири, які належать лю-
дям, перепродають. Адже до-
кументи на помешкання інвес-
тори отримати не можуть.

Крім того, забудовник не-
законно зводить на території 
об'єкта спортивний заклад.

Жодних експертиз і дозво-
лів на будівництво «СпортЛай-
фа» немає. Там планується ба-
сейн, але внизу річка Альта. Де 
гарантія, що каналізація пра-
цюватиме нормально, не буде 
води в сусідніх будинках, а в 
найгіршому випадку — не за-
валиться будинок? 

Ярослав ГОДУНОК, 
секретар Бориспільської 
міської ради 

КОМЕНТАР

• Ошукані інвестори перекривали Київський Шлях, щоб привернути 
увагу до проблемного довгобуду.

ОБРАНО 
ДИРЕКТОРА 
АКАДЕМІЧНОГО 
ЛІЦЕЮ

Ольга ІВАНОВА

У Борисполі обирали дирек-
тора міського академічного лі-
цею на конкурсній основі з-по-
між трьох кандидатів на поса-
ду. До речі, серед претендентів 
не було чоловіків.

Конкурсантки — претенден-
ти на посаду керівника ново-
го академічного ліцею підготу-
вали презентації та поділили-
ся із конкурсною комісією влас-
ним баченням розвитку нового 
навчального закладу. Виступи-
ли Олена Захарченко — вчи-
тель-методист, викладач україн-
ської мови та літератури, Оксана 
Футорна — кандидат біологічних 
наук та Оксана Пономарьова, за-
ступник директора школи №6. 

Комісія, провівши співбесіди 
із конкурсантками, прийняла ко-
легіальне рішення: очолить бо-
риспільський академічний ліцей 
Оксана Пономарьова.

Наразі принципи набору до но-
вого навчального закладу викла-
дачів та учнів у міській раді не ко-
ментують. Наголошують, що за-
рано, зараз головне завдання — 
здати об’єкт в експлуатацію до 
нового навчального року. 

НОВИЙ 
ГОЛОВА 
ФРАКЦІЇ 

10 травня у Бориспіль-
ській районній раді відбу-
лися загальні збори фрак-
ції Блоку Петра Порошенка 
«Солідарність». 

Головою фракції одноголос-
но було обрано депутата рай-
ради, голову постійної комісії з 
питань соціально-економічно-
го та культурного розвитку Во-
лодимира Хворостянка. 

Нагадаємо, що раніше фрак-
цію БПП у районі очолював Во-
лодимир Солдатенко. Оскіль-
ки районний обранець ігнорує 
засідання сесій районної ради, 
його було переобрано.
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 ІЗ ПОТУГАМИ

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ 
ДО ПЕРВИНКИ

 Процес створення пер-
винної ланки медицини, як 
того вимагає медична ре-
форма, у Борисполі ще три-
ває. Який шлях до старту 
первинки містом уже про-
йдено та які виклики досі іс-
нують, запитували «Вісті».

Оксана КОБЗАР, 
фото Тетяни ХОДЧЕНКО

• Малі проблеми. Створення 
первинної ланки медицини у Бори-
сполі серед містян породжує слаб-
ку надію на покращення стану охо-
рони здоров’я у місті і значні по-
боювання щодо його суттєвого по-
гіршення. Полярність думок існує 
у місцевих верхах і низах, але ре-
форма все ж впроваджується, не-
хай і повільно. 

Офіційний Бориспіль свого часу 
заявив, що по місту буде п’ять амбу-
латорій сімейної практики, визна-
чився з адресами та створив і заре-
єстрував Комунальне підприємство 
— медичний заклад «Бориспіль-
ський міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги», очільни-
ком якого є Євгеній Черенок, який 
уже виконує свої посадові обов’язки.

Також було написано Бориспо-
лем відповідну програму підтрим-
ки та розвитку новоствореного під-
приємства, яку прийняли у грудні 
минулого року, а нещодавно вне-
сли коригування відповідно до цін 
та вимог табеля оснащення майбут-
ніх медамбулаторій. Коштів у місь-
кому бюджеті на процес запуску 
первинки, кажуть у міськраді, не 
бракує. Але у приміщеннях амбу-
латорій досі ще тривають ремонти, 
хоча первинка у місті мала б запра-
цювати з липня цього року, але, во-
чевидь, не складеться. 

• Головна проблема. Шлях до 
первинки у Борисполі оголив не-
вирішену принципову дилему між 
містом та районом: чия Бориспіль-
ська ЦРЛ та чи ввійде до складу за-
сновників Бориспільська міська ра-
да. Недомовленість у цьому питанні 
двох місцевих рад автоматично ста-
вить під сумнів, якою буде подальша 
доля центральної районної лікарні, 
тобто вторинної ланки місцевої ме-
дицини, що кидає тінь невизначено-
сті на стан усієї медичної галузі Бо-
риспільщини. Люди бояться, що на-
ша первинна ланка буде слабкою, 
а за послугами вторинної ланки — 
себто до вузькопрофільних лікарів 
— доведеться бориспільцям їхати 
до Броварів. Є побоювання серед 
населення, що більшість стаціонар-
них відділень ЦРЛ припинять діяль-
ність, які саме — невідомо. Себто із 
медреформою Бориспільщина мо-
же звузити сферу місцевих медпо-
слуг до мінімуму. Місто із цього при-
воду не мовчить, а район поки нічо-
го не коментує.

• Ця амбулаторія буде на першому поверсі п'ятиповерхівки навпроти школи №3. Ще минулого року проект на капремонт цього приміщення 
був готовий, його довелося переробляти. Роботи виконує КП «ЖЕК-1». У приміщенні замінено вікна, двері, буде кахель та лінолеум, відбудеться пе-
репланування приміщення та його добудова. 

• Амбулаторія на вул.Глибоцька, 81. Про ремонт фасаду приміщення поки не йдеться. Не передбачено і  парковок.

• Амбулаторія на вул. Київський Шлях, 24 (стоматполіклініка). Станом на 14 травня продовжуються ремонтні роботи, які тривають вже три 
місяці. Гроші виділяються із міського бюджету поетапно — щомісяця під час кожної сесії по 199 тис. грн. Організатором виконання робіт є  КП 
«ЖЕК-1», робоча сила — наймані працівники. «Стіни медичних кабінетів обкладено новим кахелем, на підлозі лінолеум, замінено опалення, двері 
та вікна,» — розповідає головний інженер комунального підприємства Олексій Коробка. 
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Ілля ЛУЦІВ, лікар УЗД, депутат 
Бориспільської міської ради

ЧОМУ ПОВІЛЬНО ПРОСУВАЄТЬСЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ У БОРИСПОЛІ 
ТА ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД МІСЦЕВОЇ МЕДИЦИНИ ЗАГАЛОМ? НА ЦІ ТЕМИ РОЗМІРКОВУВАЛИ 
ПРИЧЕТНІ І ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА МЕДРЕФОРМУ У МІСТІ.

Ілля Михайлович входить до 
переговорної групи від Бориспо-

ля з питань медицини. Він поді-
лився песимістичними погляда-
ми стосовно темпів впроваджен-
ня реформи первинної ланки ме-
дицини у місті та озвучив кілька 
проблем місцевої медицини, які 
взаємозалежні. 

— Міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
створений. Але ремонти в окре-
мих амбулаторіях сімейної меди-
цини міста робляться вкрай по-
вільно. Чому? Це питання не до 
мене. Я, разом із депутатом Оле-
гом Вересом, заступником місь-
кого голови Людмилою Пасенко 

та юристом міськради Олексан-
дром Жарим, входжу до складу 
переговорної групи, яка спіль-
но із представниками РДА ви-
вчає ситуацію щодо Бориспіль-
ської ЦРЛ. Скажу так: у місті і ра-
йоні немає досі спільного бачен-
ня розвитку охорони здоров’я, 
тому перспективи місцевої ме-
дицини, на жаль, туманні, — ді-
литься співрозмовник. І нарікає, 
якби Бориспільська РДА не при-
гальмувала процес будівництва 
терапевтично-неврологічного 
корпусу, то нині б уже завершу-
валося його будівництво.

— Я втомився боротися за про-
сування медичних питань. Свого 
часу, коли були суперечки із райо-
ном за аеропорт, я пояснював і де-
путатам, і людям, що потрібно па-
ралельно вирішувати питання що-
до Бориспільської ЦРЛ, бо матиме-
мо проблеми. Сьогодні ситуація з 
лікарнею невизначена, бо невідо-
мо, чия лікарня — району чи міста 
— і як буде далі. Район нині покра-
щив фінансування ЦРЛ, але коли б 
місто мало юридичну можливість 
долучитися, і лікарня, і населення 
б виграли. Потрібне спільне рішен-
ня, — говорить Ілля Михайлович.

«МАЙБУТНЄ МІСЦЕВОЇ МЕДИЦИНИ ТУМАННЕ»

«РЕМОНТИ ПОВІЛЬНІ, ЗАТЕ ЯКІСНІ»
Адреси і готовність амбулаторій

— Амбулаторія на вул. Гагарі-
на уже діюча; на вул. Київський 
Шлях, 11 — діюча; на вул. Гли-
боцька, 81 — виділено понад 
1 млн грн на капремонт — ско-
ро буде введено в експлуата-
цію; на вул. Київський Шлях, 24 
(стоматполіклініка) — уже за-
вершується ремонт, там буде 
кабінет щеплень, окрема кім-
ната для препаратів, які міс-
тять наркотичні речовини. Що-
до амбулаторії на вул. Лютнева, 
12 (колишній магазин «Смак») 
— є висновки держексперти-
зи — потрібно по експертному 
звіту 6,5 млн грн для капремон-
ту. Ці кошти у бюджеті зарезервовані, на найближчій сесії має бути ви-
ділено перший транш у 3 млн грн, далі — проведемо тендер на вико-
нання робіт, також майже підготовлене приміщення там для мамогра-
фа (витрачено на оновлення понад 300 тис. грн), готується паспорти-
зація. Це буде найбільша амбулаторія, введення планується до кінця 
року. Впровадження реформи триватиме до 2019 року. Загальна су-
ма із міського бюджету на ремонт амбулаторій цього року — близь-
ко 10 млн грн. Чому затримуємося з ремонтами? Бо наш акцент не на 
швидкості, а на якості зробленого.

Яка суть реформи?
— Може, я неправильно розумію суть медреформи, нехай мені 

пробачать. Але у нас є Центральна районна лікарня, яка, згідно із 
статутом, є власністю району, але по суті — це спільна власність мі-
ста і району. Є велика поліклініка, як дитяча, так і доросла. Де напи-
сано у законі, що ми маємо звільнити ці приміщення, знайти інші для 
розміщення сімейних лікарів, які зараз є терапевтами? Чому люди, 
які живуть поблизу ЦРЛ, повинні їхати до котроїсь із міських амбу-
латорій до сімейного лікаря? Не розумію. Я за те, щоб кожен мікро-
район мав свою амбулаторію, але не потрібно відмовлятися від цен-
тральної лікарні, її потрібно зберегти, лікарі мають там працювати.

Невідомо, що буде з Бориспільською ЦРЛ після реформи. Потрібно 
нам зберегти і лікарню, і поліклініку, і робочі місця лікарів. Яка їхня до-
ля — поки нас не інформують. Ще мінус — немає конструктивної полі-
тики між містом і районом щодо лікарні, її статуту. Місто виділяє гро-
ші на ЦРЛ, але у вигляді субвенції — 52 % від потреби лікарні, а район 
фінансує 48%. Лікарня має бути офіційно спільною власністю міста і 
району. Чому нам, домовившись, не побудувати новий корпус лікар-
ні і не віддати його під первинну медицину чи діагностичний центр, 
адже 10 млн грн торік місто виділило на це будівництво?

Первинка, як у Німеччині
— Первинна ланка медицини — це сімейні лікарі, але, думаю, во-

ни повинні працювати у великих медичних центрах, оснащених су-
часним обладнанням, щоб пацієнт прийшов на консультацію, про-
йшов обстеження і отримав висновки щодо свого здоров’я. Потріб-
не комплексне обстеження хворого на рівні первинної ланки медици-
ни в одному приміщенні. Наприклад, прийшла жінка на обстеження 
до сімейного лікаря на вул. Глибоцьку, її направляють на рентген, що 
в іншому місці, потім їй потрібно їхати в лабораторію. Це неправиль-
но. Я був у Німеччині, де клініки у невеличких містечках теж первин-
ної ланки медицини, але вони оснащені надсучасним обладнанням, і 
людина там в одному місці отримує висновок про своє здоров’я. Оце 
правильний підхід.

«ПЕРВИННА ЛАНКА НЕ ЗАБЕРЕ 
ФУНКЦІЇ ЦРЛ»
Про темпи ремонтів

— Я відповідаю за зміст впро-
вадження реформи первинної 
ланки медицини у місті, а за тем-
пи проведення ремонтів у амбу-
латоріях — не до мене, не хочу 
коментувати. Це не моя компе-
тенція. Але скажу чесно, темпи 
робіт мене зовсім не задоволь-
няють. На вул. Київський Шлях, 
24 обіцяли роботи завершити до 
1 квітня, але вони тривають досі. 
Сьогодні обіцяють до 1 червня. 
Кажуть, не вистачає коштів. Я не 
фахівець з будівельних питань і 
не можу давати оцінку.

Плануємо, що первинна лан-
ка медобслуговування у мі-
сті все ж стартуватиме із 1 липня, тоді ж почнеться і електронне 
декларування. 

Місто за партнерство з районом
— Первинна ланка медицини — це амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини. Вторинна ланка — це консультації, лікування ву-
зькопрофільних спеціалістів. Сьогодні створені госпітальні округи, я 
входжу до Госпітальної ради від Борисполя із двома іншими представ-
никами: Іллею Луцівим та Євгенієм Черенком. Рада об’їхала лікарні ок-
ругу — Бровари, Бориспіль, Переяслав-Хмельницький, Яготин, Бере-
зань, Згурівку — з метою оцінити матеріально-технічну базу та кадро-
вий потенціал лікарень, щоб дати рекомендації департаменту охорони 
здоров’я КОДА щодо розвитку вторинної ланки медицини округу. На 
сьогодні Госпітальною радою опрацьовуються методичні рекомендації. 
Але остаточне рішення щодо Бориспільської ЦРЛ за її засновником — 
Бориспільською районною радою. Місто хоче розвивати ЦРЛ разом із 
районом, бути партнером, тому пропонує засновувати разом некомер-
ційне комунальне підприємство на базі лікарні — це і буде вторинна 
ланка місцевої медицини. Місто хоче бути у складі засновників на рів-
них умовах з районом. Є рекомендації до 1 січня 2020 року перевести 
лікарню у комунальне некомерційне підприємство. Є час домовитися.

Амбулаторії розвантажать лікарню
— Первинна ланка медицини покращить стан медичної галузі у 

місті. Вона розвантажить ЦРЛ, зникнуть черги до лікарів. Наприклад, 
якщо хворий прийшов до сімейного лікаря у своїй амбулаторії і по-
требує консультації хірурга, то сімейний лікар його направляє до 
цього спеціаліста на консультацію та лікування безкоштовно. У ам-
булаторіях можна буде здати аналізи, пройти первинне обстеження 
і у разі потреби отримати направлення до вузькопрофільного спеці-
аліста. Первинна ланка не перебирає функції лікарні, тобто вторин-
ної ланки, бо лікувати складніші захворювання будуть на вторинно-
му рівні. Не потрібно плутати два різні поняття. 

Чи буде вторинна ланка медицини на Бориспільщині? Буде 
обов’язково, але якою їй бути — залежить від засновників ЦРЛ.

Було звернення Бориспільської районної ради до міської ради, 
щоб надали представників до спільної медичної комісії по визна-
ченню долі ЦРЛ. На спільному засіданні вирішено зробити експерт-
ну оцінку майна лікарні. Над цим і працюємо. 

Також у планах міста розширювати мережу амбулаторій. Зверта-
лися до районної ради з проханням передати місту в оренду примі-
щення на вул.Гоголя, 1 (дитяча поліклініка).

Микола КОРНІЙЧУК, 
перший заступник міського 
голови Борисполя

Людмила ПАСЕНКО,
заступник Бориспільського 
міського голови з гуманітарних 
питань, входить до Госпітальної 
ради Київщини

У БЕРЕЗАНІ 
ЛАБОРАТОРІЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
РІВНЯ

Тетяна СОЛОВЙОВА

У Березанській міській лі-
карні оновлено клініко-діа-
гностичну лабораторію. Від-
ремонтований кабінет за-
бору крові, в лабораторії 
з’явилися найсучасніші ана-
лізатори крові — гематоло-
гічний (виробництва Шве-
ції), біохімічний (виробни-
цтва Італії) та імунофермент-
ний, — які були придбані за 
кошти держбюджету. 

«Такого оснащення немає 
у сусідніх лікарнях — Яготин-
ській ЦРЛ, Баришівській, Пере-
яслав-Хмельницькій, — наголо-
шують медики. — Березанці мо-
жуть обстежуватись у сучасній 
лабораторії і не платити чима-
лі кошти за аналізи у приватних 
закладах».

З придбанням нового облад-
нання змінюється процедура за-
бору крові: її братимуть виключ-
но з вени. Кров з пальця здава-
тимуть дітки до 3 років.

За допомогою гематологічно-
го аналізатора можна зробити 
загальний аналіз крові за 22 па-
раметрами. Раніше визначались 
лише кількість лейкоцитів, ери-
троцитів та рівень гемоглобі-
ну. Всі дослідження робилися 
«в ручному режимі» — лабо-
рант під мікроскопом підрахо-
вував, скільки в крові, скажімо, 
еритроцитів. У новому аналіза-
торі крові вбудована система 
контролю якості, що допоможе 
уникнути помилок, а прилад ав-
томатично підраховує необхід-
ні показники. Тепер у крові ви-
значається рівень концентрації 
гемоглобіну, середній вміст ге-
моглобіну в еритроциті, серед-
ній об’єм клітин, тромбоцитів — 
раніше ці дослідження можна 
було зробити у приватній лабо-
раторії. Протягом години новий 
аналізатор може дослідити 60 
проб крові. 

Біохімічний аналізатор крові 
теж досліджує кров за багатьма 
біохімічними параметрами, на-
приклад, визначає рівень сечо-
вини у крові, креатиніну, білірубі-
ну, лужної фосфатази, загальний 
рівень білку, холестерину тощо. 

Також планують придбати реак-
тиви для визначення рівня ліпідів, 
кальцію, магнію, фосфору, заліза у 
крові, що теж необхідно для вста-
новлення точного діагнозу. 

Імуноферментний аналіза-
тор запрацює найближчим ча-
сом — після 20 травня. На ос-
танній сесії Березанської місь-
кради депутати проголосували 
за те, щоб виділити з місцевого 
бюджету 55 тис. грн на закупів-
лю реактивів. 

 ПРИЄМНА НОВИНА
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 ФОТОФАКТ

 НОВА ШКОЛА

 ВИТОК ПРОБЛЕМИ

 ПОТРІБНА ДОПОМОГА!

Соціум

Останніми місяцями в Бори-
спільському районі значно зрос-
ла кількість випадків крадіжок 
енергомайна підприємства. 

Особливим попитом у злочин-
ців користується трансформа-
торна олива. Найчастіше злочин-
ці зливають її для використання в 
якості дизельного пального, хоча 
використання трансформаторної 
оливи замість дизелю має згубні 
наслідки для двигунів. Охочих до 

легкої наживи не зупиняє навіть 
те, що електрообладнання знахо-
диться під високою напругою, і 
втручання в його роботу сторон-
ніх осіб — це пряма загроза їхньо-
му життю та здоров’ю.

Керівник Бориспільського ра-
йонного підрозділу ПрАТ «Київ-
обленерго» Микола Борзяк роз-
повідає, що нещодавно у с. Лю-
барці Бориспільського району 
невідомими особами було ви-
крадено 200 літрів трансформа-

торної оливи. Внаслідок вказа-
них дій було пошкоджено тран-
сформатор. Відповідно, такі про-
типравні дії не тільки завдали 
значних матеріальних збитків 
компанії, але й призвели до три-
валого відключення електропо-
стачання споживачів.

ПрАТ «Київобленерго», зі свого 
боку, робить усе можливе та звер-
тається за фактами крадіжок до 
правоохоронних органів, але на 
сьогодні цього не достатньо для 

запобігання розкрадання майна та 
забезпечення сталого електропо-
стачання абонентів.

Тому співробітники ПрАТ «Ки-
ївобленерго» вкотре звертають-
ся до всіх мешканців району з 
проханням проявляти пильність 
і якнайшвидше повідомляти про 
підозрілих осіб поблизу енерге-
тичних об’єктів на спецлінію На-
ціональної поліції «102» або на 
лінію довіри Товариства (044) 
492-30-53 (цілодобово).

МІКА САНЧЕС. 
БОРОТЬБА ЗА 
ЖИТТЯ

Ірина ГОЛУБ

Мікаела Санчес, 23-річ-
на мешканка Борисполя, 
донька ветерана АТО, з 4 
травня знаходиться у ре-
анімації Бориспільської 
ЦРЛ. Лікарі досі не можуть 
встановити діагноз. 11 
травня жінка впала в кому. 
Кожен день підтримуючого 
лікування потребує вели-
ких коштів. Близькі зверта-
ються за допомогою.

Майже 9 років тому Міка з 
мамою та меншим братом пе-
реїхали до Борисполя з Арген-
тини. Мама одружилася з меш-
канцем Борисполя, народила 
найменшу сестричку. 

З початком бойових дій на 
Сході батько пішов добро-
вольцем захищати Україну. По-
вернувся травмований фізич-
но і морально. У 2015 мама Мі-
ки трагічно загинула. І дівчина 
стала для братика і сестрички 
другою мамою. 

Недуга підкралася несподі-
вано. Мікаела перестала ба-
чити і ходити. Через тиждень 
після госпіталізації впала в ко-
му. Лікарі не змогли з’ясува-
ти причину такого стану. Вона 
підключена до апарату штуч-
ної вентиляції легенів. Тран-
спортувати Міку неможливо. 
До неї запрошують спеціаліс-
тів зі столиці. Стан дівчини ста-
більно важкий. 

На медикаменти щодня ви-
трачається близько 3 тисяч 
гривень. Рідних, які могли б 
допомогти коштами, у Міка-
ели немає. Біля неї поряд ци-
вільний чоловік Юрій Кова-
ленко та подружка-кума Ін-
на Бишовець, яка створи-
ла сторінку фейсбуку «Міка 
Санчес. Боротьба за життя» 
(https://www.facebook.com/
groups/167629037256766/).

Коштами підтримують зна-
йомі, колеги з ринку, де пра-
цювала Міка, небайдужі лю-
ди. Можна допомагати ліка-
ми, перелік яких є на сторін-
ці, спеціальним харчуванням 
і коштами. 

Рахунок карточки 
чоловіка 
у ПриватБанку: 
5168 7554 2585 6750
Коваленко Юрій 
Володимирович

Не залишайтеся осторонь! 
Рахунок іде на дні. Важлива 
кожна копійка. 

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

БАЛЬНИКИ «ШАРМУ» СТАЛИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ

13 травня у нашому місті відбувся 
Кубок Борисполя зі спортивних баль-
них танців. Організаторами цих Всеу-

країнських змагань виступили Спілка 
громадських організацій спортивно-
го танцю України, Бориспільська спіл-

ка спортивного сучасного танцю, На-
родний колектив спортивного баль-
ного танцю «Шарм».

У Кубку взяли участь танцівники 
з Черкас, Прилук, Умані, Харкова, 
Броварів, Вишневого, Вишгоро-
да, Українки, Білої Церкви, Києва 
та Борисполя. Усього було близь-
ко 450 учасників. Вихованці «Шар-
му» (керівник Наталія Маркевич) 
стали переможцями у багатьох 
вікових категоріях. Так у змаган-
нях пар першими стали Гришко 
Валерій і Капшук Марія, Душний 
Іван і Бєлих Олександра, Нікулуш-
кін Євгеній і Саторник Яна, Седюк 
Кирило і Ковальчук Юлія, Грищук 
Владислав і Гоцківська Тетяна. У 
виступах солістів найбільше на-
город виборола Сорочинська Ка-
терина. Перемогу також святку-
вали Седюк Аліна, Кондратюк По-
ліна, Здорикова Софія, Козачен-
ко Ангеліна, Терентенко Марія, 
Діденко Марія.

Організатори змагань вдячні за 
підтримку меценату Володимиру 
Іллічу Шалімову.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Сучасна школа — це гроші… 
Гроші на ремонт класу, на репети-
тора та нові ролети, на подарунок 
вчителю, внески до благодійно-
го фонду, гроші на випускний. Ми 
платимо зі своєї кишені, забуваючи, 
що освіта в Україні безкоштовна, а 
з бориспільського міського бюдже-
ту щороку виділяються мільйони на 
потреби освітніх закладів. 

Породжуємо корупцію
«На потреби 4 класу батьків-

ський комітет цього року збирав 
по 700 грн з кожного, благодій-
ний внесок обійшовся у 1000 грн 
— загальна сума склала 1700 грн. 
Здали батьки 30 учнів. Порахуй-
те, які суми надходять до фонду 
із усієї школи. Куди їх використо-
вують? Ще окремо батьки здають 
на зошити, книги та подарунки 
вчителям до свят», — розповідає 
Валентина, мати школяра одно-
го із престижних навчальних за-
кладів міста.

З її слів, ті, хто не погоджуються 
здавати гроші на фонд чи потре-
би класу, з ініціативи батьківського 
комітету потрапляють до «чорного 
списку», їх «соромлять».

«За які заслуги дарувати вчите-
лю подарунки? Це хабар! Продав-
цеві у магазині ми нічого не дару-
ємо, перукарю чи водієві марш-
рутки також, а вчителю на кожне 
свято збираються кошти», — каже 
Катерина, мама школяра однієї з 
міських шкіл.

«Я принципово не здаю коштів 
на школу, в Україні освіта безко-
штовна, і ніхто мене не змушує 
платити», — каже мама п’ятиклас-
ника Назара.

Досліджуючи тему, дізналася, що 
в одній школі у паралельних класах 
батьківські комітети діють по-різ-
ному: в одному класі гроші збира-
ють на усе (від зеленки в аптечці до 
книг), а в іншому батьки здають ли-
ше на охорону і харчування.

Звісно, усі ці кошти збирає не 
вчитель, не директор чи шкільний 
бухгалтер, а батьківський комітет, 
який обирали батьки. Тож у побо-
рах винні саме вони, бо віддаючи 
свої кревні у складчину, думають, 
що до їхньої дитини краще стави-
тимуться у класі чи вчителі кра-
ще виконуватимуть свої професій-
ні обов’язки, що є вкрай помилко-
вим. Може, у нас спрацьовує совко-
ва психологія чи ген хабарництва?

Валерій Мартишко, президент 
благодійного фонду НВК «Гімназія 
«Перспектива», де навчається 1600 
учнів, переконує, що здавати чи ні 
кошти на благодійність в освіті, ви-
рішують батьки, конкретних фіксо-
ваних сум не існує. «Цього року на 

рахунках благодійного фонду гім-
назії коштів суттєво поменшало», 
— наголошує Мартишко. 

За його словами, кошти із бла-
годійності використовують на ку-
півлю оргтехніки для потреб за-
кладу, на ремонтні роботи ці кош-
ти не йдуть.

На потреби школи — 
гроші з бюджету

Людмила Пасенко, заступник 
міського голови з гуманітарних пи-
тань, переконує, що щорічно виді-
ляється вдосталь коштів із міського 
бюджету на навчальні заклади Бо-
рисполя. За її словами, усе необхід-
не для ремонту у школі подається 
директором закладу до міської ра-
ди на розгляд. «Має бути здоровий 
глузд та розуміння потреби. Спочат-
ку батьки вирішують, які ремонтні 
роботи необхідні, та подають про-
позиції до директора. Далі, за його 
узгодженням, ця інформація пере-
дається до виконкому міськради, 
пропозиція розглядається і виділя-
ються кошти», — розповідає про 
прозору схему використання бю-
джетних коштів керівник. «Туалет-
ний папір, миючі засоби, аптечки, ві-
ники та совки знаходяться у цьому ж 
бюджетному списку, тому кошти на 
це від батьків не потрібні. Фарба, лі-
нолеум, меблі — на усе передбаче-
ні бюджетні кошти. Навчальні закла-
ди перейшли у автономне існуван-
ня, управління освіти втручається у 
шкільний процес, коли є скарги від 
батьків. Директор школи повністю 
відповідає за усе, що відбувається 
у стінах очолюваного ним закладу», 

— пояснює Пасенко. Також заступ-
ниця радить батькам відмовитися 
від традиції святкування випускного 
у садочках, 4-х та 9-х класах. 

Ярослав Годунок, секретар Бори-
спільської міської ради, вже не впер-
ше наголошує, що у школах вистачає 
усього, що необхідне для повноцін-
ного навчально-виховного процесу 
без фінансової допомоги батьків. «Ре-
гулярно виділяються кошти не лише 
на поточні потреби освітніх закладів, 
але й на капітальні ремонти, розви-
ток закладів», — каже Годунок.

У Міністерстві освіти також що-
року наголошують, що у школах 
«жодних примусових внесків бути 
не повинно», і радять батькам за 
фактом здирництва у школі звер-
татися до прокуратури.

Але звичка в українців давати 
хабарі є, вона процвітає, і з нею 
змирився фактично кожен, чиї ді-
ти вже досягли шкільного віку. Ша-
новні батьки, давайте разом при-
пинимо побори у школах!

 

Буква закону
Відповідно до Постанови Кабі-

нету Міністрів України від 4 серп-
ня 2000 року «Про затвердження 
Порядку отримання благодійних 
(добровільних) внесків і пожертв 
від юридичних та фізичних осіб 
бюджетним установам та закла-
дам освіти, охорони здоров’я, со-
ціального захисту, культури, науки, 
спорту та фізичного виховання для 
потреб їх фінансування» прийом 
благодійних внесків відбувається 
на добровільній основі з обов’яз-
ковим оформленням відповідної 
документації.

ХТО ПОРОДЖУЄ ПОБОРИ У ШКОЛАХ
 На початку та в кінці на-

вчального року у батьків 
виникають фінансові пи-
тання, адже йдеться про 
збір коштів на шкільні по-
треби. Про які суми гово-
рять цього року та як при-
пинити хабарі у складчину, 
досліджували «Вісті».

• Судді Кубка Борисполя зі спортивних бальних танців.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

*з 01.07 по 31.12.2018 р.*з 01.07 по 31.12.2018 р.

*

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

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№19 (928), 18 травня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

ЗНАЙОМСТВА

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПОНЕДІЛОК, 21 ТРАВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.50, 12.20 "Одруження наосліп"

14.00, 15.20 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 "Секретні матеріали"

20.30, 21.30 Т/с "Хороший хлопець"

22.30, 4.20 "Гроші 2018"

23.45, 0.25 Фантастика "Міф"

5.00 Профілактика передавального 
устаткування

7.30 Х/ф "Сонцеворот"
9.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с "Черговий лікар - 

4" (12+)
15.00, 19.00, 23.00, 2.25 Сьогодні
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подорож до центру душі" 

9, 10 с. (12+)
23.30 Х/ф "Хеллбой 2: Золота 

армія" (16+)
1.55 Телемагазин

5.30, 23.00 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25 Т/с "Нехай говорять" 

(16+)
12.00 "Новини"
14.10 Т/с "Друге життя" (12+)
16.10 "Жди меня"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Лінія світла" (16+)
0.50 Х/ф "Шок" (16+)
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король повітря: Ліга 

чемпіонів"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с "Догори дриґом"
22.00 Готель Галіція
0.00 Теорія зради

5.40, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт. Дайджест
12.30, 13.15 Х/ф "Місія 

нездійсненна - 2" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.20 Х/ф "Місія 

нездійсненна - 5: Нація 
ізгоїв" (16+)

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Пес-2" (16+)
22.45 Свобода слова
0.55 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
2.25 Х/ф "Загін особливого 

призначення"

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

балада"
9.30 "Зіркове життя"
10.20, 0.25 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
12.55 Х/ф "Клятва любові"
15.55 Х/ф "Шалений день"
17.10 Х/ф "З життя начальника 

карного розшуку"
19.00, 2.15 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Вантаж без маркування"
1.20 "Позаочи"
3.45 Кіноляпи

7.00 Профілактика
14.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Світ дивовижних тварин"
20.20, 2.30 "Ситуація"
20.30 "Служба порятунку"
21.00, 23.00, 3.20 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 "Вердикт історії"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Телемаркет"
2.40 "Поради лікаря"
4.05 "Мультляндія"

3.00 Профілактика
12.00 Т/с "Меліса та Джой"
12.35 Х/ф "Вторгнення: Битва за 

рай" (16+)
14.40 Х/ф "Токарев" (16+)
16.35 Х/ф "Примарний вершник" 

(16+)
19.00 Ревізор. Телекрамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф "Справа 39" (16+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі

7.00 Х/ф "Чорта з два" (16+)
8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Дот"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.05 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.55 "Випадковий свідок"
5.05 "Правда життя. Професії"
5.35 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

10.10, 18.15 "Спецкор"

10.55, 18.50 "ДжеДАІ"

11.20 Т/с "Стоматолог" (16+)

14.55 Х/ф "Тактичний напад" (16+)

16.40 Х/ф "Кришталеві черепи" 

(16+)

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)

20.30, 23.00 Т/с "Кістки 12" (16+)

23.55 Нове Шалене відео 

по-українськи

2.50 "Облом.UA."

5.35 Профілактика
12.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 Слідство ведуть 

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

14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.20 М/с "Гон"
15.35 М/с "Чорний Джек"
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.00 Розсекречена історія
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.09, 1.10 Війна і мир
21.00, 3.00 Новини
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.15 Д/ф "Дивовижні міста світу"
2.00 ТАКАШОТАМ
2.10 Д/ф "Смачні історії"
2.30 Незвичайні культури
3.45 Складна розмова
4.15 Д/ф "Мистецький пульс 

Америки"
4.40 Лайфхак українською
5.00 Д/ф "Орегонський путівник"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 22 ТРАВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45, 12.20 "Одруження наосліп"

14.00, 15.20 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 "Секретні матеріали"

20.30, 21.30 Т/с "Хороший хлопець"

22.30 "Поверніть мені красу - 3"

23.45, 0.25 Драма "Хоробре серце"

5.10 М/ф

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

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

сезон
13.30, 15.30 Т/с "Черговий лікар - 

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

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

(16+)
1.30 Телемагазин
3.30 Реальна містика

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"
10.00, 20.40 Т/с "Лінія світла" (16+)
12.30 Т/с "Друге життя" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.20 "Подробиці"
0.50 Х/ф "Неприборканий" (16+)
2.55 "Орел і Решка. Шопінг"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Принцеса Лілліфі"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с "Догори дриґом"
22.00 Готель Галіція
0.00 Теорія зради

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10 Т/с "Пес-3" (16+)
12.15, 13.15 Х/ф "Історія лицаря" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.20 "На трьох" (16+)
16.30, 22.40 Т/с "Копи на роботі" 

(16+)
17.30, 21.30 Т/с "Пес-2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф "Агент Гамільтон: В 

інтересах нації" (18+)
1.55 Т/с "Морська поліція. 

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

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

зайцями"
9.30 "Академія сміху"
10.20 "Зіркове життя"
11.15, 0.20 "Моя правда"
12.10 "Фабрика щастя"
14.00 Х/ф "Яків" (12+)
15.45 Х/ф "Дорога в ад"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Обережно, бабуся!"
1.15 "Позаочи"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Світ дивовижних 
тварин"

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

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

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Вердикт історії"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі

4.55 Абзац

6.49, 8.09 Kids Time

6.50 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

8.10 Т/с "Меліса та Джой"

11.45 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

16.55, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Від пацанки до панянки (16+)

6.30 Х/ф "Під прицілом кохання" 
(16+)

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Осінній марафон"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.25 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.55 "Випадковий свідок"
4.55 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 2.55 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.25 "Загублений світ"

12.55 Нове Шалене відео 

по-українськи

14.35 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)

20.30, 23.00 Т/с "Кістки 12" (16+)

23.55 Х/ф "Ігри на виживання" 

(18+)

1.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.50, 15.55 Все буде добре!
8.10 Світами за скарбами (12+)
10.50 МастерШеф (12+)
14.00 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 ЕксперименТИ (16+)
22.40 Давай поговоримо про секс 

(16+)
0.40 Один за всіх (16+)

6.27, 9.25, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35, 19.25 Д/ф "Шамварі: 

територія диких тварин"
10.30 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
11.00 Д/ф "Столика Японія"
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.00 Документальний цикл Смачні 

історії
12.25 Д/ф "Смак Дзяннаня"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 4.40 Лайфхак українською
13.55 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.20 М/с "Гон"
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.00 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 21 — 27 ТРАВНЯ
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СЕРЕДА, 23 ТРАВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.15, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.50, 12.20 "Одруження наосліп"

14.00, 15.20 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 "Секретні матеріали"

20.30, 21.30 Т/с "Хороший хлопець"

22.30 "Одруження наосліп" 4"

0.25 Драма "Царство небесне"

4.55 М/ф

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

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

сезон
13.30, 15.30 Т/с "Черговий лікар - 

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

13, 14 с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Нью-Йорк" 

(16+)
1.30 Телемагазин
3.30 Реальна містика

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 20.40 Т/с "Лінія світла" (16+)
12.30 Т/с "Друге життя" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
0.55 Х/ф "Буремний перевал"
2.50 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

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

золотими волосинами"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с "Догори дриґом"
22.00 Готель Галіція
0.00 Теорія зради

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 17.30, 21.30 Т/с "Пес-2" (16+)
12.10, 13.15 Х/ф "Брати Ґрімм" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 "На трьох" (16+)
16.30, 22.40 Т/с "Копи на роботі" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Агент Гамільтон: 

Викрадена" (16+)
1.25 Х/ф "Агент Гамільтон: В 

інтересах нації" (18+)
3.15 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
9.30, 0.10 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Градус чорної місяця"
12.05 Х/ф "Йосип Прекрасний: 

Намісник фараона"
15.45 Х/ф "Обережно, бабуся!"
17.15 Х/ф "В останню чергу"
19.00, 2.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "якби я був начальником"
1.05 "Позаочи"
3.30 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00 "Світ дивовижних тварин"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

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

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Життя з левами"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Авіакатастрофи: причини і 

наслідки"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі

5.00 Абзац

6.55, 8.14 Kids Time

7.00 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

8.15 Т/с "Меліса та Джой"

11.50 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки (16+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Суперінтуїція

1.55 Служба розшуку дітей

6.35 Х/ф "Морський характер"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
10.55 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.40 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.55 "Випадковий свідок"
5.40 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00 Нове Шалене відео 

по-українськи
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55 "Загублений світ"
12.55 "Помста природи"
15.05 Х/ф "Мабуть, боги з'їхали з 

глузду"
17.20 Загублений світ
19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (16+)
22.00 Т/с "Кістки 12" (16+)
23.50 Х/ф "Новий хлопець моєї 

мами" (16+)
1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.50 "Облом.UA."

7.05, 15.55 Все буде добре!
8.35 Все буде смачно!
9.30 МастерШеф (12+)
13.00 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний (16+)
0.30 Один за всіх (16+)

6.27, 9.25, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35, 19.25 Д/ф "Шамварі: 

територія диких тварин"
10.30 Телепродаж (на комерційних 

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

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 4.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 М/с "Гон"
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.05 Війна і мир
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешевий відпочинок"
20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.20 Д/ф "Дивовижні міста світу"
1.09, 1.10 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 24 ТРАВНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
1.20, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.50, 12.20 "Одруження наосліп"
13.55, 15.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
20.15 "Секретні матеріали"
20.30, 21.30 Т/с "Хороший хлопець"
22.30 "Міняю жінку - 13"
23.30 "Право на владу 2018"
1.30 Комедія "Стати зіркою"
4.55 М/ф

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

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

сезон
13.30, 15.30 Т/с "Черговий лікар - 

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

(12+)
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)
1.45 Телемагазин
4.40 Реальна містика

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 20.40 Т/с "Лінія світла" (16+)
12.30 Т/с "Друге життя" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
0.55 Х/ф "Тринадцять днів"
3.20 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Казкова країна достатку"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с "Догори дриґом"
22.00 Готель Галіція
0.00 Теорія зради

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.35, 21.30 Т/с "Пес-2" (16+)
12.15, 13.25 Х/ф "Агент Гамільтон: 

Викрадена" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.20 "На трьох" (16+)
16.40, 22.45 Т/с "Копи на роботі" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф "Такий же зрадник, як і 

ми" (16+)
1.45 Т/с "Морська поліція. 

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

5.45, 7.40, 8.45, 9.35 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.25 "Зіркове життя"
9.50 "Академія сміху"
11.20, 0.25 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Принц за сімома 

морями"
13.55 Х/ф "Принц-самозванець"
15.45 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
17.15 Х/ф "Вантаж без маркування"
19.00, 2.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Як стати щасливим"
1.20 "Позаочи"
3.30 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00, 19.25 "Життя з левами"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

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

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Авіакатастрофи: причини і 

наслідки"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.05 Зона ночі

4.55 Абзац

6.54, 8.09 Kids Time

6.55 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

8.10 Т/с "Меліса та Джой"

11.50 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

17.00, 19.00, 22.00 Хто зверху 

(12+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

2.00 Служба розшуку дітей

6.45 Х/ф "Дві стріли"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.30 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.55 "Випадковий свідок"
5.00 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.25 "Загублений світ"

12.55, 2.45 "Облом.UA."

15.30 Х/ф "Новий хлопець моєї 

мами"

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)

20.30 Т/с "Касл" (16+)

22.00 Т/с "Кістки 12" (16+)

23.50 Х/ф "Пітфайтер"

1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.55, 15.55 Все буде добре!
8.20 Все буде смачно!
10.20 Хата на тата (12+)
13.05 МастерШеф (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 Я соромлюсь свого 

тіла (16+)
22.55 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

6.27, 9.25, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35, 19.25 Д/ф "Шамварі: 

територія диких тварин"
10.05 Д/ф "Неповторна природа"
10.30 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
11.00 Д/ф "Столика Японія"
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.00 Енеїда
12.25, 1.09, 1.10 Д/ф "Смак 

Дзяннаня"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 До справи
14.30 Радіо. День
15.20 М/с "Гон"
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 0.15 Інформаційна година
20.25 Схеми. Корупція в деталях
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 21 — 27 ТРАВНЯ

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

19 ТРАВНЯ

КУПУЄМО ВОЛОССЯ
ДО 60000 ГРН/КГ

також ордени, медалі, годинники 
в жовтому корпусі, фотоапарати

За адресою: м. Бориспіль, вул. К.Шлях, 84
(салон «Тіффані», центральний ринок) 

Тел.: 097-283-85-74, 067-622-01-61

ТОВ «ПІК Нова Земля»
29.05.2018 р. о 10.00 відбудеться 

винесення меж земельної ділянки 
в натуру за адресою: м. Бориспіль, 

вул. Братів Шило, 2. Просимо у 
вказаний час прибути власників 
суміжних земельних ділянок за 

цією адресою.
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П'ЯТНИЦЯ, 25 ТРАВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.50, 12.20, 12.55 "Одруження 

наосліп"
14.20, 15.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "#Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова"
23.00, 0.00, 4.30, 5.15 "Розсміши 

коміка"
0.55 "Вечірній київ"

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

2.30, 5.15 Сьогодні
9.30, 6.00 Зоряний шлях
11.10 Реальна містика. Новий 

сезон
13.10 Т/с "Серце слідчого" 1, 2 с.
15.30 Т/с "Серце слідчого"
18.00 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Клянуся любити тебе 

вічно" 1, 2 с. (12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Клянуся любити тебе 

вічно" (12+)
2.00 Телемагазин
3.15 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Т/с "Лінія світла" (16+)
12.30 Т/с "Друге життя" (12+)
14.50, 15.45, 16.45, 1.50 "Речдок"
18.00, 4.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Чужі тут не ходять"
1.20 "Скептик 3"
4.45 "Top Shop"
5.15 "Україна вражає"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король повітря: 

Повернення"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 3.35 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 2.45 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "DZIDZIO Контрабас"
22.30 Х/ф "Крутий чувак" (16+)
0.15 Теорія зради

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 17.35 Т/с "Пес-2" (16+)
12.10, 13.25 Х/ф "Такий же 

зрадник, як і ми" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.20 "На трьох" (16+)
16.35 Т/с "Копи на роботі" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу (16+)
0.00 Х/ф "Брати Ґрімм" (16+)
2.10 Факти
2.30 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.25 "Зіркове життя"
9.55 "Академія сміху"
11.20 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Шум вітру"
13.55 Х/ф "Апачі"
15.35 Х/ф "В останню чергу"
17.20 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
19.00, 2.35 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Повернення Василя 

Бортникова"
0.55 Х/ф "Невідправлене лист"
4.05 Кіноляпи
4.35 Саундтреки
5.10 Телебачення

7.00, 19.25 "Життя з левами"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

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

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Авіакатастрофи: причини і 

наслідки"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Кольори"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 2.10 Зона ночі

5.05 Абзац

6.54, 8.14 Kids Time

6.55 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

8.15 Т/с "Меліса та Джой"

11.50 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

17.00, 19.00, 22.00 Хто зверху 

(12+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

2.00 Служба розшуку дітей

6.05 Х/ф "Постріл у труні"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Страх висоти"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Альпійський 

патруль" (16+)
22.15, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.10 "Легенди бандитської Одеси"
4.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 2.55 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.20 "Загублений світ"

12.55 Відеобімба

15.35 Х/ф "Пітфайтер" (16+)

19.25 Х/ф "Захисник" (16+)

21.05 Х/ф "Хроніки месника" (16+)

23.05 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Найращі бої Вайдмана та 

Гастелума"

1.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.45 Х/ф "Вам і не снилося"
9.25 Х/ф "П'ять років та один день" 

(12+)
11.30 Х/ф "Червонi браслети"
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 Холостяк (12+)
23.15 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.27, 9.25, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 Д/ф "Неповторна природа"
10.45 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
11.00 Д/ф "Столика Японія"
12.00 Енеїда
12.25 Документальний цикл Смаки 

Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
15.20 М/с "Гон"
16.15 Хто в домі хазяїн?
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
19.25 Д/ф "Шамварі: територія 

диких тварин"
19.55 Д/ф "Спільноти тварин"
20.25 Перша шпальта
21.30, 3.25 Новини. Спорт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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СУБОТА, 26 ТРАВНЯ

6.00 "Гроші 2018"

7.00, 23.20 "Світське життя 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 Т/с "Хороший хлопець"

14.10 "Ліга сміху 2018"

16.30 "Вечірній квартал 2018"

18.30 "Розсміши коміка. Діти 2018"

19.30 ТСН

20.15 "Українські сенсації"

21.15 "Вечірній квартал"

0.20, 1.55 "Вечірній київ"

5.30 "Розсміши коміка. Діти"

7.00, 15.00, 19.00, 4.00 Сьогодні
7.15, 4.30 Зоряний шлях
8.00 Х/ф "Таблетка від сліз" (16+)
10.00 Т/с "Подорож до центру душі" 

9, 14 с. (12+)
15.20 Т/с "Подорож до центру душі" 

(12+)
18.00, 19.30 "Ліга зірок"
21.30 Футбол. Фінал Ліги 

Чемпіонів УЄФА "Реал" - 
"Ліверпуль"

0.00 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Реальна містика

6.00, 5.15 Д/п "Кумири. Олег 
Єфрємов"

7.00 М/ф
7.25 "Жди меня"
9.00 Х/ф "Було у батька три сини"
11.40 Х/ф "Ще раз про кохання"
13.40 Х/ф "Три тополі на Плющисі"
15.15 Х/ф "Бережись автомобіля"
17.10, 20.30 Т/с "Друге життя" (12+)
20.00 "Подробиці"
0.05 Х/ф "Він, вона і я" (12+)
1.55 Х/ф "Дідька лисого" (16+)
3.15 Ток-шоу "Стосується кожного"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Банда Тигрокачка"
12.00 Х/ф "Казкова країна 

достатку"
13.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00 Рятівники
17.30, 23.00 Країна У
19.00 Х/ф "Бібліотекар: У пошуках 

списа"
21.00 Танька і Володька
0.00 Теорія зради
1.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька

5.15, 4.55 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.35 Факти
5.55 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

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

Підсумки
20.10 Х/ф "Прискорення" (16+)
22.00 Х/ф "Секретні агенти" (16+)
0.10 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
1.55 Х/ф "Циган" 1, 2 с.

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.05 "Своя роль"
10.20 "Академія сміху"
11.20 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
12.15 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
14.00 Х/ф "Ван Гог не винен"
15.50 Х/ф "Ще одна зв'язок"
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Небесні ластівки"
23.25 Х/ф "Летюча миша"
2.45 Кіноляпи
3.40 Саундтреки
4.40 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 4.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Вирішальні битви Другої 

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

новини"
21.25 Х/ф "Один чудовий день"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Ти не зможеш зупинити 

вбивць"
2.10 Х/ф "Пристрасті за Лютером"

3.00, 2.45 Зона ночі
5.49, 7.05 Kids Time
5.50 М/с "Лунтик та його друзі"
7.10 Ревізор. Телекрамниці
9.00 Таємний агент
10.30 Таємний агент. Пост-шоу
12.15 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
15.55 М/ф "Геркулес"
17.50 Х/ф "2012" (16+)
21.00 Х/ф "Розлом Сан-Андреас" 

(16+)
23.10 Х/ф "Піраньї 3D" (18+)
1.00 Х/ф "Справа 39"

5.05 Х/ф "Мачуха"
6.40 Х/ф "Наприкінці ночі"
9.15 Х/ф "Слухати у відсіках"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.00 "Речовий доказ"
15.30 "Склад злочину"
17.05 "Таємниці радянського 

дефіциту"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
22.30 Х/ф "Прибульці - 3: Взяття 

Бастилії" (12+)
0.35 "Таємниці кримінального 

світу"
2.55 "Випадковий свідок"
4.00 "Правда життя. Професії"
4.55 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція" 16

8.50 "Цілком таємно"

9.15, 16.30 "Загублений світ"

12.10 Х/ф "Мабуть, боги з'їхали з 

глузду"

14.15 "Він, вона та телевізор"

18.30 Х/ф "Інферно" (16+)

20.10 Х/ф "Самоволка" (16+)

22.10 Х/ф "Поцілунок дракона" 

(16+)

0.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.55 "Облом.UA."

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

випускний (16+)
14.30 Холостяк (12+)
17.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
22.05 Вечір з Наталею Гаріповою. 

Андре Тан (12+)
23.15 Світами за скарбами (12+)

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

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

Новини
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак українською
11.00 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Х/ф "Свята Варвара" (16+)
14.00 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
14.20 Сильні долі
15.15 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
16.15, 23.55 Д/ф "Неповторна 

природа"
16.45 Д/ф "Жива природа"
16.55 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
19.35 Д/ф "Гордість світу"
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф "Діпан" (16+)
0.40 Д/ф "Спільноти тварин"
1.09, 1.10 Д/ф "Пліч-о-пліч"
2.00 Незвичайні культури

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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6.10 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55 "Поверніть мені красу - 3"
11.15, 12.15 "Світ навиворіт - 9"
13.15, 14.15 "Світ навиворіт: 

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

кохання"
0.40 Драма "Після тебе - нікого"
2.15 "Світське життя 2018"

7.00 Сьогодні
7.30, 5.30 Зоряний шлях
9.20 Т/с "Клянуся любити тебе 

вічно" (12+)
13.30 Т/с "Каблучка з бірюзою"
17.00 Т/с "Дружина по обміну" 1, 2 

с.
19.00, 1.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Дружина по обміну"
23.00 Х/ф "Любов із пробірки"
2.00 Х/ф "Щурячі перегони"
3.45 Реальна містика

6.05 М/ф
6.30 Х/ф "Три тополі на Плющисі"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.10 Х/ф "Туз" (16+)
14.10 Х/ф "Блеф" (16+)
16.10 Х/ф "Бебі-бум" (16+)
18.00, 20.30 Х/ф "Два Івани" (16+)
20.00 "Подробиці"
22.25 Х/ф "Політ фантазії" (16+)
0.25 Х/ф "Малахольна" (16+)
2.25 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 Х/ф "Король повітря: 

Повернення"
13.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00 Рятівники
17.30, 23.00 Країна У
19.00 Х/ф "Крутий чувак" (16+)
21.00 Танька і Володька
0.00 Теорія зради
1.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.05 Еврика!
5.15 Факти
5.45 Інсайдер
7.45 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
9.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.35, 13.00 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
15.00 Х/ф "Смокінг"
16.50 Х/ф "Прискорення" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Іноземець" (16+)
22.55 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 

(16+)
1.05 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
2.40 Х/ф "Циган" 3, 4 с.

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 2.20 "Своя роль"
9.45 "Академія сміху"
10.40 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії, або 
знову невловимі"

11.30 Х/ф "Вірна рука - друг 
індіанців"

13.20 Х/ф "Апачі"
15.10 Х/ф "Між високих хлібів"
16.50 Х/ф "Хід конем"
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Суєта суєт"
22.30 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
1.05 Х/ф "Карусель"

8.20 "Життєві історії"

8.50 "Паспортний стіл"

9.00 "Київ музика"

9.35 "Шеф-кухар країни"

10.00 "Телемарафон "День Києва"

21.30, 1.10, 4.20 "СТН-спорт-

тижневик"

21.50 Х/ф "Спокута"

23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

23.40 Х/ф "Це брудне, брудне 

кохання"

1.30 Х/ф "Тесс"

4.40 "Мультляндія"

5.00 Стендап-Шоу
5.55, 7.49 Kids Time
6.00 М/ф "Геркулес"
7.50 М/ф "Планета скарбів"
9.45 Х/ф "Загублене майбутнє" 

(16+)
11.35 Х/ф "Повінь"
15.20 Х/ф "2012" (16+)
18.30 Х/ф "Розлом Сан-Андреас" 

(16+)
21.00 Х/ф "Зіткнення з безоднею" 

(16+)
23.20 Х/ф "Піраньї 3DD" (18+)
0.55 Х/ф "Піраньї 3D" (18+)
2.40 Зона ночі

5.45 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
7.10 "Страх у твоєму домі"
10.50 Х/ф "Небезпечно для життя!"
12.40 Х/ф "Без року тиждень"
14.00 Х/ф "Прибульці - 3: Взяття 

Бастилії" (12+)
16.10 Х/ф "Танцюрист диско"
19.00 Х/ф "Максим Перепелиця"
20.45 Х/ф "Любов на асфальті" 

(16+)
22.55 Х/ф "Люби мене"
0.50 Х/ф "Комісований" (16+)
2.20 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 "Бушидо"
9.20 "Угон по-нашому"
13.30 "ДжеДАІ. Дайджест"
14.30 Х/ф "Захисник" (16+)
16.10 Х/ф "Голодний кролик атакує" 

(16+)
18.10 Х/ф "Гра на виживання" (16+)
19.55 Х/ф "Втеча" (16+)
22.00 "ПРОФУТБОЛ"
23.15 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Найращі бої Вайдмана та 
Гастелума"

1.45 "Нове Шалене відео 
по-українськи"

3.00 "Облом.UA."

7.05, 11.00 Хата на тата (12+)
9.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
13.05 ЕксперименТИ (16+)
15.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
17.00, 23.35 Я соромлюсь свого 

тіла (16+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
21.20 Один за всіх (16+)

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

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

Новини
9.35 Х/ф "Святий Августин"
11.15 Д/ф "Дешевий відпочинок"
11.45 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 Д/ф "Гордість світу"
14.00 Телепродаж (на комерційних 

умовах)
14.20 Фольк-music
15.25, 23.40 Д/ф "Неповторна 

природа"
16.55 Т/с "Римська Імперія" (12+)
20.00 Д/ф "Як працюють міста"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15, 1.35 Букоголіки
22.45 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
0.45 Д/ф "Спільноти тварин"
1.09, 1.10 Культурна афіша 

здорової людини
2.10 Незвичайні культури

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

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

Підприємству з виробництва 
полімерних труб у м. Бориспіль 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

МАШИНІСТ 
ЕКСТРУДЕРА

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

Тел.: 050-386-84-27



12 №19 (928), 18 травня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»

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

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин у повітря

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» повідомляє про наміри щодо отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для відділу централізованої 
заправної системи служби паливо-мастильних матеріалів, виробничий майданчик №2, який розта-
шований за адресою: 08307, Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16а.

ДП МА «Бориспіль» є спеціалізованим авіатранспортним підприємством. На виробничому майдан-
чику № 2 виробнича діяльність пов’язана із забезпеченням стабільного функціонування інфраструк-
тури авіаційного транспорту, що включає зберігання та розподіл різних видів палива (ТС-1(JET A-1), 
дизельного пального, бензину). На виробничому майданчику налічується 31 джерело викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 25 організованих; 6 неорганізованих.

В атмосферне повітря надходять 11 найменувань забруднюючих речовин. Найбільший внесок у 
викиди складають наступні види забруднюючих речовин: вуглецю діоксид, оксиди азоту (у перера-
хунку на діоксид азоту), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), оксид вуглецю та інші. Потуж-
ність викиду становить — 0,190 г/с; 1,965 т/рік (без врахування СО2). 

Підприємство має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами № 3210500000-156 від 13.08.2014 р. Нормативна СЗЗ витримана (становить 100 м, ІV 
клас санітарної класифікації), в межі СЗЗ не потрапляють об’єкти громадського призначення, жит-
лові будинки та зони відпочинку, тому в коригуванні СЗЗ немає сенсу: детальний аналіз розрахунків 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря показав, що викиди забруднюючих речовин 
від виробничого майданчика №2 не перевищують ГДК на межі нормативної санітарно-захисної зони 
та у зоні впливу.

Зауваження та пропозиції щодо намірів ДП МА «Бориспіль», відділ ЦЗС СПММ, виробничий май-
данчик №2, який розташований за адресою: 08307, Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 
16а надсилати в місячний термін до Бориспільської міської ради за адресою: 08300, Київська обл., м. 
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, тел./факс: (04595) 6-02-35.

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин у повітря

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» повідомляє про наміри щодо отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для виробничого майдан-
чика № 1, який розташований за адресою: 08300, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. 
Бориспіль-7.

ДП МА «Бориспіль» є спеціалізованим авіатранспортним підприємством. На виробничому май-
данчику № 1 аеропорту розташовані допоміжні виробництва з обслуговування і ремонту авіатехніки 
та автотранспорту, стоянки автотранспорту. На виробничому майданчику налічується 176 джерел 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 120 організованих; 56 неорганізованих 
джерела ( з них 9 — відкриті стоянки пересувних джерел).

В атмосферне повітря надходять 42 найменування забруднюючих речовин. Найбільший внесок у 
викиди складають наступні види забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом, оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на діоксин 
азоту), бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець), вуглецю діоксид та інші. Потуж-
ність викиду становить: 22,737 г/с (15920,719 т/рік; 11,319 т/рік — без урахування відкритих стоянок 
пересувних джерел та діоксину вуглецю).

Підприємство має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами № 3210500000-157 від 13.08.2014 р.

Санітарно-захисна зона витримана. Експлуатація обладнання здійснюється згідно з технічними умо-
вами для даного устаткування. Технологічні процеси і устаткування забезпечують відсутність аварійних 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Аналіз розрахунку розсіювання свідчить про те, 
що перевищень встановлених ГДК в районі житлової забудови по всіх інгредієнтах не виявлено.

Зауваження та пропозиції щодо намірів ДП МА «Бориспіль» виробничий майданчик №1, який роз-
ташований за адресою: 08300 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7 — надси-
лати в місячний термін до Бориспільської районної державної адміністрації за адресою: 08300, Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, тел.: (04595) 6-12-58, 6-15-46.

24.05.2018 року об 11.00 
ТОВ «Геометрікс» встанов-
люватиме межі земельної 
ділянки в натурі (на місце-

вості) за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський Шлях, 2/9. Просимо 
суміжних землекористувачів 

та землевласників ТОВ 
«БРСМ-НАФТА», ФОП Ста-
родубцев В.В. бути присутні-
ми для підписання актів при-

ймання-передачі межових 
знаків на зберігання. У разі 
неявки, акти вважаються 

погодженими.
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Daewoo-Nexia, легковий седан — В, 2007 р., сірого ко-

льору, 51910,00 грн. Тел.: 0 96 5238404.
Форд-Сієра, 1988 р., синього кольору, 77 тис. км, гар-

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

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

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

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

Запчастини б/в до трактора: колінвал, 3500 грн; 2 го-
ловки, 3000 грн; стартер, 1700 грн; генератор, 2000 грн; 
бортова в зборі, 4500 грн; бортова, 1700 грн; колесо пе-
реднє, 1800 грн; рульова тяга, 500 грн; паливний насос 
з форс., 3500 грн; корзина зчеплення, 2500 грн; НШ-10, 
500 грн. Тел.: 0 96 0158374.

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

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, причепи та 
вакуумні насоси. Тел.: 0 63 5689368, 0 97 6901927.

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Привокзальна 3а вул., 5/9, 24/14/6, балкон, лічильники, 

житловий стан, 368000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356924.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., 9/9, 63/12, центр, індивідуальне 

опалення, введено в експлуатацію,855422 грн. Тел.: 0 
95 7395829.

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

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.

Момота вул., 5/10, 60/32/9, лоджія, с/в окремо, лічиль-
ники, бойлер, гарний ремонт, 1052000 грн, торг. Тел.: 0 
98 2592650, 0 93 8356924.

Нова 31а вул., 1/9, 65/30/10, після будівельників, 
789000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924. 

3-к. КВАРТИРИ

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

ників, автономне опалення, якісний будинок, 1072700 
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. 

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

К.Шлях вул., р-н р-ку «Зоряний», 5/5, 68/50/8, кім-
нати окремо, балкон та лоджія засклені, м/п вікна, с/в 
окремо, 920000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

БУДИНКИ

Бориспіль
Крашенівка вул., старий будинок, колонка, погріб, 10 

соток. Тел.: 0 66 4094765.
Франка вул., 200 кв.м, цегляний, 6 соток, 789000 грн, 

торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.
школа №3 р-н, дерев’яний, обкладений цеглою, 60 

кв.м, м/п вікна, 3 кімнати, всі комунікації, госпбудів-
лі, 8 соток, 657000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356924. 

В.Стариця с., 65 кв.м, 3 кімнати, цегляний, газ, світло, 
житловий стан, колодязь, 30 соток, 368000 грн, торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924. 

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

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

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

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

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

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

Тел.: 067-720-07-10

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

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

Проців с., 65 кв.м, житловий стан, асфальтований 
під’їзд, 18 соток, 1025000 грн. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356924.

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Автолюбитель-1», р-н «Смак-2». 

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

грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.
гараж, кооп. «Схід», оглядова яма, погріб, кран-балка, 

погріб. Тел.: 0 63 8281146.
гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Вересая вул., 8 соток, комунікації по вулиці, 328700 

грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.
Ганни Каленченко вул., 10 соток, держакт під забудо-

ву, поруч об’їзна, 210000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356924.

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

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

Красіна вул., 10 соток, держакт під забудову, асфальт, 
комунікації, широкий фасад, 789000 грн, торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356924.

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

216000 грн., торг. Терміново. Тел.: 0 63 2984822, 0 
50 3478114.

Н.-Левицького вул., 10 соток, держакт під забудо-
ву, комунікації по вулиці, 263000 грн, торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356924.

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

Перемоги вул., 10 соток, під забудову, 263000 грн, 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

Р.Окіпної вул., 0,10 га, 210000 грн, торг, власник. Тел.: 
0 96 8838965.

Саксаганського вул., р-н розвилки, 10 соток, 210000 
грн., та ішші варіанти. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Туполєва вул., центр, 10 соток, обгороджена, всі ко-
мунікації, 500000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356924.

Франка вул., 10 соток, кутова, держакт під забудо-
ву, комунікації по вулиці, 236000 грн, торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356924.

Франка вул., центр, 3 держакти, старий будинок з га-
зом, асфальт, 1183000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356924.

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

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

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

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

розвилки р-н, 16 соток, старий будинок, 2 держакти, 
всі комунікації, 578000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356924.

розвилки р-н, 5 соток, всі комунікації, асфальт, об-
городжена, 236000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356924.

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

центр р-н, 20 соток, старий будинок, 2 держакти, всі 
комунікації, асфальт, 1183000 грн. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356924.

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

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

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

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

Мартусівка с., 10 соток під забудову, держакт, 
господар, ціна договірна. Тел.: 0 67 7404540.

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

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

Нестерівка с., вул. Космонавтів, 10 соток, новий ма-
сив, держакт під забудову, 184000 грн, торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356924.

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 10 соток, держакт 
під забудову, 210000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356924.

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Виробничій компанії 

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

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ 
ЛІНІЇ (з/п від 9100 грн)

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
(з/п 9800 грн)

ВАНТАЖНИК (з/п 8800 грн)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (з/п 7500 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

4 денні зміни, 4 вихідні

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

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

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 
(м. Бориспіль)

РЕФКОНТЕЙНЕРИ
Загальна площа 80 куб.м — 40 тонн
Температура зберігання +200 С до -300 С

ПОТРІБЕН

ВОДІЙ
ЗІ СВОЇМ АВТОМОБІЛЕМ

067-325-75-55

Тел.: 099-387-46-95

МИЙНИЦЮ
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ В КАФЕ, 
г/р 2/2 

КУХАРЯУНІВЕРСАЛА, 
з/п висока 

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

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

Будинок, 4 кімнати, всі зручності в будинку, меблі, 
пральна машина, холодильник, 4000 грн + комунальні. 
Тел.: 0 95 7395679.

будинок, р-н розвилки, 2 кімнати прохідні, с/в в будин-
ку, вода у будинку, частково меблі, 4000 грн+лічильни-
ки, для сім’ї. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

будинок, центр, меблі, холодильник, 2200 грн + кому-
нальні. Тел.: 0 95 7395679.

врем’янку на тривалий термін без посередників, го-
сподар. Тел.: 0 66 6869731, 0 97 4284957.

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

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на 2 повер-
сі 1 велика кімната, необхідні меблі, техніка, будиночок 
для гостей, ціна договірна, на літній період. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
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Кімнату в гуртожитку, центр міста, пральна машина, 
меблі, бойлер, поруч автобусна зупинка в м. Київ, 1800 
грн + комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

кімнату, все необхідне: меблі, пральна машина, дуже 
гарні умови, 2500 грн за все. Тел.: 0 95 7395679.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.
півбудинку, р-н розвилки, поруч К. Шлях вул., котел 

газовий та твердопаливний, холодильник, пральна ма-
шина, меблі, 5000 грн + комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на ваших 

умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

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

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

Міняю

Бориспіль
2-к.кв., вул. К.Шлях, р-н «ЕКО», теплий цегляний бу-

динок+земельна ділянка 0,10 га на 3,4-к.кв. або жит-
ловий будинок, можливо з доплатою, господар. Тел.: 
0 96 8838965.

2-к.кв., м. Київ, Ленінградська площа на квартиру у 
м. Бориспіль, або продам, 7890000 грн, торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356924.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Біла Церква

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

Бориспіль
Бориспільська виправна колонія №119 запрошує на 

постійну роботу (службу) у відділ охорони та нагляду і 
безпеки, г/р доба/три. Служба відповідно до ЗУ «Про 
Національну поліцію України». Тел.: 0 67 3201007, 0 97 
4127743, 0 63 2621941.

В їдальню на території аеропорту потрібні кухар 
та посудомийниця, з/п договірна, робота позмінна. 
Тел.: 0 67 9867169.

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

На роботу потрібен оператор ПК із досконалим знан-
ням комп’ютера, з/п договірна. Тел.: 0 95 9059779, 0 63 
3555611.

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

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

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

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

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

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

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

Потрібен продавець у магазин дитячих товарів. Тел.: 0 
95 9059779, 0 63 3555611.

Потрібен продавець у продуктовий магазин, м.Бо-
риспіль, бажано з д/р, г/р 2/2 з 7.00 до 22.00, з/п 6000 
грн, офіційне працевлаштування. Тел.: 0 68 7902345.

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.

Оголошення та реклама

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

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

Потрібні охоронці на постійну роботу у м. Київ 
та область, добові та вахта, з/п залежить від 
графіка роботи, від 3725 грн. Тел.: 0 67 4680274.

ПП «Елегант-Бориспіль» потрібен менеджер 
з продажу електротоварів зі знанням 1С. 
Вимоги: допомога покупцям при виборі то-
вару, приймання товару (поклейка цінників, 
штрих-кодів), участь в інвентаризації, ведення 
документів. Стабільна з/п, г/р: пн-пт с 8.00 до 
17.00. Тел.: 0 68 1288517, Володимир Микола-
йович. 

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

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, хімік-аналітик, 
електромеханік, вантажники, складальники-паку-
вальники, засипальники сировини, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново на роботу потрібні адміністратор, завгосп, 
офіціанти, бармен, з/п щоденно. Тел.: 0 99 5444797, 0 
63 6363608.

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

Готельний комплекс запрошує на роботу мийни-
цю-прибиральницю в кафе, г/р 2/2, кухаря-універса-
ла, з/п висока. Тел.: 0 99 3874695. 

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

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

Запрошуємо на постійну роботу у м. Бори-
спіль водія-експедитора на власному вантаж-
ному авто (1-2 т) та на авто фірми, з/п від 10000 
грн, г/р: пн-пт з 8.30 до 17.30, офіційне працев-
лаштування. Тел.: 0 67 4454872, (044) 2236968. 

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

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

НА МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО ТЕРМІНОВО НА НА МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО ТЕРМІНОВО НА 
ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН СТОЛЯР, ЗВА-ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН СТОЛЯР, ЗВА-
РЮВАЛЬНИК, РІЗНОРОБОЧИЙ, БЕЗ Ш/З, З/П РЮВАЛЬНИК, РІЗНОРОБОЧИЙ, БЕЗ Ш/З, З/П 
10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 4419931.10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 4419931.

На підприємство (с. Проліски) потрібен оператор роз-
ливу води на виробництво. Г/р з 8.00 до 18.00, з/п 8-9 
тис. грн+бонуси. Тел.: 0 98 6847981.

На підприємство в с.Щасливе запрошуємо 
ДВІРНИКА-САДІВНИКА з д/р, розвозка до міс-
ця роботи, харчування, сучасний рівень опла-
ти. Тел.: 0 73 3125018, 0 63 3199420. 

На підприємство з розливу питної води (с. Проліски) 
потрібен керівник, з/п 10-12 тис. грн. Тел.: 0 98 6847981.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ВОДІЙ 
ЗІ СВОЇМ АВТО, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 ЗІ СВОЇМ АВТО, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 
3257555. 3257555. 

На постійну роботу потрібен офіціант, г/р 2/2. Тел.: 
0 73 1406055, 0 66 3655114.

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

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

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
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Терміново! В придорожнє кафе-їдальню «Домаш-
ня кухня» (с. Іванків) потрібні кухар, помічник куха-
ря, офіціант, можливо без д/р, з/п від 300 грн/зміна. 
Тел.: 0 97 6421754, 0 63 2666906.

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

ТОВ «Вегас» запрошує на роботу водія кат. «С» 
на самоскид МАЗ, з/п договірна. Тел.: 0 97 1247410.

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

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

Цегляний завод у м. Бориспіль проводить набір 
на вакансії: механік з постачання, водій наванта-
жувача, оператор пресу, обрубувач цегли, шліфу-
вальник, укладач-пакувальник, підсобний робітник. 
Висока та стабільна з/п, позмінний г/р, офіційне 
працевлаштування, соцпакет, навчання новачків 
без д/р, часткова компенсація житла для іного-
родніх, розвозка (Баришівка, Бориспіль). Тел.: 0 50 
4196700, 0 96 9198832. 

Шукаю доглядальницю для бабусі на 3 місяці 
(червень—серпень), з постійним проживанням. У 
будинку є необхідні умови для проживання, 5000 
грн/міс+харчування. Село знаходиться у 80 км від 
м. Бориспіль. Тел.: 0 93 7436743.

Шукаю монтажника кондиціонерів, мож-
ливо без д/р. Тел.: 0 93 7658903, 0 97 3144379, 
Михайло.

Київ
Вантажник. Можливо без д/р (навчаємо). З/п 9000 грн. 

Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА 
в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050.

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

Охоронці ГБР для роботи в м. Київ. Г/р добо-
вий, 2/2. Можливий гнучкий графік. З/п 750 грн/
доба. Тел.: 0 67 4892411, Сергій Миколайович.

Охоронці КПП в престижний ЖК у центрі м. 
Київ. Г/р добовий, 1/2, 2/2. З/п 700 грн/доба. Тел.: 
0 67 4892411, Сергій Миколайович. 

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

Охоронці паркінгу для роботи в м. Київ. Г/р до-
бовий, 1/2, 2/2. З/п 500 грн/доба. Є вахта 20/10. 
З/п 300 грн/доба. Тел.: 0 67 4892411, Сергій Ми-
колайович.

Охоронці патрульні для роботи в м. Київ. Гарні 
умови праці. Г/р добовий, 1/2. З/п 650 грн/доба. 
Є вахта 20/10, 25/15. З/п 400 грн/доба. Тел.: 0 67 
4892411, Сергій Миколайович.

Покоївки (працівники для прибирання) в м. Київ. Тер-
міново! Стабільний г/р. Надаємо житло в хостелі. Хар-
чування та форму надаємо безкоштовно. З/п від 10000 
грн/міс. Тел.: 0 67 4342235.

Працівники в цех із виготовлення морозива. 
Терміново! З/п 13000 грн. Іногороднім надаємо 
житло. Робота в передмісті Києва. Тел.: 0 67 
8550161, 0 95 6789109.

Робітники на збір склопакетів. Можливо без д/р (на-
вчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050.

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

Обухів

Електромонтер з ремонту та обладнання 
електроустаткування. Оформлення, гуртожи-
ток. З/п 6000-7000 грн. Київська обл., Обухів-
ський р-н. Тел.: 0 98 0332756, 0 97 6080608.

Слюсар-сантехнік. Оформлення, гуртожиток. 
З/п 6000-7000 грн. Київська обл., Обухівський 
р-н. Тел.: 0 98 0332756, 0 97 6080608.

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

Лівий берег Києва   Надається житло
Можна без досвіду роботи З/п висока, % від виробітку

Можлива часткова зайнятість 

Тел.: 096-880-90-48, 063-895-48-50
095-164-04-04, 098-108-00-00

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

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

Офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н Троєщина

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
КОМІРНИККОМІРНИК

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

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

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

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 15.05.2018 року

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

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

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

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

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

6. ТОВ «Конверс лінкс», прибиральник на 
АЗС, з/п 4000 грн. Тел. (044) 291-00-71

7. ТОВ «ЛІТОС-ТЕХНОЛОДЖІ», обрубувач 
цегли, з/п 3875 грн, транспорт підприємства 
до місця роботи. Тел.: 096-919-88-32

8. ТОВ «ЛІТОС-ТЕХНОЛОДЖІ», шліфуваль-
ник виробів з кераміки, з/п 3875 грн, транспорт 
підприємства до місця роботи. Тел.: 096-919-
88-32

9. ТОВ «ЛІТОС-ТЕХНОЛОДЖІ», укладальник 
цегли, з/п 3875 грн, транспорт підприємства до 
місця роботи. Тел.: 096-919-88-32

10. ТОВ «НВЦ ІНГЕОКОМ», оператор маши-
ніст компресорної установки, з/п 4300 грн+пре-
мії, надбавки. Тел.: 050-381-23-96

11. ТОВ «СІЧ СЕК’ЮРИТІ СЕРВІСИЗ», охо-
ронець, з/п 5200 грн. Тел.: 098-230-55-91

12. Бориспільське відділення Броварської 
філії по експлуатації газового господарства 
ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ», слюсар з експлуатації та 
ремонту газового устаткування, з/п 5408 грн. 
Тел.: (04594) 5-04-40

13. Бориспільське відділення Броварської фі-
лії по експлуатації газового господарства ПАТ 
«КИЇВОБЛГАЗ», прибиральник виробничих 
приміщень, з/п 4400 грн. Тел. (04594) 5-04-40

14. ПП «ЄВРОСТИЛЬ – СЕРВІС», електро-
газозварювальник з/п від 3750 грн + премії, 
надбавки. Тел.: 067-747-38-65.

15. ПП «ЄВРОСТИЛЬ – СЕРВІС», оператор 
станка листозгиба з/п від 3750 грн + премії, 
надбавки. Тел.: 067-747-38-65

16. ПП «ЄВРОСТИЛЬ – СЕРВІС», оператор 
станка плазморіза з/п від 3750 грн + премії, 
надбавки. Тел.: 067-747-38-65

17. Реабілітаційна установа змішаного типу 
для дітей-інвалідів «Наш дім», помічник вихо-
вателя, з/п 4470 грн. Тел.: (04595) 6-27-21
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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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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

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

М/п вікно «Вінтек», 1460х1120 мм, глухе, 2-камерний 
склопакет, б/в, гарний стан, 300 грн. Тел.: 0 50 3868427.

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска «Сонік», трансформер 3 в 1, дешево. 

Вага з люлькою 14 кг. Комплектація: люлька, прогулян-
ковий блок, автокрісло 13 кг, накидка на ноги, сонцеза-
хисна накидка, накидка від дощу, москітна сітка, сумка, 
кошик для речей із тканини. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з шухля-
дою. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

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

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

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

ТВАРИНИ

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

8982125.
Корова чорноряба, тільна, 26000 грн, торг. Тел.: 0 

97 3914294, 0 97 1496008.

Корови чорнорябі, 2 шт., дійні, 5 та 7 місяців тільності, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 5916662, 0 67 7011195. 

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

Цуценята пекінеса шоу-класу, з документами FCI 
(КСУ). Тел.: 0 99 2158750, 0 67 2715607.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картопля велика, посадкова, дрібна, Іванків с., вул. 

Волошкова (Пролетарська),14. Тел.: 0 97 2903947, 0 95 
8912312.

РІЗНЕ

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

віл №1399). Тел.: 0 50 3348191.

Софа,дитяче ліжко, телевізор, м/п вікно (глухе), все 
б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Буріння свердловин під ключ, у гаражах, підвалах, 
важкодоступних місцях, можливо в кредит. Тел.: 0 98 
7345347, 0 99 4298288, Іван Іванович.

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

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

тори, каток, міні-навантажувач. Пісок, відсів, ще-
бінь з доставкою. Тел.: 0 67 6562743.

Пекарня пропонує до реалізації всі види хлібобулоч-
них виробів, здобу, пиріжки, весільні караваї, конди-
терські вироби. Доставка, повернення, обмін та помірні 
ціни. Тел.: 0 67 2340932.

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

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль
Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія ВА 

№499911, видане на ім’я Рифа Віктора Володимиро-
вича військовим комісаріатом Бориспільського ОВГК, 
вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток, серія КВ №11296579, 
виданий на ім’я Новаш Марії Валеріївни університет-
ським коледжем Київського університету ім. Бориса 
Грінченка, вважати недійсним.

Здаються в оренду рефконтейнери, загальна 
площа 80 куб.м — 40 тонн, температура зберігання 
+20 0С до -30 0С. Тел.: 0 98 2281711, 0 63 8084948, 
Дмитро. 

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

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

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

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

КУПЛЮКУПЛЮ

Бориспіль
Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги серії «Ли-

тературные памятники» та видавництва «Academia». 
Тел.: 0 96 5252078.

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

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

ВОДІЇ кат. «С», «С1», 
з/п 12500 грн

ЕКСПЕДИТОР, з/п 7000 грн

ОХОРОНЕЦЬ, з/п 4100 грн

ВАНТАЖНИК, з/п 6600 грн

МИЙНИК АВТО, з/п 6740 грн

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

Тел.: 067-411-24-87, 067-411-25-00

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР 

ОФІЦІАНТИ   ЗАВГОСП   БАРМЕН

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

На постійну роботу 
м. Київ запрошуються

Слюсар-монтажник (трубопровід)

Електрозварювальник
Асфальтобетоноукладальник
Водії кат. «Е»

Заробітна плата договірна, за результатами 
співбесіди. Житло надається.

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

ЧОРНИМИ НИТКАМИ

1

5

2

3

4

6

1. Всі його люблять, всі 
його чекають. А хто на 
нього подивиться, той 
відразу скривиться.

2. Не гаряча, а пече. Хто 
торкнеться, той втече.
Дуже злюча це трава. 
Що ж пече так?..

3. Сто свічок на гіллі 
розлогому стоїть. Сто 
свічок без вогню удень 
горить.

4. Довга Настя про-
стяглася. Якби встала, 
неба б дістала.

5. Живе — лежить, по-
мре — біжить.

6. У вінку зеленолистім, 
у червоному намисті.
Видивляється у воду 
на свою хорошу вроду.

 Кросворд
Відгадай загадки і дізнайся назву 
найдавнішого українського орнаменту.

Коло 
Ця фігура пов'язана з небесни-

ми світилами: Сонцем, Місяцем то-
що. Для прадавніх українців Сонце 
було символом всевидящого боже-
ства, центру буття всесвіту, мораль-
ної чистоти та духовного світла. Мі-
сяць у віруваннях пращурів є воло-
дарем царства зірок, він пробуджує 
на землі зерна життя, створюючи 
росу, яка рятує врожай від посухи. 
Місяць, як і людина, народжуєть-
ся, росте, помирає та відроджуєть-
ся знову. У Місяць закладено сим-
вол світлих богів— рівносторон-
ній хрест, променями якого є чоти-
ри тижні місяця. В орнаментах кола 

поєднують з квадратами, променя-
ми, восьмираменевими зірками. 
Коло — символ єдності, цілісності, 
бескінечності.

Крапки 
За допомогою крапок мисткині 

вишивали Зорі, що є дітьми Сонця 
та Місяця. Це Ангели, котрі сидять 
на небі із запаленими свічками у 
руках. Кожна людина має свого Ян-
гола-охоронця.

Хрест 
Це давній сакральний символ, 

відомий з дохристиянських часів. 

Знак Сонця і вогню, за сакральним 
значенням— символ вічного жит-
тя та оберіг від темних сил. Дві пе-
рехрещені лінії символізують не-
бесне та земне. Цей знак також є 
початком відліку для чотирьох на-
прямків всесвіту: Півночі, Півдня, 
Сходу і Заходу. Число 4 — це також 
хрест, написаний рукою без відри-
ву. Хрест також є символом вогню, 
життя і Сонця.

Сварга
Сварга, свастика, ламаний хрест, 

гачковий хрест, млиночок, колово-
рот, сонцеворот — все це є одним 
з різновидів хреста. Символ влади 
світла над темрявою, знак віщуван-
ня добра, відхилення від нещастя. 
Сварга асоціюється з вогнем, а са-
ме з родинним вогнищем, це також 
оберіг дому та родинного щастя.

Трикутник 
Символ вузької брами, що веде 

до вічного життя. Це символ єдно-

 Найстарішими орнаментами вишиванок є геометрич-
ні. Ці зображення уніфікувалися та спрощувалися століття-
ми. Деякі з них утворилися ще за часів Трипільської культу-
ри. До наших днів дійшли найстійкіші символи, пов’язані, 
в основному, з явищами природи. Геометричні орнаменти 
властиві вишивкам усіх областей України.

сті трьох світів: земного або явно-
го, підземного або невидимого, не-
бесного або духовного. Це три сти-
хії — вода, вогонь та повітря. Також 
матір, батько і дитина. Різновідом 
трикутника є тризуб, він символі-
зує мир і творчу працю, спорідне-
ність поколінь.

Лінії 
За допомогою прямої горизон-

тальної лінії майстрині зображали 
землю, горизонтальними хвилясти-
ми лініями описували воду, а вер-
тикальними хвилястими — дощ.

Меандр
 Це візерунок у вигляді ламаної 

або кривої лінії зі звивинами, є пра-
давнім орнаментом. Меандр є сим-
волом води, вічності, безкінечної 

зміни дня ніччю, зміни пори року. 
Меандрами зображали воду, що є 
символом морального та духовного 
очищення. Вода вважається святою, 
тому що діставалася від неба в дар 
землі для її живлення та плодючості. 
Вода змиває бруд, зцілює від недуг.

Ромб
Ромб є улюбленим символом 

українців, в орнаменті він зустрі-
чається найчастіше. Ромб пере-
креслений двома лініями на 4 ча-
стини — знак плодючості та родю-
чості. Іноді зовнішний контур ром-
ба збагачений гострими зубцями, 
гачкоподібними елементами у ви-
гляді кучерів та рогів, в середину 
ромба вписується восьмипелюст-
кова зірка або хрест, який поділяє 
ромб на 4 частини, символізуючи 
засіяне поле.
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 УНІКАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

КЛУБ СВІДОМОГО БАТЬКІВСТВА: 

МІКРОКЛІМАТ У СІМ’Ї

• Є проект. Під час занять бать-
ки можуть більше дізнатися про 
вікові особливості своїх дітей, 
про новітні підходи у вихованні 
малюків; під час сеансів арт-тера-
пії пізнати свої можливості і вну-
трішні ресурси, відчути бажання 
самореалізуватися. У ході тренін-
гів діти відпрацьовують корисні 
навички у спілкуванні, основи фі-
нансової грамотності, а також на-
вчаються правильно поводитися 
з однолітками, виражати свої по-
чуття та емоції.

• Є коучі. Натхненниками зібрань 
батьків та дітей стали Ірина Майс-
трик (практичний психолог, спеціа-
ліст по роботі с дітьми та батьками, 
спеціаліст по роботі з МАК, тренер 
з правопівкульного малювання, ве-
дуча гри «Історія хвороби моєї ди-
тини») та Олена Столяренко (пси-
холог, арт-терапевт у роботі з діть-
ми та дорослими, арт-коуч, ведуча 
психологічної гри «Вершина відно-
син», сертифікований тренер). 

• Ласкаво запрошують. Спеці-
алісти запрошують охочих до Клу-
бу свідомого батьківства, де мож-
на отримати знання та підтримку. 
На зустрічах клубу фахівці нада-
ють корисну інформацію,  відповіді 
на питання, що цікавлять сучасних 
батьків, які допомагають краще ро-
зуміти дітей, їхні потреби, поліпши-
ти мікроклімат у сім'ї.

 Кабінет Клубу знахо-
диться у центрі Борисполя. 
Його фахівці беруть актив-
ну участь у житті міста.

УРА! КАНІКУЛИ! ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ?

Заходи клубу:
• семінари для батьків на різні теми, наприклад, вікові кризи, ха-

рактер дитини, гнів у сім'ї, дитяча брехня;
• каво-брейки для мам — корисні бесіди за чашкою кави про «на-

боліле»: дитячі капризи; як готуватися до дитячого садка і школи, 
адаптація дитини; емоційне вигорання мами; як розмовляти з діть-
ми про секс; самореалізація батьків тощо,

• група арт-терапії для жінок, метою якої є знайомство з собою, 
саморозвиток, гармонізація свого внутрішнього світу, наповнення 
ресурсами,

• психологічні зайняття для дітей різного віку: самооцінка, почут-
тя та емоції, як спілкуватися з однолітками, основи фінансової гра-
мотності та інші,

• тренінг у форматі гри «Моя безпечна прогулянка» — для дітей 
7-9 років, де малюки зможуть практично відпрацювати навички по-
ведінки зі сторонніми людьми, як і у кого просити про допомогу,

• правопівкульне малювання для дітей та дорослих, підходить для 
людей будь-якої статі і будь-якого віку. Це система, яка допомагає нам 
міняти своє життя, розкривати свій внутрішній творчий потенціал і но-
ві можливості.

Літо — довгоочікуваний пе-
ріод для школярів. Однак для 
батьків він стає неспокійним. 
Чим зайняти дитину, щоб вона 
не «зависла» на три місяці біля 
комп'ютера? Як допомогти їй 
не розгубити, а примножити 
знання? Як зробити відпочи-
нок і приємним, і корисним?

Як правильно організувати 
відпочинок дитини, щоб і бать-
ки були спокійні, і діти задово-
лені? Відповіді є.

• Літо для дитини — це, перш 
за все, період відпочинку. Поз-
бавляти цієї радості ні в якому 
разі не можна. Пам'ятайте, що ді-
ти чекають від літніх канікул но-
вих вражень, відкриттів, пригод 
і нових друзів.

• Почніть планувати заходи 
на літню пору заздалегідь. При 
виборі виду і місця відпочин-
ку враховуйте бажання дити-
ни, її інтереси та індивідуальні 
особливості (характер, темпе-
рамент, здібності). Обов'язково 
долучіть до обговорення літніх 
планів і дитину, незалежно від її 
віку. Якщо вона відчуває, що до її 
думки прислухаються в процесі 
прийняття рішень, шанси на от-
римання нею позитивного дос-
віду відпочинку збільшаться.

• Намагайтеся зробити відпо-
чинок дитини різноманітним і 
активним, адже дітей засмучу-
ють нудьга й одноманітність ді-
яльності. Організуйте час так, 
щоб було місце для веселих роз-
ваг, фізичного домашньої пра-
ці, поїздок і походів, пізнаваль-
них екскурсій, інтелектуальних 
занять, читання та спілкування.

• Важливо дотримуватися ре-
жиму, він буде тримати дітей у 
тонусі, адаптація до школи піс-
ля літа пройде легше. Плануйте 
день разом з дітьми. Але пам'я-
тайте: ранні підйоми не люблять 
не тільки діти, а й дорослі. Тому 

переведіть дитину на «літній 
розклад», дайте їй можливість 
виспатися!

• За три місяці відпочинку ді-
ти можуть забути те, що вивчали 
протягом року. Тому, добре було 
б повторювати пройдений мате-
ріал, але робити це в ігровій фор-
мі і 2-3 рази на тиждень, а не 5 — 
так навички точно не забудуться.

• Читати краще кожен день! Не 
обов'язково літературу за про-
грамою — виберіть книги разом 
з дитиною, читайте по черзі, об-
говорюйте прочитане. Читати 
потрібно щодня, мінімум, 30 хв.

• Мозок, як і м'язи, потрібно 
тренувати постійно. Але не пе-
ревантажуйте дитину! Урізно-
манітніть «обов'язкові заняття» 
гуртками з малювання, ліплення, 
конструювання — вони сприя-
ють розвитку моторики рук, і 
дитина дізнається нову інфор-
мацію! Дайте можливість дитині 
вибрати додаткові заняття і по-
важайте її вибір.

• Дозволяйте дитині відчувати 
себе дорослим і самостійним. Са-
мостійне прийняття рішень і від-
повідальність за нього — це не-
від'ємна частина дорослішання. 
Дозволяйте робити дитині помил-
ки. Жодна людина не стала дорос-
лою, не помиляючись. Довіряйте 
дітям і відпускайте їх від себе. Для 
повноцінного особистісного роз-
витку їм необхідно своєчасно на-
бувати досвіду відповідальності і 
самостійності в прийнятті рішень.

Літо —  інтенсивний період до-
рослішання дітей. Після літа завж-
ди видно, як дитина виросла, зро-
била якісний стрибок у розвитку. 
Влітку у дитини є можливість от-
римати  багато нових вражень, 
тому батькам необхідно створи-
ти умови для цього стрибка.

• Завжди говоріть дитині, 
як ви її любите та пишаєтеся її 
успіхами!

• Порада батькам: будьте щасливі самі — і ваші діти будуть такими!

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

«МІСТО ПРОФЕСІЙ» ЗАПРОШУЄ 
У суботу, 19 травня, в Бориспільському міському парку куль-

тури та відпочинку буде безкоштовний проект для дітей: «Мі-
сто професій». Кожна дитина зможе «влаштуватись на роботу».

П’ятий сезон міжнародного соціального проекту для дітей «Місто 
професій» вперше завітає до Борисполя. Це наймасштабніший про-
форієнтаційний проект в Україні, участь в якому можуть брати діти 
віком від 3 до 18 років. Головна мета проекту — продемонструвати 
дітям можливості дорослого світу, щоб кожен мав змогу обрати свою 
професію чи улюблену справу.

На вході до паркової зони учасник зможе отримати паспорт та 
«влаштуватись на роботу»  і стати поліцейським, рятувальником-по-
жежником, лікарем, фармацевтом, футболістом тощо.

Ініціатором та організатором заходу є Міжнародний діловий жур-
нал «Community» та Благодійний фонд «Місто професій» в особі ке-
рівника Тетяни Люльки.

Усі бажаючі запрошуються в суботу, 19 травня, в міський парк з 
12.00 до 15.00.  Додаткова інформація за тел.: 093 586 78 00 та на сай-
ті www.mistoprofesiy.com.ua• Організатори клубу: Ірина Майстрик та Олена Столяренко.

Диплом практичного психолога КХ №30084377, виданий Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди.
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 УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

 НОВИЙ ФОРМАТ БУДЕ КІНО

БКБМ НА WORLDBUILD KYIV

Сергій КРУЧИНІН

15-18 травня у київському Між-
народному виставковому центрі 
пройшли чотири виставки, пов’я-
зані темою будівництва, внутрішніх 
мереж, матеріалів, інструментів, 
обладнання та системних рішень 
для кожного сектора — WorldBuild 
Kyiv, Всеукраїнський фестиваль «Я 
— Монтажник», INTERTOOL KIEV та 
Аква-Терм Київ. 

На WorldBuild Kyiv представ-
лена будівельна продукція, ін-
тер'єрні рішення, ландшафтний 
дизайн, а також інструменти і 

системи кріплень, а централь-
ною подією ділової програми є 
Будівельний конгрес України. 
Для архітекторів та дизайнерів 
всі дні виставки проходять лек-
ції та кейси від провідних спеціа-
лістів. Помітна активність китай-
ських компаній. Їхні стенди не 
найбільші і не багаті, зате почу-
ваються вони впевнено, а спілку-
ються їхні представники виключ-
но англійською мовою.

Правильний напрямок
Біля стенду БКБМ — три спеціа-

лісти, ледь встигали спілкуватися 
із відвідувачами експозиції. Це від-
значає інженер-конструктор БКБМ 
Тетяна Малишева: «Дуже різнопла-
нова й захоплююча виставка! Наше 
підприємство вперше представляє 
тут продукцію. Нас вразила кіль-
кість людей взагалі і відвідувачів 
нашого стенду зокрема».

Компанія нещодавно прове-
ла велику роботу, зробивши нову 
презентацію про завод. Тому за-
цікавлені відвідувачі стенду мали 
змогу здійснити віртуальну прогу-
лянку підприємством. Олександр 
Давиденко, менеджер з продажу, 
ледь встигав говорити з усіма, хто 
підходив: «Цікаво спілкуватися з 
гостями нашого стенду і помічати, 
наскільки різними вони бувають. З 
одним 20 хв. говориш, все розка-
жеш, контактами обміняєшся, а ін-
ший ходить і збирає сувеніри — у 
нас це чашки, ручки, блокноти та 
міцні паперові пакети».

Керівник рекламного відділу Бо-
риспільського комбінату будівель-
них матеріалів Ольга Ступак зі стиль-
ною косинкою, брендованою лого-
типами компанії, впевнена, що брати 
участь у подібних подіях та відкрива-
ти нові горизонти й ринки збуту про-
дукції важливо для підприємства: 
«Наша участь у цій масштабній ви-
ставці свідчить, що ми йдемо в пра-
вильному напрямку. Кожен другий 
відвідувач підійшов до нас, ми йо-
му розповіли про компанію та свою 
продукцію, зацікавили потенційних 
покупців та клієнтів. Побачили своїх 
колег та конкурентів — подивити-
ся на інших теж корисно. Познайо-
милися з організаторами, сподоба-
лася їхня робота та велика увага до 
учасників. Що ще сказати? Купуйте 
бетон у БКБМ!»

 У головній будівельній 
виставці України WorldBuild 
Kyiv 2018 участь взяли по-
над 180 компаній з усього 
світу — виробники, пред-
ставники та офіційні по-
стачальники будівельних, 
оздоблювальних матеріа-
лів та інструментів, техні-
ки і обладнання. Цього року 
серед учасників Бориспіль-
ський комбінат будівельних 
матеріалів (БКБМ).

Бориспільський комбінат 
будівельних матеріалів роз-
почав свою діяльність у 1952 
році як Бориспільський це-
гельний завод. У 2009 році 
на завод прийшла працюва-
ти молода команда фахівців 
з новітнім баченням, техно-
логіями і методами виробни-
цтва, що дозволило підпри-
ємству зайняти позицію лі-
дера, що виробляє якісний 
перевірений товар і на яко-
му майже 400 працівників. 
БКБМ сьогодні виробляє ши-
рокий спектр продукції: бе-
тон, розчини та залізобетон-
ні вироби (плити перекриття, 
фундаментні блоки, палі, схо-
дові марші), системи фасадів 
та ПВХ вироби. bkbm.ua

ДЖАЗ, БЛЮЗ І ДОБРИЙ ГУМОР
Сергій КРУЧИНІН

Цього року Восьмий фести-
валь «Музичний Компот» за іні-
ціативи Бориса Шапіро та за під-
тримки виконавчого комітету Бо-
риспільської міської ради прохо-
дить в оновленому форматі. 

• 18 травня — блюзова вечір-
ка «Monolith Blues Party» о 19:30 
у Dr.Pub, де виступлять «Ор-
дер на Арешт», «Sharp Sharks» та 
«Дорослий band».

• 19 травня о 12 годині органі-
затори кличуть на терасу Dr.Pub на 
свято смачної музики і доброго гу-
мору «НакаТим» з відомим ведучим 
Валентином Шуткевичем, який ні-
кому не дасть сумувати.

У програмі: виступ Оксани Сте-
бельської, музичні сюрпризи, «ро-
яль в кущах», танцювальний май-
стер-клас від Ірини Авдєєвої, бла-
годійний аукціон на допомогу 
онкохворим, приготування та де-
густація страв, караоке по-україн-

ськи, вгадай мелодію, кулінарна та 
музична вікторина, конкурс на кра-
ще селфі та призи.

• 8 червня у Dr.Pub відбудеться кон-
церт джазової та авторської музики з 
Trio STEBELSKA / POLIANSKYI / KUKA. 
Це тріо самобутніх музикантів, які пре-
зентували свою музику на престиж-
них сценах світу — Оксана Стебель-
ська (скрипка, вокал), Тимур Полян-
ський (рояль) та Роман Кука (кларнет). 
Слухачам обіцяють вечір насолоди 
якісною музикою, вишуканим клар-

нетовим звуком, багатогранною фор-
тепіанною палітрою, проникливою 
скрипкою та зворушливим, чуттєвим і 
глибоким тембром голосу вокалістки. 

Все це бориспільці матимуть на-
году послухати за спонсорської 
підтримки Олександра Сича («Бо-
риспільсільбуд»), Дмитра Ушмаєва 
(«Три Ведмеді») ТЦ «Гранат», Dr.Pub, 
провайдера кабельного телеба-
чення «ТРК – Бориспіль». Медіа-
підтримку подіям надає серед ін-
ших щотижневик «Вісті».

Оксана Стебельська — cпі-
вачка, скрипалька, ведуча, автор 
творів, громадський діяч, керів-
ник і солістка музичного проекту 

«Українські барви» та Barvy Project 
band, Голова Правління Всеукра-
їнської ГО «Мистецькі ініціативи» 
— бере участь у двох фестиваль-
них днях. Пані Оксана вже має 
досвід виступу у Борисполі — бу-
ла ведучою на Масляній минуло-
го року. Ми поговорили з нею про 
те, чого чекати відвідувачам фес-
тивалю «Музичний Компот». 

— Що буде в програмі джазо-
вого вечора 8 червня?

— Ми з Романом та Тимуром 
об’єдналися, щоб створити таку 
програму, яка б включала в себе 
джазові імпровізації на відомі те-
ми, джазові інтерпретації укра-
їнських народних пісень (напри-
клад, «Місяць на небі» та «Ой, вер-
ше, мій верше») та авторську му-
зику, в основному, це мої твори, 
слова і музика. 

— 19 травня на святі «Нака-
Тим» буде танцювальна музика?

— 19 травня наш виступ мати-
ме формат більше фольковий, ми 
тут будемо в якості солістів проек-
ту «Українські барви». Ми — уні-
версальні музиканти, всі маємо 
класичну освіту, закінчили консер-
ваторію та граємо багато різнома-
нітної музики — і класичну, і ес-
традну, і джазову, блюзову і автор-
ську. Це дозволяє нам робити ціка-
ві експерименти і організовувати 
багато концертів. Наприклад, «Ніч 
на купала» — це концерт-інтерак-
тив, «Щасливого різдва», в якому 
не обмежуємося в стилі — почи-
наючи від Гайдна, переходячи че-
рез колядки до рок-н-роллу. Це ці-
кава робота, і мені приємно пра-
цювати з музикантами, з якими все 
це можна робити. У кінці минулого 
року ми їздили з концертами до Єв-
ропи — Німеччини, Швейцарії. Ми 
будували програму наступним чи-
ном: кілька класичних творів, кіль-
ка віртуозних народних («Гуцуль-

ська збиранка»), кілька джазових і 
сучасних («Танок» Скорика). Тобто 
старалися в одному концерті пред-
ставити багато музики, щоб у слу-
хачів склалася картина яскраво за-
барвленого українського контенту.

— Публіка, для якої ви граєте, 
відрізняється?

— Я ціную публіку й не розме-
жовую її на людей, які живуть в то-
му чи іншому регіоні. У  кожному мі-
сті є люди, які приходять, і ти бачиш, 
що в них горять очі. Подобається ви-
ступати в менших містечках, бо Київ 
перенасичений. Навіть недалеко від 
столиці люди більш спраглі. Видно, 
що це їм потрібно, особливо сьогод-
ні, адже це і духовне спілкувавння, і 
розрядка, а ми живемо в час стресів 
і психологічних навантажень. 

Приємно, коли ти бачиш від-
критих, розкутих, вільних людей, 
які прийшли отримати «духовну 
їжу». Бо щоб мати таку потребу — 
це теж треба досягти певного рів-
ня розвитку.

«Люди приходять отримати духовну їжу» ПРЯМА МОВА

У КОЛОНІЇ 
ЗНІМАТИМУТЬ 
ФІЛЬМ

Тетяна СОЛОВЙОВА

У виправній колонії № 95 м.Бе-
резань відбудуться зйомки пов-
нометражного художнього філь-
му про Василя Стуса з робочою 
назвою «Птах душі» виробни-
цтва UM-GROUP за підтримки 
Державного агентства України 
з питань кіно. 

Стрічка розповідає про останні 
роки життя поета та його смерть у 
таборі у Пермі 4 вересня 1985 ро-
ку. Знімальна група вже відвідува-
ла установу, і скоро мають розпо-
чатися зйомки, розповідає началь-
ник Березанської ВК № 95 Сергій 
Косовський. Перші сцени фільму 
вже знімали на Хрещатику. 

Фільм вийде в прокат у січні 
2019 року. Загальний бюджет кі-
нострічки — близько 40 млн грн. 

Проект фільму «Птах душі» став 
одним із переможців 10-го конкур-
сного відбору Держкіно. Режисер 
— Роман Бровко, оператор Костян-
тин Пономарьов, автори сценарію 
— Сергій Дзюба та Артемій Кірса-
нов, продюсер — Артем Денисов.

Як повідомляє UM-GROUP, «Птах 
душі» — це метафорична історія 
про трагічну і загадкову смерть 
поета-шістдесятника, правозахис-
ника, героя України Василя Семе-
новича Стуса та його боротьбу із 
радянською системою. Події філь-
му розгортаються під час остан-
ньої спроби КДБ спокусити поета 
химерною «свободою».

Автори сценарію Сергій Дзюба 
і Артемій Кірсанов готувалися ре-
тельно, вивчаючи матеріали і спо-
гади про життя Стуса.

• Спеціалісти спілкувалися із відвідувачами експозиції. 
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 КОД НАЦІЇ 

 Щорічно третій четвер травня — День вишиванки. Сьо-
годні до сорочок ставлення більш декоративне, ніж сакраль-
не. Як ставляться до національного одягу нині та чому вби-
раються у вишите, «Вісті» розпитали у бориспільців.

«СОРОЧКА — РІЧ СОКРОВЕННА»

Ольга КАЦАН, фото автора

По життю у вишиванці
«Кожен хрестик на вишиванці не-

се інформацію», — впевнена майс-
триня Оксана Лисенко. Для неї та-
кий одяг — атрибут буття, код роду. 
Жінка з трепетом і сльозами в очах 
розповідає про свої вишиванки.

«З любов’ю до вишиванок я наро-
дилася. Відчула це, коли ми в 1987 
році переїхали з Рівненщини на Ки-
ївщину. У школі був захід, на який 
треба святково вбратися, а виши-
ванки в мене не було. Попросила 
бабусю виготовити. Вона її потягом 
передала. У вишиванці в класі я бу-
ла одна, діти неоднозначно відре-
агували, ніби я не така. На сватан-
ня чоловіку в Яготинському райо-
ні подарувала сорочку. Для нього 
подарунок був шоком. Чоловік, до 
речі, спочатку стидався вдягати ви-
шиванку, ховав її під піджак. А піс-
ля Помаранчевої Революції сказав 
якось, що вдягне вишиванку. Ду-
маю: «Ого!» Свого сина Андрія на всі 
святкові події вдягала у вишиван-
ку. Був період, коли обридла йому 
сорочка, він противився, довелося 
відступити, щоб не перегнути пал-
ку, щоб одяганка не викликала ві-
дрази. А донька Марічка по життю 
у вишиванці. Коли народилася, хре-
щені батьки їй справили маленький 
стрій, тішуся, що вони такі молодці», 
— розповідає пані Оксана. 

Зізнається: для неї вишивка — те, 
що потрібно леліяти. Має шафу з 

національним одягом. Та й, ідучи на 
дні народження до рідні, ніколи не 
вагалася, що дарувати — виготов-
ляла сорочку.

Каже, що ставлення до такого 
одягу як до святині прищеплювала 
бабуся: «Коли йшли пасти корів, ба-
буся накидала в кошика канви, ни-
точок і ми вишивали. Вона подару-
вала мені сорочку, в якій дівувала. І 
казала, що важливо, аби я не про-
сто зберегла її, а щоб і мої діти, коли 
я буду бабцею, зберегли цю сороч-
ку і передали іншому поколінню ра-
зом із їхньою самостійно вишитою 
сорочкою. Свекруха бачила мою 
жадібність до всього українського 
і, коли я виходила заміж, подарува-
ла мені свою сорочку, я в ній клика-
ла гостей на весілля. Пізніше знайш-
ли на горищі одяг свекрухи. Кажу: 
«Дайте мені хоч лантухи, які лиши-
лися, відреставрую». Відновила: де 
був поділ, діти відрізали шматок по-
лотна, а сорочка була задовга, тож 
вкоротила і перенесла вишивку». 

Пані Оксана говорить, що спеціа-
лізується на вишивці чоловічих со-
рочок, їх з-під руки майстрині вже 
перевалило за сто. Жіночих у ко-
лекції мало, до десятка, бо «тільки 
почала на них переловчуватися»: 
називає жіночі сорочки справжнім 
космосом, безмежним полем для 
освоєння. У виготовленні прагне 
геть дотримуватися традицій крою 
і вишивки. Тож не лише черпає ін-
формацію про це мистецтво з інтер-
нет-джерел, а й спілкується з одно-
думцями, відвідує краєзнавчі музеї. 

«Вишивала мама 
доні щастя»

Для творчої родини Корнієн-
ків вишиванка — одяг святковий. 
А для юної співачки Надійки ще 
й сценічний образ. «Коли вдяга-
єш вишиванку, стає добре, світло. 
Це виріб, який несе відчуття мате-
ринської любові», — розповідає 
Надійка. У школу вона вдягається 
по-сучасному, а на міських захо-
дах дівчина у вишиванках. У її гар-
деробі, як і в братика, вишиванок 
багато. Є куповані, але найбільша 
втіха — вишиті мамою Оленою. 

«Те, що мама робить руками, 
несе величезний позитивний 
заряд дитині, — впевнена пані 
Олена. — Ліпше за маму ніхто 
не зробить. Який би майстер не 
виготовляв, мама вкладе у ви-
ріб найбільше любові. І це буде 
оберіг. Мені подобається це ро-

бити. Сама шию, створюю кон-
цертні костюми, роблю вінки. 
До речі, вони були і на вистав-
ці в КМДА».

При виборі вишиванки Надій-
ка орієнтується  на красу. У ро-
дині намагаються уникати темних 
кольорів. Підбирають, що вдягти, 
залежно від репертуару. 

На прохання розповісти про 
улюблену сорочку, Надійка ка-
же, що це біла сукня з вишивкою. 
Створювала її мама для виконан-
ня пісні «Вишивала мати доні ща-
стя». До речі, музику до слів Надії 
Баліцької написала сама ж Олена 
Корнієнко, з цією піснею Надійка 
представляла Бориспіль на кон-
курсі «Яскраві діти України».

Пані Олена каже, що в роди-
ні велика колекція вишитого, а 
це і рушники, і подушки, і сороч-
ки. Якось намагалася зібрати все 
традиційне докупи і виготовила 
доньці чудовий стрій. 

Мова символів
Оксана Лисенко вважає, що вишивку потрібно правильно читати. 

Наприклад, популярні маки мали місце на сорочках вдів, молодиць, 
які втратили наречених у походах, на війні. 

Юним дівчатам важливо «закодовувати» молодість у пуп’янках, які 
вишивали поруч з квітами, що цвітуть. Важливо було, що дівчина ще 
«розкриється», у неї буде продовження роду,  плоди. 

Сьогодні символіка дещо змінилася. Нині в Інтернеті можна натрапи-
ти на власне зашифроване ім’я у схему орнаменту для вишивки. Варто 
наголосити, що це сучасне віяння, подібних «шифрів» раніше не було. 

«Хочу, щоб дівчата розуміли і розрізняли, що є блузка (коротка, з не 
таким пишним рукавом) і є сорочка (довга, підперезана крайкою, її 
узор має визирати з-під спідниці). Якщо в когось першим етапом буде 
футболка з узором, це вже добре. Далі буде блузка, потім сорочка, а 
згодом — повноцінний стрій. Добре, що є День вишиванки, ми маємо 
прищеплювати любов до своєї культури і передавати її». 

Бориспільська вишивка
У міському державному історич-

ному музеї є скриня з бориспіль-
ськими сорочками. Колекція чима-
ла. Особливість сорочок — черво-
но-чорна вишивка. Можна побачити 
темно-бордовий відтінок, бо раніше 
фарби були природними, наприклад, 
з бузини. Рослинний бориспільський 
орнамент оригінальний, відрізняєть-
ся від сусіднього переяславського. Є 
й сорочки, «льон по льону», виготов-
лені технікою вирізання. Їхній орна-
мент геометричний. 

МАГІЯ 
ВИШИВКИ

Ірина КОСТЕНКО

Як же приємно посидіти 
у хвилини спокою із п’яль-
цями біля лампи, чаклую-
чи над полотном із голкою 
та ниточками!

Що таке вишивка? Це коли 
береш відріз тканини, карти-
ну-схему, голку, кольорові нит-
ки муліне і починаєш творити 
диво. Рахуєш стовпчики і кіль-
кість хрестиків одного кольо-
ру на схемі. Потім голочкою 
виводиш... Коли долучається 
нитка нового кольору, уже є 
від чого  відштовхнутися, ра-
хуючи хрестики на полотні. З 
кожним новим кольором на 
тканині проявляється спочат-
ку схема картини, а потім і ма-
люнок — як фото під час друку.

Зазвичай, на фінал залиша-
ють світлі кольори. І коли за-
шиваєш найсвітліший тон, 
картина набуває остаточного 
об’єму і фактури. У ній любов і 
безмежне терпіння вишиваль-
ниці, радість від завершеної 
роботи і захоплення результа-
том. Ці почуття може зрозуміти 
тільки той, хто вишиває. 

Колись, підбираючи у кі-
оску ниточки потрібного від-
тінку, обмінялася поглядом 
із жінкою, яка так само при-
кладала нитки до схеми, по-
рівнюючи кольори. Вона за-
питала посміхаючись: «Що, 
також «хворієте»? Обидві за-
сміялися. Бо любов до ви-
шивання — це не захоплен-
ня, це — діагноз. І лікуватися 
зовсім не хочеться.

МАМИН ОБЕРІГ

• Бориспільська майстриня Оксана Лисенко з донькою Марічкою 
шанують рідні традиції.

• Народний стрій і харизма прикрашають українську жінку.
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 ЦІКАВЕ ПОРЯД

Дарина ЧЕРПАК

Змоделюймо ситуацію: ви від-
почиваєте на природі і раптом ба-
чите змію. Якими будуть ваші дії? 
На жаль, більшість захоче вбити 
плазуна.

— Ігоре, чому так трапляється?
— Це неосвіченість, адже змії 

овіяні забобонами найбільше. Чо-
го тільки не доводиться про них по-
чути. І про гібриди вужа з гадюкою 
(уявіть гібрид кота з собакою), і про 
змію, що падає на людину з дерева, 
і про таку, що ударом хвоста збиває 
людину з ніг. Скажу: переконати лю-
дей у протилежному важко. 

— Що формує негативний об-
раз плазунів?

— Причин декілька. Тут і релігій-
ні моменти, і вплив ЗМІ, і низький рі-
вень освіти. Це підтримує панічний 
страх і огиду, і повне несприйняття 
цих насправді цікавих тварин. 

— Які види змій мешкають у 
нашій місцевості?

— Їх небагато. Три види: гадюка 
звичайна, вуж звичайний, мідянка. 

• Гадюка звичайна середніх 
розмірів, не більше 80 см. Має 

товсте тіло, короткий хвіст, а го-
ловне — неначе трикутну голову 
на помітно тоншій шиї. Очі черво-
нясті, зіниці вертикальні, неначе 
у кота. Колір від чорного до світ-
ло-сірого. Молоді нерідко корич-
неві і навіть руді. Головна прикме-
та — смуга зі з’єднаних квадратів 
уздовж спини. Харчується дрібни-
ми гризунами, рідше земновод-
ними і пташенятами. Гадюка орі-
єнтована на теплокровну здобич. 
Цей вид плазунів розповсюдже-
ний нерівномірно, такими собі 
осередками, а у інших місцях не 
живе зовсім. Ландшафт місцево-
сті їй майже неважливий. Це мо-
же бути ліс, болото, берег ріки. Ці-
кавий метод розмноження: яйце-
живородіння, тобто під час про-
цесу народження оболонки яєць 
лопаються в анусі і гадюченята ві-
дразу з’являються на світ. Малюки 

спочатку полюють на дрібних ко-
мах. Тобто після народження сам-
ка залишає своїх дитинчат. Це сто-
сується усіх плазунів.

• Вуж звичайний має струнке ті-
ло довжиною до 150 см. «Шия» не-
помітна, очі світлі, зіниці круглі. 
Забарвлення теж мінливе, найчас-
тіше сірих відтінків, бувають ма-
ленькі чорні крапки. Зате черев-
це яскраве: поперечні чорні і світ-
лі смужки. Усі знають про головну 
ознаку вужа — жовті «вушка». Ін-
коли вони яскраво-помаранчеві, 
іноді світло-жовті, а також зрідка 
їх немає, це варто пам’ятати! Хар-
чується земноводними: жабами і 
ропухами. Тому живе найчастіше 
біля води. Розмножується відкла-
данням яєць у теплих захищених 
вологих місцях, куди можуть «не-
стися» багато самок, адже таких 
місць досить мало. Кладка інку-

бується певний час, і з’являються 
крихітні вужики. 

• Мідянка — справжня красуня. 
Це невеличка змійка, формою схо-
жа на вужа. Назву отримала неда-
ремно. Основний колір — яскра-
во-мідний. На спині два рядки, не-
наче пунктиром, темних цяток. 

Харчується, в основному, ящір-
ками. Оселяється на спекотних 
схилах, сухих узліссях та кам’яни-
стих місцях. Розмножується подіб-
но до вужа. Занесена до Червоної 
книги України, є великою рідкістю. 

— То які з них отруйні?
— Смертельно отруйних у нас 

немає. Отруйна лише гадюка. Та 
сила її отрути перебільшується. 
Навіть без надання меддопомо-
ги майже завжди людина одужує. 
Рідкісні випадки смерті бувають 
лише через хворе серце чи осла-
блений організм. Звичайно, не-

безпечні укуси для маленьких ді-
тей. Однак у будь-якому випад-
ку звертатися до лікарів потріб-
но. Народним лікуванням, як от 
відсмоктування чи припалюван-
ня, займатися не слід. У місцевос-
тях, де живуть дійсно смертель-
но небезпечні змії, у медзакла-
дах є спеціальна сироватка для 
лікування. 

— Серед людей побу-
тує думка, що мі-

дянка отруйна, це 
правда? 

— Запевняю, це 
не так! Дійсно, захища-

ючись, вона може вкусити, але 
токсичності вистачає лише, щоб 
приглушити ящірку. Це правда. 
Усім раджу читати лише наукову 
літературу, а не вигадки та фанта-
зії діячів Інтернету. 

— Чи правда, що на христи-
янське свято Воздвиження змії 
«вкладаються» спати і через це 
особливо небезпечні? 

—  Ч е р го в а  н і се н і тн и ц я ! 
Будь-якого осіннього дня можна 
зустріти скупчення плазунів у пев-
них місцях. Якщо зустріли саме на 
Воздвиження — це збіг обставин. 

— Зимуючи, змії впадають у 
сплячку? 

— Вони впадають в анабіоз, пе-
ред цим накопичивши жир для 
зимівлі. А зимують у заглиблених 
сховищах: залишених норах, ні-
шах, під пеньком тощо.

— Які вороги змій, окрім 
людини?

— Деякі птахи, такі як крук, во-
рона, мартини та інші. Серед ссав-
ців їжаки, єнотоподібний собака, 
лисиця тощо. Не варто боятися і 
негативно ставитися до змій. Вони 
не менш повноправні жителі на-
шої планети, ніж ми із вами!

Прихильно в народі ставились 
до близьких родичів змій — ву-
жів. Їх вважали охоронцями хат-
нього добра та затишку, а ті місця, 
де плодяться вужі, вважались осо-
бливо придатними для примно-
ження багатства. Відомі випадки, 
коли господині спеціально стави-
ли для вужів тарілки зі щойно здо-
єним молоком. Казали, що та ко-
рова, чиє молоко ссе вуж, матиме 
особливо багато молока. Вбити 
хатнього вужа вважалося тяжким 
гріхом. «Дехто говорить, що вуж 
цей — з руку завтовшки і куций, 
мов обрубаний, як колода, з вели-
кою круглою головою, подібною 
до дитячої. Живе він надворі, коли 
ссе корову, то обвивається навко-

ло однієї з її ніг. Якщо таку вподо-
бану вужем корову продати, то за 
нею іде й вуж, свиснувши при цьо-
му так голосно, що ті, хто чув цей 
свист, неодмінно оглухнуть».

Є низка вишиваних та писан-
кових орнаментів, що в той чи ін-
ший спосіб пов’язані із вужами, і 
всі вони мають позитивну семан-
тику. Вважали, що вужі допомага-
ють хліборобам вимолювати дощ.

В українських народних казках 
та легендах зустрічається мотив 
шлюбу дівчини із вужем («Зозуля 
і соловейко», «Ластівка й зозуля», 
«Зозуля, ластівка та соловейко»). 
Проте родина дівчини не може 
стерпіти цього (змій належить під-
земному світу, світу померлих і то-

му не може стати частиною світу 
живих) і стає причиною останньої 
метаморфози молодої пари, яка 
перетворюється на птахів.

Наведені факти про уявлення 
наших предків щодо вужів наво-
дять на думку, що, цілком мож-
ливо, в образі вужа вшановува-
ли хатніх духів чи духів предків. 
Аргументом на користь цієї тео-
рії може слугувати зображення 
зміїв та вужів між корінням ро-
дового (Світового, Рай-) дерева, 
тобто там, куди пішли предки, на 
українських рушниках та писан-
ках. Окрім того, широко відома 
оберегова функція орнаменту на 
українських народних сорочках. І 
знову ж таки — саме там, між со-
лярних знаків, між знаків достат-
ку та тварин-тотемів, зустрічаємо 
зображення змії!

УКРАЇНСЬКИЙ ТОТЕМ АБО ХАТНІЙ ДУХ

«ЗМІЇ — ПОВНОПРАВНІ 
ЖИТЕЛІ НАШОЇ ПЛАНЕТИ»

ІГОР 
ЗЕМЛЯНСЬКИХ:

ПРОДОВЖУЄМО ВИВЧАТИ ТАКУ ВІДОМУ І ОДНОЧАСНО НЕВІДОМУ НАМ ПРИРОДУ 
РАЗОМ ІЗ ВЧЕНИМ-ОРНІТОЛОГОМ ІГОРЕМ ЗЕМЛЯНСЬКИХ. МИ ДІЛИМО НАШУ 
ПЛАНЕТУ ІЗ БАГАТЬМА ТВАРИНАМИ І ЧОМУСЬ УПЕВНЕНІ, ЩО ЗНАЄМО ПРО НИХ УСЕ. 
АЛЕ ЧИ ЦЕ ДІЙСНО ТАК? ОТ ЩО, НАПРИКЛАД, ВИ ЗНАЄТЕ ПРО ЗМІЙ? ЩО ВОНИ ГИДКІ 
І НЕБЕЗПЕЧНІ ІСТОТИ? ВИ В ЦЬОМУ ВПЕВНЕНІ? 

Ігор ЗЕМЛЯНСЬКИХ,
орнітолог

СЕ. 
ДКІ 

• Мідянка — справ-
жня красуня. Вона не 
отруйна, на відміну від 
гадюки. Занесена до 
Червоної книги України, 
є великою рідкістю. 

• Вуж.
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Здоров'я
 ОВОЧЕВИЙ МІКС

ВІТАМІНІЗУЙСЯ!
 Настала пора зелених 

вітамінів. Кожного дня на 
нашому столі має бути 
не менше 300 г овочів 
і фруктів. Важливо 
вживати їх у сиро-
му вигляді для мак-
симального збе-
реження корисних 
для організму лю-
дини речовин.

РУКОЛА
Ця рослина останнім часом усе 

частіше з'являється на столах укра-
їнців. Кислувато-гірчичний смак ру-
коли відтіняє смак овочевих, м’яс-
них, рибних страв, рису, макаронів, 
картоплі. Велике листя — оригі-
нальна прикраса для бутербродів. 
Подрібнене листя можна додавати 
в домашній сир, до відвареної кар-
топлі, до холодних закусок.

Рукола є джерелом вітамінів А, 
В1, В2, В5, В6, В9, РР, С, Е, К; макроеле-
ментів: калію, кальцію, магнію, на-
трію, фосфору; мікроелементів: за-
ліза, марганцю, міді, селену, цинку, 
йоду. Рукола сприяє нормалізації 
обміну речовин. Через це дуже ці-
нується дієтологами. Крім того, ця 
рослина сприяє підвищенню рів-
ня гемоглобіну в крові, виведенню 
холестерину й тонізує увесь орга-
нізм. Відома також як афродизіак 
(сприяє підвищенню потенції), ві-
діграє велику роль у профілакти-
ці онкологічних захворювань. Рос-
лина виводить надмірну воду з ор-
ганізму, поліпшує функції печінки. 
Має антибактеріальні, протикаш-
льові властивості.

Вживання руколи протипоказа-
но при сечокам’яній хворобі, за-
хворюваннях печінки і нирок. Не 
рекомендують вживати рослину 
вагітним жінкам і годуючим мамам. 

БАЗИЛІК
Назва рослини з давньогрецької 

перекладається як «королівський». 
Базилік, в основному, використову-
ють як приправу. Завдяки великій 
кількості ефірних олій його широ-
ко застосовують у медицині. 

У свіжій зелені базиліка багато 
ефірних олій. Окрім них, рослина 
містить камфору, що позитивно впли-
ває на серце і дихальну систему; евге-
нол, що має антисептичні властивості; 
фітонциди, які мають антибактеріаль-
ну дію; дубильні речовини, що спри-
яють зміцненню кровоносних судин; 
мінерали: магній, натрій, калій, залізо, 
цинк, мідь, марганець, селен, фосфор; 
вітаміни: А, Е, РР і групу С.

Вживаючи базилік, ви підвищує-
те захисні сили організму; завдяки 
сечогінному ефекту відбувається 
очищення нирок; примочки з ли-
стя цієї рослини допомагають за-
гоєнню ран; настоєм з листя по-
лощуть ротову порожнину, що до-
помагає усунути запалення ясен. 
Вживання базиліку усуває прояви 
лихоманки, лікує кашель.Свіже ли-
стя базиліка корисне для віднов-
лення і зміцнення нервової систе-
ми. Рослина знімає напругу, усуває 
прояви стресу і почуття тривоги. У 

результаті значно поліпшується 
загальний стан, мозкова актив-
ність, нормалізується сон, а орга-
нізм при цьому отримує додатко-
ві сили і дуже швидко приходить в 
тонус після фізичних і розумових 
навантажень.

РЕДИС
Після тривалої відсутності в меню 

достатньої кількості вітамінів, цим 
коренеплодом із задоволенням ла-
сують і дорослі, і діти. Редис додають 
до різноманітних салатів і холодних 
супів. Листя редису можна додавати 
у холодник, борщ чи салати.

Редис багатий на залізо, магній, 
фосфор, натрій, калій, кальцій, ві-
таміни РР, С, вітаміни групи В. Крім 
цього, в овочі багато білка, клітко-
вини, ефірних олій та ферментів, є 
також цукор і жири, однак калорій-
ність овоча невелика.

У листі редису багато фолієвої 
кислоти. Це речовина дуже ко-
рисна для жінок, особливо вагіт-

них, оскільки сприяє правильно-
му розвитку плода. З’ївши пучок 
редису, можна забезпечити орга-
нізм денною нормою аскорбіно-
вої кислоти. Він підвищує імуні-
тет, успішно бореться з простуд-
ними захворюваннями, знижує 
вміст цукру в крові і підвищує рі-
вень гемоглобіну. Клітковина ово-
ча налагоджує обмінні процеси, 
сприяє виведенню «поганого» хо-
лестерину та нормалізації роботи 
шлунково-кишкового тракту.Ча-
сто редис рекомендують вжива-
ти для підтримки хорошого стану 
серця і судин. Овоч чинить анти-
бактеріальний ефект і навіть зда-
тен допомогти в боротьбі з деяки-
ми онкологічними захворювання-
ми. Він уповільнює процеси в пух-
линах і пригнічує їх ріст.

Від овоча слід відмовитися лю-
дям, які страждають на виразку 
шлунка, у кого є проблеми із щито-
подібною залозою, при загострен-
нях захворювань жовчного міхура, 
дванадцятипалої кишки і печінки.

лених
дня на 
ути 
чів

 Овочі слід варити 

не більше 5-15 хвилин. Салати 

із зелені краще заправляти олією чи 

соусами на основі олії. Нарізати овочі слід 

перед самим їх приготуванням, а деякі, наприклад 

салат і руколу, взагалі потрібно рвати великими 

шматочками, щоб вони не втратили свої смакові 

властивості. Намагайтеся, щоб у вашому раціоні 

були фрукти й овочі різного кольору, адже це 

своєрідний набір корисних речовин. Їх треба 

вживати по 4 порції на день, тобто за 

кожним основним прийомом їжі.

ДО СТОЛУ
Кабачкова запіканка з 
цибулею і помідорами

2 молодих кабачки, 5 вели-
ких помідорів, 1 велика ци-
булина, 200 г твердого сиру, 
сіль, перець, базилік.

Кабачки почистити і нарі-
зати кружальцями, помідо-
ри — кружальцями, цибулю 
— кільцями. Форму змасти-
ти олією, викласти шар ка-
бачків, посолити, зверху ви-
класти цибулю і помідори. 
Ще трохи посолити, попер-
чити, посипати дрібно на-
кришеним базиліком (якщо 
немає свіжого, можна вико-
ристовувати сушений). Звер-
ху посипати потертим твер-
дим сиром і поставити в ду-
ховку на 15-20 хв. Смачна со-
ковита запіканка готова.

Холодник на квасі
1-1.5 л білого квасу, 300 г 

вареної ковбаси, 500 г вареної 
картоплі, 3 яйця, 300 г огірків, 
200 г редису, сметана, сіль, пе-
рець, зелень (кріп, петрушка, 
зелена цибуля) за смаком. 

Картоплю і яйця відва-
рити, накришити кубика-
ми, ковбасу і огірки наріза-
ти кубиками, редис наріза-
ти тонкими кружальцями, 
зелень дрібно накришити. 
Усе перемішати, поперчити і 
посолити за смаком. Залити 
квасом. Сметану можна до-
дати у холодник чи окремо 
подати на стіл до страви.

КАБАЧОК
Цього гарбузового родича їдять в усьому світі. Сорт і колір не впли-

вають на його корисні властивості.
У кабачку 90 % води, усе інше — білки і вуглеводи. Цей овоч дієтич-

ний, він чудово впливає на травлення і підтримує здоров'я шкіри. Він 
містить солі фосфору і магнію, калію і натрію, кальцію і заліза, мікро-
елементи: титан, літій, молібден, цинк тощо. Також у кабачках багато 
життєво важливих вітамінів, зокрема А (каротин), нікотинова кисло-
та, вітаміни В1, В2 і С.

Людям, які страждають на шлунково-кишкові захворювання, ко-
рисно вживати кабачки, адже в них багато целюлози і мало органіч-
них кислот. В овочі небагато вуглеводів — це корисно для діабетиків.

Крім цього, кабачки мають сечогінну і жовчогінну дію, що допома-
гає виведенню токсичних речовин з організму, включаючи холесте-
рин і радіонукліди. Вживання кабачків покращує стан судин, пере-
шкоджає виникненню атеросклерозу і заспокоює нервову систему. 
Особливо це корисно для людей похилого віку.

Здоровій людині можна їсти кабачки у будь-якій кількості, а якщо є не-
дуги, то варто порадитися з фахівцями.
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ОВНИ. Зайвий поспіх 
та надмірна емоційність 
можуть спричинити фі-

нансові втрати й непорозуміння 
з близькими людьми. Ймовірний 
несподіваний поворот подій.

ТЕЛЬЦІ. Постарайтесь 
не витати в хмарах, а тве-
резо дивитися на свої 

можливості. Практичність і хо-
лоднокровність дозволять досяг-
ти блискучих результатів.

БЛИЗНЯТА. Сприятли-
вий час для вигідної реа-
лізації творчих ідей. Але 

для цього знадобиться вся ваша 
енергія та рішучість. Вихідні для 
близьких людей.

РАКИ. Можливо, на-
чальству не надто спо-
добається ваша ініціа-

тивність. Тримайтесь ближче до 
своїх рідних, колег-однодумців та 
вірних друзів порадників.

ЛЕВИ. Доведеться бага-
то працювати, тому кра-
ще не розпорошувати 

сили на дрібниці. Візьміться за од-
ну справу та зробіть її якісно. У ви-
хідні не кажіть зайвого.

ДІВИ. Цього тижня уни-
кайте зайвої метушні, 
ризикованих кроків, фі-

нансових угод. Зараз важливо 
впорядкувати свій спосіб життя 
і побут, створити затишок у домі.

ТЕРЕЗИ. Якщо виник-
нуть несподівані трудно-
щі, постарайтесь не пані-

кувати і спокійно в усьому розі-
братися. В особистому житті ба-
жано нічого не міняти.

СКОРПІОНИ. Форту-
на до вас прихильна. На 
роботі, та й взагалі у ді-

лових відносинах, можливі пер-
спективні пропозиції від надій-
них партнерів і прибуток.

СТРІЛЬЦІ. Якщо неспо-
дівано захочете щось 
кардинально змінити — 

зачіску, роботу, сімейний стан — 
дерзайте! Але будьте обережні з 
документами та грошима.

КОЗОРОГИ. В особи-
стому житті ви на гребені 
успіху. А от на роботі не 

варто чіплятися до колег та парт-
нерів з критичними зауваження-
ми. Вихідні проведіть з друзями.

ВОДОЛІЇ. На перший 
план вийду ть робо-
та, навчання, терміно-

ві справи. Готуйтесь виконувати 
безліч несподіваних завдань, при-
чому навіть у вихідні.

РИБИ. Напружений пе-
ріод. Доведеться пра-
цювати й боротися, зате 

з'явиться можливість впровадити 
свої творчі задуми в життя. Вихід-
ні теж принесуть якісь клопоти.

Наостанок
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