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Перспективи та досягненняЄвропа — у серці кожного
16 травня на черговій сесії Бориспільської районної ради VІІ скли-

кання депутати ухвалили низку рішень. Серед них — внесення змін 
до Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 
2017 рік та внесення змін до бюджету. Під час сесії народні обранці 
обговорили шляхи вирішення медичних проблем громадян. 

Продовження на стор.2

З нагоди відзначення Дня Європи на Європейській площі урочисто 
підняли три прапори: Євросоюзу, Борисполя та України. Знаково, що 
подія співпала з проведенням пісенного конкурсу «Євробачення» й 
тим, що 11 травня Європа дала нашій країні зелене світло: Радою ЄС 
ухвалено рішення щодо скасування візових вимог для українців.

Продовження на стор.2

 ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ  НОВИНИ РАЙОНУ

ТАКСІ: ТАРИФІКАЦІЯ ТАКСІ: ТАРИФІКАЦІЯ 
ПО-БОРИСПІЛЬСЬКИПО-БОРИСПІЛЬСЬКИ
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 СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ  ЦЕРЕМОНІЯ

 ДОСЯГНЕННЯ

 РАЙОННИЙ ЕТАП

Вікторія ПРАВДЕНКО

Цьогорічна зима надовго за-
пам’ятається українцям: при-
йшла в листопаді і впевнено 
тримала свої позиції аж до се-
редини календарної весни. Від-
повідно тривав і опалювальний 
сезон.

Побоюючись повторення торіш-
ньої ситуації, коли сума за кому-
нальні послуги складала до поло-
вини сімейного бюджету пересіч-
них громадян, навіть платоспро-

можні українці подали документи 
на оформлення субсидії.

У значно важчій ситуації опини-
лися непрацездатні люди, які про-
живають самі. Відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про встановлення держав-
них соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуго-
вування» від 6 серпня 2014 року 
№ 409 для самотнього громадя-
нина, який має субсидію для опла-
ти житлово-комунальних послуг, 
була встановлена норма житла у 
розмірі 48,87 кв. метра. Це при то-

му, що середній розмір будинків 
по селах складає 75 кв. метрів.

Зі зменшенням соціального нор-
мативу використання газу люди 
взагалі були змушені замерзати у 
своїх помешканнях, адже через мі-
зерний розмір пенсій та заробітних 
плат вказана категорія громадян 
неспроможна сплатити за опалення 
понаднормової площі житла.

Не залишився осторонь від ви-
рішення цієї проблеми і народний 
депутат України Сергій Міщен-
ко, за сприяння якого була збіль-
шена соціальна норма житла з 

48,87 кв. м до 75 кв.м. У квітні 2017 
року були внесені зміни до Поста-
нови Кабінету Міністрів України 
від 06.08.2014 №409 «Про встанов-
лення державних соціальних стан-
дартів у сфері житлово-комуналь-
ного обслуговування»" в частині 
встановлення соціальної норми 
житла для домогосподарств, що 
складаються з однієї або двох не-
працездатних осіб, у розмірі 75 кв. 
метрів на домогосподарство.

Відповідно у разі відсутності 
боргів для вказаної категорії лю-
дей буде автоматично перера-

хована субсидія з урахуванням 
збільшеної норми житла у розмірі 
75 кв.метрів.

Якщо ж опалювальна площа 
більша за 75 кв.м, то непрацездат-
ні особи мають право подати до-
кументи на призначення субсидії 
на додаткову площу. Для цього не-
обхідно звертатися із письмовими 
заявами до районних державних 
адміністрацій, виконавчих органів 
міських, районних у містах (у разі 
їх створення) рад або комісій, які 
ними утворюються.

ЗА СПРИЯННЯ СЕРГІЯ МІЩЕНКА ЗБІЛЬШЕНІ НОРМИ СУБСИДІЇ 
ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ ТА ІНВАЛІДІВ

Олена ПОЛЯКОВА

Йдеться про спрямування 3,5 
млн грн на розвиток населених 
пунктів Сошниківської, Старин-
ської, Головурівської, Любарець-
кої та Рогозівської сільських рад. 
Один з найважливіших напрямків 
розвитку — капітальний ремонт 
доріг. Також планується утеплен-
ня дитсадка «Журавонька» в с.Ку-
чаків (майже 690 тис грн), при-
дбання автобуса для Великоолек-
сандрівської школи (600 тис грн), 
виготовлення проектно-кошто-
рисної документації для віднов-
лення тиру Гнідинської ЗОШ I-III 
ступенів (350 тис грн) тощо.

Під час сесії народні обранці 
обговорили шляхи вирішення ме-
дичних проблем громадян. Відтак 
затвердили міськрайонну Про-

граму забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий діа-
бет на 2017 рік та районну Про-
граму «Онкологія» на 2017 рік. А 
в рамках створення Госпітальної 
ради Лівобережного госпітально-
го округу прийняли рішення де-
легувати до складу Госпітальної 
ради від Бориспільського району 
депутата Анну Ільчишину як голо-
ву постійної комісії райради з пи-
тань гуманітарної сфери та голов-
ного лікаря Бориспільської ЦРЛ 
Олександра Щура.

В.о.голови районної державної 
адміністрації Роман Шуменко по-
інформував присутніх про Про-
граму фінансування видатків на 
компенсацію проїзду пільгових 
категорій громадян. Програму бу-
ло затверджено більшістю голо-
сів. У цілому ж документ потребує 
доопрацювання. Тому й остаточ-
ні рішення щодо компенсаційних 
виплат та визначення пільгових 
категорій будуть прийняті на на-
ступній сесії, не раніше липня 
2017 року.

Депутати також ознайомили-
ся зі звітом голови районної ра-
ди Владислава Байчаса та були 
поінформовані про необхідність 
аналогічно відзвітуватися перед 
виборцями про свою діяльність 
протягом місяця.

Активно дискутували на сесії 
про розвиток спортивної галу-
зі району. Від депутатів пролу-

нали пропозиції підтримати на 
рівні районного бюджету такий 
вид спорту, як футбол. Адже це 
— одна з найулюбленіших ігор 
дітей та дорослих, яка, на пре-
великий жаль, не розвивається 
належним чином не тільки в ме-
жах району, а й країни в цілому. 
Про методи сприяння розвитку 
футболу вирішили поговорити 
на відповідних зборах за учас-
тю депутатів, сільських голів та 
провідних тренерів району.

Насамкінець сесії депутати біль-
шістю голосів підтримали звер-
нення фракції Аграрної партії 
України до Верховної Ради Украї-
ни, народного депутата Сергія Мі-
щенка, з проханням недопущення 
прийняття ЗУ «Про ринковий обіг 
земель сільськогосподарського 
призначення в Україні», що при-
зведе до відміни мораторію на 
продаж землі сільськогосподар-
ського призначення з 1 січня 2018 
року. «В умовах, коли не проведе-
на інвентаризація земель с/г при-
значення, якісно не сформований 
земельний кадастр, не зробле-
но належним чином розмежуван-
ня земель різних форм власно-
сті, не зроблено перевірку якості 
землі, впровадження ринку зем-
лі є злочином проти народу Укра-
їни і є просто абсурдним у плані 
економічної обгрунтованості», — 
йдеться у зверненні, що підтрима-
ла райрада.

СЕСІЯ РАЙРАДИ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

 16 травня на черговій 
сесії Бориспільської ра-
йонної ради VІІ скликання 
депутати ухвалили низку 
рішень. Серед них — вне-
сення змін до Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку на 
2017 рік та внесення змін 
до бюджету.

ЄВРОПА — У СЕРЦІ КОЖНОГО

У ВИШЕНЬКАХ ВИЗНАЧИЛИ 
ПЕРЕМОЖЦІВ ВІЙСЬКОВО-
ПАТРІОТИЧНИХ ЗМАГАНЬ

Ольга ОГНЯНИК

З нагоди відзначення Дня 
Європи на Європейській пло-
щі урочисто підняли три пра-
пори: Євросоюзу, Борисполя 
та України. Знаково, що подія 
співпала з проведенням пісен-
ного конкурсу «Євробачення» й 
тим, що 11 травня Європа дала 
нашій країні зелене світло: Ра-
дою ЄС ухвалено рішення щодо 
скасування візових вимог для 
українців.

Право підняти прапори нада-
ли кращим з кращих. Стяг України 
підняли учні НВК «Гімназія «Пер-
спектива» імені Володимира Мо-
номаха Устьянцева Валентина, 
Шматков Максим, Бренков Олег, 
про вагомі перемоги яких «Вісті» 
вже повідомляли в одному з квіт-
невих номерів, а також учениця 
Бориспільського НВК ім. Костян-

тина Могилка Валерія Чоботок, 
яка  є переможницею Всеукраїн-
ського відкритого фестивалю ди-
тячої та юнацької творчості, при-
свяченого Дню Землі.

Прапор Євросоюзу підняв Єв-
геній Биков — багаторазовий 
чемпіон та призер чемпіона-
тів світу з гирьового спорту се-
ред ветеранів, бронзовий при-
зер Кубку України 2017 року се-
ред чоловіків, чемпіон України 
з гирьового хортингу 2017 ро-
ку, чемпіон Європи з гирьового 
спорту 2017 року.

Стяг Борисполя піднімали кра-
щі лідери учнівського самовря-
дування: Косенко Андрій, Штефан 
Вероніка (ЗОШ №6), Макода Те-
тяна, Варварич Богдан (ЗОШ №1 
ім. Юрія Головатого).

Головною ідеєю церемонії було 
гасло «Європа починається не за 
кордоном України, вона почина-
ється у серці кожного з нас».

Олена ПОЛЯКОВА

Днями відбувся районний 
етап Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотич-
ної гри «Сокіл» («Джура»). Захід 
проходив на базі Вишенської за-
гальноосвітньої школи. Участь у 
ньому взяли 18 команд. Вони бо-
ролися за звання кращих у кон-
курсах: «Стройовий впоряд», 
«Відун», «Смуга перешкод», «Ря-
тівник», «Добрі діла» тощо. Учас-
ники продемонстрували свою 
вправність у стройовій підго-
товці, розбиранні і збиранні ав-
томата, стрільбі із пневматичної 

гвинтівки, подоланні смуги пе-
решкод, показали свої знання з 
історії козацтва, вміння надава-
ти першу медичну допомогу. Пе-
реможці визначалися в команд-
них та особистих заліках. За під-
сумками всіх конкурсів у загаль-
нокомандному заліку І місце 
(уже втретє) посіла команда Ви-
шенської школи; ІІ місце — ко-
манда Великоолександрівської 
школи; ІІІ місце — команда Ща-
сливського НВК. Вітав і вручав 
нагороди переможцям голо-
ва Української Спілки ветеранів 
Афганістану генерал-лейтенант 
Сергій Червонописький.

НАШІ ЗА КОРДОНОМ
8-14 травня в м. Малага (Іспанія) проходив Чемпіонат Європи з пауер-

ліфтингу серед усіх вікових груп (чоловіків, жінок, юніорів, дівчат).
У складі юнацької збірної наше місто та державу представляла учени-

ця ЗОШ N8 та вихованка Бориспільської ДЮСШ Ангеліна Киях. Вона по-
казала гідний результат і посіла ІІІ місце в особистому заліку. Виборола 
«малу» бронзу у присіданні та тязі, а також срібло у жимі лежачи. Впер-
ше виконала норматив кандидата у майстри спорту України.

Збірна юнацька команда України, до складу якої вона входила, завою-
вала ІІ загальнокомандне місце!

Підготував спортсменку до змагань тренер-викладач Бориспільської 
ДЮСШ Ликов Ю.В.
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Ірина КОСТЕНКО, фото автора

22 травня 2017 року відбудеться аукці-
он з розпродажу майна підприємства-забу-
довника «Тиара», яке нині є банкрутом. У то-
му числі на продаж виставлено і об’єкт не-
завершеного будівництва на Головатого, 
71а у місті Борисполі, який має обтяження 
— інвесторів, котрі купували у «Тиари» ква-
дратні метри ще на стадії початку будівниц-
тва. Цей аукціон на етапі реєстрації був оку-
таний такою таємничістю, що це не на жарт 
насторожило інвесторів. Адже від результа-
тів аукціону залежить доля оплачених ними 
приміщень, і станом на сьогодні вона зали-
шається невизначеною.

Щоб привернути до проблеми увагу гро-
мадськості та влади міста Борисполя, вклад-
ники звернулися за підтримкою до ветера-
нів АТО з «Правого сектора» і 15 травня 2017 
року розпочали безстрокову акцію на тери-
торії забудови на вулиці Головатого, 71а. Во-
ни оголосили, що житимуть там у наметах, 
доки їхні вимоги не будуть враховані.

Екскурс в історію
Коли у 2007—2008 роках люди вкладали 

кошти у будівництво на Головатого, 71а, яке 
зводив забудовник «Тиара», підприємство 
ще тримало марку. Були збудовані багато-
поверхівки не лише у Борисполі. Тому люди 
і довірили підприємству свої кревні. 17 чо-
ловік придбали там квадратні метри, коли 
будівництво ще тільки розпочиналося. Два 
інвестори оплачували кошти безпосеред-
ньо «Тиарі», а інші, як того вимагало зако-
нодавство, купували квадратні метри через 
фінансову компанію. У «Тиари» був укладе-
ний договір із фінансовою компанією «Жит-
лоінвест-Гарант», яку очолює Світлана Тан-
цюра. Кошти, сплачені вкладниками, прохо-
дили через фінансову компанію, але відразу 
перераховувалися на рахунки «Тиари».

Невдовзі після початку будівництва у «Тиа-
ри» розпочалися проблеми. Будинок на Го-
ловатого, 71а завмер на рівні фундаменту. 
І тривалий час ні сам об’єкт незавершено-
го будівництва, ні вкладники, які придбали 
у майбутній багатоповерхівці квадратні ме-
три, не були оформлені документально. Піс-
ля неодноразових переговорів із забудовни-
ком, який спочатку знаходився на стадії сана-
ції, потім на стадії банкрутства, Світлана Тан-
цюра знайшла єдиний вихід, щоб захистити 
права інвесторів: на підставі договору про 
фінансування будівництва об’єкта суд при-
йняв рішення про те, що фінансова компанія 
«Житлоінвест-Гарант» має право бути влас-
ником об’єкта незавершеного будівництва.

Отримавши право власності, Світлана Ві-
кторівна відразу проінформувала інвесто-
рів, що цей об’єкт — їхня власність, і вона 
готова його добудувати, щоб люди отрима-
ли свої оплачені квадратні метри.

Як керівник фінансової компанії Світла-
на Танцюра, у присутності Бориспільського 
міського голови Анатолія Федорчука, про-
понувала представнику «Тиари» переда-
ти право власності на об’єкт безкоштовно, 
разом з усіма оформленими документами. 
Але під офіційно оформлені гарантії, що усі 
інвестори отримають у будинку ті площі, які 
вони оплатили. Представники «Тиари» від-
мовилися, почали судитися.

Сім кіл пекла пройшла Світлана Вікторів-
на, доки оформила оренду землі під об’єк-
том незавершеного будівництва на Голо-
ватого, 71а. І місто із листопада 2014 року 
отримувало щомісячно до бюджету по 35 
тис. грн, орендної плати. У цьому році сума 
оренди зросла, але оплата за землю надхо-
дить вчасно.

Будувати будинок місто так і не дозволи-
ло. Бориспільська архітектура, всупереч за-
кону, не видала забудовнику містобудівні 
умови і обмеження на його зведення. Де-
путати скористалися приводом, що «Тиара» 
подала до суду, щоб відсудити фундамент.

Якби містобудівні умови було отрима-
но, багатоповерхівка б уже стояла, а інвес-
тори давно б отримали оплачені квадратні 
метри. Що ж до судових розглядів — то це 
був ризик забудовника. У випадку, коли бу-
динок зведено, а судове рішення не на ко-
ристь підприємця, який добудував багато-
поверхівку, «Тиара» отримала б відшкоду-
вання за свій фундамент. Але люди б уже 
жили, а не тулилися по найманих квартирах.

На сьогодні усі інвестори, які довірилися за-
будовнику Світлані Танцюрі, мають угоди, що 
закріплюють їхнє право на свої квадратні ме-
три у будинку на Головатого, 71а, якщо саме її 
будівельна компанія зводитиме цей будинок.

Щирість намірів забудовника підтвер-
джує позитивний досвід добудови об’єк-
та незавершеного будівництва на Новій, 
31а, який також залишився після «Тиари». 
Із 100 квартир у цьому будинку 83 були пе-
редані інвесторам. Будинок на Новій, 31а 
став першою ластівкою у Борисполі, коли 
забудовник забезпечив інвесторів квар-
тирами, виконавши зобов’язання попере-
дника-банкрута.

«Тиарі» таки вдалося дистанціюватися від 
інвесторів Головатого, 71а. Вона зуміла від-
судити собі той об’єкт незавершеного бу-
дівництва. Бориспільські депутати, скорис-
тавшись ситуацією, у листопаді минулого 
року поспішили прийняти рішення про ро-
зірвання договору оренди із Світланою Тан-
цюрою, хоча на це не було жодних юридич-

них підстав, адже майно собі відсудило під-
приємство-банкрут.

Таємничий аукціон
Зареєструватися на цей аукціон вияви-

лося надзвичайно складно. Проводила йо-
го товарна біржа «Українська інвестиційна», 
зареєстрована десь у Львові. На сайті Мініс-
терства юстиції, де розмістили оголошен-
ня про аукціон, була вказана київська адре-
са біржі: вул. Бориспільська, 19 і мобільний 
телефон, який чомусь постійно знаходився 
поза зоною. За зазначеною адресою розта-
шований величезний завод, площею 25 га, 
де є цехи, дороги, гуртожиток, інші будівлі. 
Представникам підприємства Світлани Тан-
цюри два дні довелося шукати, де ж саме 
знаходиться та біржа, щоб подати докумен-
ти на участь в аукціоні.

У день, коли реєстрація на аукціон завер-
шувалася, ситуацію вирішили проконтро-
лювати інвестори за підтримки бійців-вете-
ранів АТО. Разом запросили і представника 
«Вістей». Блукати, на щастя, не довелося, бо 
вже мали підказки, але тупати довелося да-
леченько. Дорогою нашу делегацію наздог-
нав директор заводу. У розмові з ним з’ясу-
валося, що і він не знав, що на його території 
орендує приміщення така біржа.

Кабінет представника біржі, який прово-
див аукціон, знаходився на другому поверсі 
обшарпаної непримітної будівлі, у невели-
кій кімнатці без жодної вивіски ні на дверях, 
ні біля дверей.

Після завершення реєстрації на аукці-
он, представники інвесторів звернулися 
до представника біржі з проханням надати 
можливу інформацію про аукціон. З’ясува-
лося, що це був директор біржі Сергій Крав-
ченко. Він повідомив, що на лот, який ціка-
вив інвесторів, зареєструвалися три учас-
ники. Але тільки один з них погодився, щоб 
його назвали інвесторам до початку торгів. 
Це була будівельна компанія, яку очолює 
Світлана Танцюра. Ще вдалося дізнатися, що 
аукціон проходитиме у цьому ж приміщен-

ні, але в іншому кабінеті. Проте кабінету то-
го так ніхто і не показав.

Щодо захисту інтересів інвесторів нічого 
позитивного пан Сергій сказати не зміг. По-
відомив, що на першому місці для нього — 
відновлення платоспроможності боржника. 
До речі, у зобов’язаннях, зазначених у до-
говорі, що підписуватиметься із покупцем 
об’єкта, інвестори не згадуються. Інформа-
ція про них є лише у примітках, які ні до чо-
го не зобов’язують.

До речі, офіційний телефон біржі з’явився 
у мережі тільки наступного дня після того, 
як завершилася реєстрація на аукціон.

Оселилися у наметах
Не дивно, що людей насторожила ситуація з 

аукціоном. До того ж, трохи більше, ніж за тиж-
день до аукціону Бориспільська міська рада 
подала до суду на розірвання договору орен-
ди на землю на Головатого, 71а. Бо розірвати 
договір оренди без згоди орендаря, тим біль-
ше добросовісного, можна тільки за рішенням 
суду. Час було обрано на диво «вдало».

З огляду на це, інвестори вирішили діяти. 
У понеділок, 15 травня, вони, разом із гру-
пою підтримки, організували перед Бори-
спільською міською радою пікет, де на пла-
катах були висвітлені проблеми та вимоги 
пікетувальників. Також листи з вимогами 
вони передали до міськвиконкому, секрета-
рю міської ради Ярославу Годунку, особисто 
меру Борисполя Анатолію Федорчуку. 

Щодо позову на розірвання договору 
оренди Анатолій Федорчук, до якого інвес-
тори звернулися за роз’ясненнями, заявив, 
що не готовий це коментувати. Зате пообі-
цяв від імені міської ради звернутися до ор-
ганізаторів аукціону, щоб вони врахували 
права інвесторів.

Після візитів до владних кабінетів міських 
чиновників пікетувальники перебазували-
ся на Головатого, 71а, зняли кілька секцій 
паркану, що обгороджував територію, роз-
били намет і оголосили, що житимуть у на-
меті до тих пір, доки їхні вимоги не будуть 
почуті та враховані. Про акцію було заздале-
гідь офіційно попереджено і міську владу, і 
правоохоронні органи.

Пильність чи спроба 
провокації?

Орендар землі — Світлана Танцюра — 
не заперечувала проти дій поселенців. Але 
знайшлися «доброзичливці», які поспіши-
ли звернутися до правоохоронців. Спочат-
ку приїхала патрульна поліція, бо когось 
насторожило, що знімають паркан навко-
ло будівництва. Щось не пригадую, щоб ко-
го-небудь турбувала подібна ситуація біля 
будь-якого іншого будівництва. Патрульна 
поліція поїхала, вивчивши та описавши си-
туацію у протоколі і не знайшовши жодних 
порушень. Через деякий час після того при-
була ще й слідчо-оперативна група, бо їх 
хтось викликав через 102. Знову брали по-
яснення, писали протокол. Доки працюва-
ла слідчо-оперативна група, до пікетуваль-
ників приїхала і Світлана Вікторівна. Вона 
наголосила, що солідарна із людьми, які та-
ким чином відстоюють своє право на жит-
ло. Світлана Танцюра зазначила, що на сьо-
годні вона зробила усе можливе, щоб мати 
змогу добудувати багатоповерхівку і відда-
ти людям квадратні метри, але на рівні місь-
кої влади реальної підтримки не отримала. 

Своїми болями ділилися і вкладники «Тиа-
ри», які же близько десяти років очікують на 
оплачені квадратні метри. Антоніна Галас 
показала «хатку-розвалюху», у якій її роди-
на з малою дитиною проживала три роки. 
Нині вимушені наймати житло. 

Валентина Хохлова — мама інвестора 
Олексія Воронцова — 15 років працюва-
ла в Італії, щоб заробити кошти синові на 
квартиру. 

СПАДЩИНА «ТИАРИ»: ЗАСЕКРЕЧЕНИЙ АУКЦІОН 
ТА БОРОТЬБА ЗА ПРАВО НА ЖИТЛО

 Епопея із банкрутством та лік-
відацією підприємства-забудовни-
ка «Тиара» наближається до за-
вершення. Але, схоже, ліквідатори 
намагаються залишити за бортом 
інвесторів, які свого часу придбали у 
«Тиари» квадратні метри на Голова-
того, 71а у місті Борисполі.
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  ПОЗИЦІЯ

В українському суспільстві 
триває дискусія з приводу трак-
тувань пам'ятних днів 8 і 9 трав-
ня, особливо — в контексті тих 
конфліктів, які відбулися в низ-
ці міст 9 травня. Сьогодні на-
ша редакція надає слово ліде-
ру партії «Соціалісти», міністру 
закордонних справ України 
(у 2012 – 2014 роках) Леоніду 
Олександровичу КОЖАРІ.

— Леоніде Олександровичу, 
яка Ваша оцінка подій 9 травня?

— Насамперед, необхідно чіт-
ко усвідомити: громадянське сус-
пільство в Україні прокидається від 
сплячки. І це громадянське суспіль-
ство саме вирішує, які свята, в який 
день і за яким ритуалом відзначати. 
Тим більше, що на сьогодні 9 трав-
ня в Україні — державне свято, і 
завдання держави — забезпечити 
громадянам можливість вільно від-
святкувати цей день; як мінімум, не 
дозволити нікому заважати святку-
ванню. І це завдання має виконувати 
поліція, яка сьогодні нерідко дезорі-

єнтована і не до кінця розуміє свою 
роль у разі ідеологічних протисто-
янь, що вихлюпнулися на вулицю. 

— Але ж сьогодні ми інакше 
оцінюємо багато подій минуло-
го, в тому числі й ті, що пов'яза-
ні з Другою світовою війною на 
території України?

— Самопроголошені «декому-
нізатори» цілком справедливо 
звинувачують комуністів і радян-
ську владу в тому, що «єдино вір-
не» трактування історичних подій 
було частиною державної ідеоло-
гії СРСР, а альтернативні погляди 
розглядалися як антидержавна і 
підривна діяльність. Але, відкида-
ючи «радянський» погляд на істо-
рію, вони пропонують не свободу 
трактувань історичних подій — як 
це прийнято в тій же Європі, а зно-
ву — «єдино правильний» погляд. 
Але на цей раз «канонізований» 
не ідеологічним відділом Ком-
партії, а Інститутом національної 
пам'яті. І знову ж таки — альтерна-
тивні підходи проголошуються ан-
тидержавними і підривними. 

— Чим для Вас є 9 Травня? 
— Як і для мільйонів українців, 

для мене 9 травня — це День Пере-
моги, і я — онук переможців у Ве-
ликій Вітчизняній війні. Але для ме-
не, як для політика, набагато більш 
важливим, ніж особистий аспект, є 
розуміння того, що означає 9 трав-
ня для України як держави. 

Адже завдяки Перемозі у Великій 
Вітчизняній як найважливішій скла-
довій Другої світової війни, Украї-
на (у політичній «рамці» УРСР) стала 
державою-засновником ООН. Пов-
торю — як країна-переможець! 

По праву країни-переможця 
Україна зберегла у своєму скла-
ді історичні території — Галичину, 
Волинь, Буковину і частину Бес-
сарабії, приєднані в 1939 – 1940 
рр. По праву країни-переможця 
Україна возз'єднала українців За-
карпаття. І кожне наше святкуван-
ня Дня Перемоги 9 травня демон-
струє, в тому числі, марність різ-
них історичних претензій наших 
західних сусідів. 

Ну, а щоб зрозуміти внесок 

України й українців у перемо-
гу, досить навести одну цифру — 
українські солдати і партизани в 
складі Радянської Армії знищили 
німців і їхніх союзників більше, ніж 
усі союзники по антигітлерівській 
коаліції разом узяті.

Скажіть, яким законом, указом чи 
іншим рішенням влади можна пе-
рекреслити цю Велику Перемогу і 
змусити забути ті величезні жертви, 
якими наш народ заплатив за неї?!

І, що ще важливіше, задумайте-
ся — які можуть бути наслідки від-
мови від статусу держави-пере-
можця фашизму?!

— Чи збираєтеся Ви відзнача-
ти 9 Травня наступного року? 

— Без всяких сумнівів — так! І 
якщо деякі лідери, перебуваючи в 

історичній нестямі, забувають про 
значення Дня Перемоги в житті 
українського народу, то завдан-
ня громадянського суспільства — 
нагадати їм! 

Партія «Соціалісти» готова за-
хищати не тільки право громадян 
України відкрито і вільно відзна-
чати День Перемоги 9 травня. Ра-
зом з активістами громадянського 
суспільства ми будемо захищати 
тих громадян України, які у межах 
прав і свобод, гарантованих Кон-
ституцією, будуть відзначати це 
свято. Ніхто не має права прини-
жувати ветеранів і перешкоджа-
ти їхнім дітям, онукам і правнукам 
шанувати подвиг предків, тільки 
завдяки якому ми всі сьогодні жи-
вемо на українській землі!

Леонід Кожара: «ЗАВДАННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА — 
НАГАДУВАТИ ВЛАДІ ЩОДО ЗНАЧЕННЯ ДНЯ 
ПЕРЕМОГИ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Вітрини краєзнавчого музею 
охоплюють досить багато матері-
алу. Експонати розміщені уздовж 
усіх стін шести кімнат. Щоб більше 
помістити предметів, задіяна на-
віть центральна частина окремих 
залів. Це створює цілісну картину 
кожного періоду історії Іванкова, 
Бориспільського району і України 
в цілому. 

— Петре Федоровичу, з чого 
все почалося?

— Я працював в Іванкові дирек-
тором будинку культури (з 1977 по 
1994 рік). У Борисполі тоді вже від-
крився невеличкий музей. Якось я 
відвідав його, і мене дуже захопи-
ло! Я подумав: «Чому б не зробити 
щось подібне у нашому селі?» Тим 
паче, місця було достатньо, якраз 
виселилася з БК контора радгоспу 
«Перемога».

Почали збирати експонати. Під-
ключили школу. Тоді директором 
школи був Віктор Сайко. Нас підтри-
мав голова сільської ради Іван Пар-
хоменко. Також допоміг директор 
бориспільського музею Віктор Йова.

Перші експонати ми збирали ро-
ків два. Вперше урочисто відкрили 

Іванківський музей у травні 1982 –
го. Цього року нашому музеєві ви-
повнилося 35 років. Спочатку були 
лише 2 маленькі кімнатки. Але зго-
дом увесь поверх ми задіяли під 
виставкові площі. 1993 р. музею 
було присвоєно звання народно-
го. Офіційно я працюю тут лише 10 
років, решта 25 — це було на гро-
мадських засадах. 

Думаю, головне, що людина, яка 
займається музейною справою, 
повинна жити цим, мати внутріш-
ню потребу творити і зберігати 
скарби історії. Тому що примусити 
робити таку роботу неможливо. 
Тож коли починається весна, мене 
тягне десь на поле, на поселення, 
відшукати щось нове і цікаве. Для 
мене є великою радістю знайти 
якийсь цікавий експонат (а для ко-
гось то звичайний предмет), дізна-
тися про нове поселення! Так моє 
захоплення переросло у роботу. 

— Чому Вас зацікавила істо-
рія рідного краю?

— Іванків — це моє рідне село 
з діда-прадіда. Тому історія рідно-

го краю — це й історія мого ро-
ду. Я закінчив Київське культур-
но-освітнє училище. Але згодом, 
захопившись музеєм, я побачив, 
що маю недостатньо знань, тому 
закінчив київський педагогічний 
інститут (історичний факультет). 
Мій досвід роботи, поєднаний з 
освітою, допоміг побачити ціліс-
ну картину історичних подій, які 
у нас відбувалися в різні періоди.

— Які періоди охоплює Іван-
ківський музей?

— У нашому музеї представле-
но експонати, починаючи з епохи 
палеоліту (15-10 тисяч років) і до 
наших днів.

Пошуковцям дуже важливо до-
тримуватися періодизації. Зви-
чайно, це треба знати, цікавити-
ся, консультуватися у фахівців. 
Іноді експонати потрібно віддати 
на експертизу. Пригадую, ще ко-
ли я починав, відкрили поселення 
Черняхівської культури. Я їздив до 
Інституту археології, аби мені до-
помогли упорядкувати знайдені 
предмети. А сьогодні я можу сам 

визначити період багатьох експо-
натів, метод їх виготовлення тощо.

Ми зараз працюємо над під-
готовкою експозиції до 100-річ-
чя Української революції 1917-21 
рр. Наш музей розповідає про чо-
тирьох братів Касьяненків з Іван-
кова, які стали одними з перших 
у тодішній Російській імперії кон-
структорами літаків. Вони співп-
рацювали з Сікорським, Жуков-
ським. А випробовувачем їхніх лі-
таків був відомий льотчик Петро 
Нестеров. Двоє братів Касьянен-
ків, Євген і Григорій, були членами 
Української Центральної Ради. Всі 
брати потрапили під колеса ре-
пресій, загинули в таборах… Наші 
експозиції представляють наступ 
більшовиків, повстанський рух на 
Бориспільщині, який пов’язаний з 
отаманами Іваном Черпаком, Да-
нилом Терпилом (відомим, як ота-
ман Зелений). Далі — колективіза-
ція, голодомор, період Другої сві-
тової війни… 

— Скільки експонатів налічує 
Ваш музей? У виставкових за-
лах є Ваші картини, скульпту-
ри скіфських і половецьких баб, 
книги на краєзнавчу та істо-
ричну тематику…

— У музеї понад 5 тисяч експо-
натів. Близько половини предметів 
представлено у виставкових залах. 
Звичайно, що всього не можна ви-
ставити. Хоча я намагаюся помен-
ше експонатів відкладати у запас-
ники, а якнайбільше показувати, 
щоб відвідувачі мали можливість 
побачити все, що для них цікаво.

Потяг до малювання у мене 
з’явився після 30-ти років. До то-
го я ніколи не брав до рук пензля. 
У мене є художні роботи «Поло-
вецький степ», «Сулимівська цер-
ква», пейзажі, 2 половецькі баби і 
одна скіфська… Це все підсилює 
експозицію, допомагає відвідува-
чам музею отримати цілісну кар-
тину того чи іншого періоду.

— Як Ви сьогодні поповнюєте 
свою експозицію?

— Сьогодні ми співпрацюємо з 
різними краєзнавцями, пошуко-
вими групами, які виявляють ба-
гато нових предметів, і за рахунок 
цього ми постійно збільшуємо му-
зейну колекцію.

Я свого часу виявив могильник 
періоду Черняхівської культури 
на околиці села Іванків. І хоча там 
сьогодні поле, яке обробляється, 
ми встановили бетонний знак, на 
якому вказано, що це давнє горо-
дище, яке охороняється законом. 
На жаль, у нашому районі більше 
немає пам’ятних знаків на місці 
прадавніх городищ…

— Поблизу Іванкова, Люба-
рець, Переяслава-Хмельницько-
го є багато курганів. Щороку їх 
розорюють… Про це писав ще 
Тарас Шевченко.

— Кургани датуються ІІІ тис. до н.е. 
і до початку періоду Київської Русі. 
Тільки на території адміністратив-
них меж Іванкова виявлено близь-
ко 70-ти курганів. У 1961 р. (під час 
створення зрошувальної системи) 
було досліджено 7 скіфських курга-
нів в урочищі Язвенна Могила, бу-
ли виявлені поховання воїнів, жіно-
чі поховання. Були знайдені і золоті 
предмети, які я бачив у Музеї кош-
товностей, що на Печерську. Побли-
зу Сеньківки було розкопано 17 кур-
ганів, досліджено кургани біля Мир-
ного, Любарець, поховання кінного 
воїна розкопано біля Процева…

— Як живе сьогодні Іванків-
ський музей?

— Ми проводимо на базі музею 
зустрічі, семінари, уроки. Наш му-
зей відвідують учні різних шкіл Бо-
риспільщини, педагоги…

Я мрію, що все ж знайдеться 
хтось із молоді, хто б захопився іс-
торією рідного краю, кому б можна 
було передати ці скарби. Я все ж та-
ки вірю, що хтось по-справжньому 
закохається у музейну справу.

ІВАНКІВСЬКОМУ МУЗЕЮ 35 РОКІВ
 Завідувач музею Петро 

Федорович Зінченко, істо-
рик, невтомний шукач старо-
вини, людина, віддана сво-
їй справі, захоплено і цікаво 
проводить екскурсії, розпо-
відає відвідувачам про по-
шукову роботу. А хіба може 
бути інакше? Адже кожен 
експонат, кожна деталь відо-
мі йому до дрібниць.
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Лариса МАЦЮК

У холодний період там перебувають лише 
призовники, а з середини травня, за слова-
ми Василя Івановича, на полігон мають при-
їхати учасники бойових дій.

Вже третій рік поспіль Василь Бойко із 
своєю командою тісно співпрацює з пол-
ковником, командиром військової части-
ни Володимиром Ліченком, майором Генна-
дієм Поминальним, а також із заступником 
командира військової частини Печерського 
району Києва (група «Сєвєр»), полковником 
Євгенієм Повилком.

Як розповідає Василь Іванович, часом 
молодим чоловікам після перебування на 
фронті, після сутичок під час різних про-
тистоянь, контузій чи поранень склад-
но самостійно вийти із стресової ситуа-
ції, налаштуватися на мирне життя, спіл-
кування з рідними і друзями поза зоною 
бойових дій. «Солдати, окрім військової 
справи, повинні ще отримувати культурну 
освіту. Адже це і патріотичне виховання, і 
долучення до культурної спадщини нашо-
го народу, і чудова можливість відволікти-
ся, розслабитися. Не секрет, що культурна 
вихована людина завжди знає, як вийти із 
складної ситуації, як налагодити своє жит-
тя, стосунки у родині. Бо ж усі військовос-
лужбовці — це наші сини, брати, батьки, 
чоловіки, яким виховувати майбутнє по-
коління. Я вважаю, що віруюча людина ні-
коли не вчинить зла», — переконаний во-
лонтер із Старого.

До програми релаксації входить відвіду-
вання соборів, церков, монастирів, театрів, 
музеїв, концертних і органних залів. Військо-
ві під час поїздок знайомляться з історією, 
пам’ятками архітектури та загальнолюдськи-
ми цінностями, культурою України. 

«Якщо нам важко, то ми зразу згадуємо 
Бога, намагаємося просити у нього захисту 
і допомоги. Саме тому ми відвідуємо право-
славні храми. За цей час ми побували у бага-
тьох соборах (Києво-Печерська Лавра, Со-
бор Святителя Михаїла Першого Митропо-
лита Київського, чоловічий монастир «Го-
лосіївська пустинь» тощо), — розповідає 
координатор програми релаксації Василь 
Бойко. — Хочеться відзначити особливу 
співпрацю з Романом Барановським, насто-
ятелем Собору Святителя Михаїла першого 
Митрополита Київського. Священнослужи-
тель є учасником бойових дій. Він за допо-
могою небайдужих людей, меценатів відбу-
дував храм на території Олександріївської 
лікарні, який був знищений на початку ХХ 
ст. Отець Роман Барановський — дуже тала-
новита людина, до нього їдуть прихожани 
з усієї України. Нам священик завжди про-
водить екскурсію по собору, пригощає вій-
ськовослужбовців обідом».

Після відвідування храмів у вихідні дні 
культурна програма релаксації продовжу-
ється у музеях і театрах. За сприяння во-
лонтера воїни відвідали театри столиці май-
же 50 разів. Це і театр ім. Івана Франка, Те-
атр оперети, театр ім. Лесі Українки, Наці-
ональну оперу України. Побували у Музеї 
Ханенків, Музеї російського мистецтва, Му-
зеї українського мистецтва, Центрі культури 
ім. Івана Гончара, Музеї книги і друкарства, 
«Мамаєвій слободі»… Лише тільки у Пере-
яславі-Хмельницькому відвідали Музей під 
відкритим небом, Музей Тараса Шевченка, 
Музей Григорія Сковороди, Музей Другої 
світової війни.

«У Києві така величезна кількість соборів 
і монастирів, музеїв і виставкових залів! Лю-
ди їдуть до нас за тридев’ять земель, аби до-
лучитися до прекрасного, побачити духовні 
святині, отримати насолоду від спілкування 
із світом культури. Для чого їхати в інші кра-
їни, коли дива поряд з нами?» — говорить 
Василь Бойко.

Сам волонтер культурою цікавиться ще з 
юності, бо вважає, що від культурної освіче-
ності залежить уміння людини адаптувати-
ся до життя у суспільстві. Саме заходи куль-
турно-просвітницького спрямування допо-
магають воїнам повноцінно проводити свій 
відпочинок.

Окрім того, волонтери регулярно органі-
зовують концертні програми і святкові «вог-
ники» у військовій частині, що у Старому. 
Неодноразово у концертах брала участь за-
служена артистка України Олена Шиналь. В 
організації мистецьких вечорів допомага-
ють директор Бориспільського БДЮТ «Ди-
воцвіт» Наталія Тименко і художній керівник 
самодіяльних колективів Переяслав-Хмель-
ницького педагогічного університету Ан-
дрій Іващенко. За сприяння волонтерів вій-
ськові відвідують домашній зоопарк у се-
лі Рогозів і різноманітні мистецькі вистав-
ки, проводять зустрічі з цікавими людьми. А 
до бібліотеки військової частини волонтери 
передали більше тисячі книг.

«Нам багато допомагає бориспільський 
меценат, щедра і порядна людина, підпри-
ємець Володимир Шалімов, який завжди 
стримує своє слово. Володимир Ілліч по-
дарував для військового Навчального цен-
тру телевізор, постійно виділяє автобуси 
для поїздок. Організовувати екскурсії та-
кож допомагають Варлаам Поділюк, насто-
ятель Свято-Кирилівського монастиря мі-
ста Києва, отець Ніл Семенець, священик 
Свято-Троїцького храму, що в Переясла-
ві-Хмельницькому, настоятель храму Усіх 
Святих Воїнів В’ячеслав Яковенко, отець 
Олександр Трофимлюк, настоятель Свя-
то-Покровського собору Києва, — розпові-
дає Василь Іванович. — Дуже багато добра 
роблять голова Бориспільського міськрай-
суду Сергій Вознюк, суддя Віктор Журав-
ський. Нас постійно підтримують голо-
ва Бориспільської районної ради Владис-
лав Байчас, заступник голови Бориспіль-
ської райради Іван Недогибченко, керуюча 

апаратом райради Ольга Малишевська. 
Допомагають з транспортом перевізни-
ки Євгеній і Микола Грони, Сергій Пась-
ко («АТАСС-Бориспіль»), підприємці Борис 
Шапіро, Анатолій Шастун, Іван Видолоб, 
адвокат Максим Махиня, колишній дирек-
тор Старинської птахофабрики Олександр 
Зубчук, Іванківський сільський голова Ана-
толій Тур, головний адміністратор театру 
Лесі Українки Дмитро Дібров, комерційний 
директор Театру оперети Оксана Когут, го-
ловний адміністратор Національної опери 
України Анатолій Клодій. Підтримують нас 
і підприємці з Переяслава-Хмельницького 
Юрій Партали і Павло Герасименко. Усі, ко-
го я назвав, — це люди, на яких тримаєть-
ся Україна. Адже вони безкорисливо допо-
магають тим, хто цього потребує сьогодні».

Волонтер розповідає, що у минулому він 
офіцер-прикордонник. Тож коли почалася 
війна на Донбасі, пішов до військкомату. Та 
за віком його до армії не взяли. «Я вирішив 
підтримувати наших військових, допомага-
ти їм тут, у тилу. Мені не хочеться від соро-
му відводити очі, коли я бачу учасника бо-
йових дій, який за мене і всіх нас служив, ри-
зикував своїм життям… А я не був на фрон-
ті… Хочу, щоб була якась віддача. Те, що я 
роблю, то крапля у морі. Я щиро дякую лю-
дям, які мені допомагають».

Найближчим часом Василь Іванович пла-
нує налагодити співпрацю учасників АТО, 
нацгвардійців і призовників, аби учасники 
бойових дій могли поділитися знаннями і 
досвідом із молодими бійцями.

Усі, хто бажає допомогти військовим, 
звертайтеся за телефоном: 097-4770777

Василь Бойко: «МЕЦЕНАТИ — ЦЕ ЛЮДИ, 
НА ЯКИХ ТРИМАЄТЬСЯ УКРАЇНА»

 Василь Бойко представляє во-
лонтерську групу «Старинці», що 
опікується військовослужбовця-
ми військової частини №3070 (село 
Старе Бориспільського району). Ва-
силь Іванович створив програму 
релаксації «Мельпомена» для при-
зовників та військовослужбовців 
при Навчальному центрі Національ-
ної гвардії України.

Владислав Байчас, голова 
Бориспільської районної ради:

«На Бориспільщині багато небайду-
жих людей, які допомагають АТО, під-
тримують учасників бойових дій і їхні 
родини, сприяють реабілітації військо-
вих. У нас є декілька волонтерських 
груп, з якими співпрацює Бориспільська 
районна рада. Я неодноразово допома-
гав волонтерам Юлії Кияшко з Процева, 
Наталії Андрощук, Процівському сіль-
ському голові Любові Чешко, Василю 
Бойку із Старого. З самого початку бо-
йових дій на Донбасі ми закуповували 
бронежилети, каски, форму, взуття, при-
лади нічного бачення, бензопили, біно-
клі... Сьогодні ж це, переважно, продук-
ти. Нещодавно за сприяння депутатів 
райради (особливо хочеться відзначи-
ти Олександра Зубчука) відправили ве-
ликий вантаж з району для населення 
Авдіївки. Окрім того, депутати районної 
ради прийняли програму «Турбота», за 
якою виділяється матеріальна допомога 
учасникам АТО та їхнім родинам».

КОМЕНТАР ДО ТЕМИ
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Наталія ДОЛИНА
фото з архіву «Вістей»

Платимо, бо не маємо 
вибору

До редакції звернулася жителька 
Борисполя, 65-річна Надія Іванівна.

— Пенсія в мене невелика, тому 
змушена заощаджувати на всьо-
му. Зазвичай, користуюсь громад-
ським транспортом. Проте маю 
проблеми зі здоров’ям, тож бува-
ють моменти, коли немає сил чека-
ти і їхати у переповненій маршрут-
ці або йти пішки. Минулого року 
довелося терміново дістатися до 
районної лікарні. Вона знаходить-
ся недалеко від мого дому, десь кі-
лометр з «копійками». Викликала 
таксі, заплатила 25 гривень. У по-
минальний день маршрутки, за-
звичай, переповнені, на дорозі за-
тори. Від мого дому до цвинтаря, 
що на розвилці, не більще двох кі-
лометрів. Заплатила тоді 30 грн. А 
недавно в мого чоловіка стався 
серцевий напад. Я зателефонува-
ла на «швидку». Мені сказали: «За-
раз усі машини на викликах. Як-
що є можливість, викликайте так-
сі і терміново везіть чоловіка до лі-
карні». Гаяти часу було не можна. 
Приїхало таксі з шашечками. Ди-
влюся, а на лічильнику вже стоїть 
цифра 30. Доїхали. Таксист каже: «З 
вас 35 гривень». На моє запитання, 
чому, адже недавно було 25, відпо-
вів, що ціни піднялися. Але про це 
мене при виклику таксі диспетчер 
не попередив. Довелося заплати-
ти. Поїздка на «гробки» цього року 
обійшлася вже в 40 гривень.

У мене питання: чому тарифи 
зросли, а про це ніхто не повідом-
ляє? Чому на лічильнику таксі вже 

є певна сума, якщо я ще нікуди не 
їхала? Та й узагалі, що відбуваєть-
ся у сфері пасажирських переве-
зень? Складається враження, що 
якісний сервіс взагалі не стоїть на 
порядку денному, бо існують ли-
ше інтереси перевізників. Прак-
тично, як у байці Крилова: «Ти ви-
нен вже тому, що хочеться мені їс-
ти». А оплачувати це має пасажир, 
бо в нього немає вибору.

Ціна питання
Редакція газети «Вісті» провела 

опитування. Виявилося, що про-
блема, про яку розповіла Надія 
Іванівна, є актуальною для бага-
тьох жителів Борисполя. Наше мі-
сто невелике за територією, тож 
чимало його мешканців користу-
ється послугами таксі для поїзд-
ки на коротку відстань. Попри те, 
що громадський транспорт в нас 
працює нормально, трапляють-
ся ситуації, коли час або стан здо-
ров’я відіграють вирішальну роль. 
Лікарня, вокзал, аеропорт — це 
пункти призначення особливого 
рівня. Іноді запізнення коштува-
тиме людині чималих грошей або, 
що найголовніше, здоров’я.

Перш за все, потрібно знати, що 
в таксі є таке поняття, як «мінімал-
ка». Це вартість поїздки для паса-
жира з тарифом компанії за певну 
кількість кілометрів, а далі з націн-
кою. Таким чином працюють так-
сі в усьому світі. Питання лише в 

ціні на «мінімалку» та у її співвід-
ношенні з середніми зарплатами. 
5-10 євро в Європі при зарплаті в 
кілька тисяч євро не б'є по кише-
ні пасажира. Інша річ — в Україні, 
особливо в невеликих містах, де 
середня зарплата значно менша, 
ніж у столиці, і незрівнянно ниж-
ча, ніж в Європі. До речі, в деяких 
розвинених країнах, зокрема в Ні-
меччині, для пенсіонерів чима-
ло компаній таксі надають суттєву 
знижку. Наші пенсіонери про таке 
навіть і не мріють!

У Борисполі близько десятка 
фірм таксі. Ми обдзвонили їх, і ось 
яка постала картина. На перший 
погляд, з усього розмаїття тара-
фів можна вибрати найбільш вигід-
ний. Наприклад, в одній фірмі дис-
петчер запевнив, що проїхати до 
2,5 км коштує 33 грн, від 2,5 км — 
36 грн, до 3-х км — 39 грн, а далі за 
кожний кілометр нараховується по 
5 грн. В іншій — «мінімалка» до 3-х 
км коштує 35 грн, далі за кожний кі-
лометр додається 6 грн. Ще в одній 
фірмі за 2 км «мінімалки» треба за-
платити 30 грн і 6,50 грн далі. Втім 
жителі Борисполя, які брали участь 
в опитуванні і користуються послу-
гами різних фірм, розповіли, що 
практично ціна «мінімалки» в місті 
однакова, тобто проїхати один кі-
лометр менше ніж за 35 грн, а два 
кілометри дешевше ніж за 40 не 
виходить.

Приблизно такі ж тарифи і в Ки-
єві. Але, по-перше, це столиця, 

де середня зарплата дещо вища, 
по-друге, в Києві на короткі від-
стані люди їздять значно рідше. 
Ось і виходить, що «мінімалка» об-
ходиться жителю Борисполя наба-
гато дорожче, ніж киянину.

Мовою цифр
Ще одна незрозуміла річ — та-

риф за кілометраж. Якщо вірити 
диспетчерам, він практично одна-
ковий що в Києві, що в Бориспо-
лі — 5-7 грн за кілометр. Та чи на-
справді це так? Ось лише декілька 
прикладів. Ціни надаються за да-
ними лічильників таксі.

Бориспіль
Центр міста (магазин «Смак») 

— вул. Запорізька (5,5 км) — 50 грн.
Центр міста – метро «Бори-

спільська» (16 км) — 140-150 грн.
Київ
Метро «Дарниця» — Байковий 

цвинтар (12,5 км) — від 74 до 79 
грн (залежить, біля якого виходу з 
метро таксі забирає пасажира).

Вул. Зої Гайдай — вул. Петра За-
порожця (13 км) — 80 грн.

Оболонь — центр Борисполя 
(45 км) — 250 грн.

Отже, розібратися в хитрощах 
тарифікації по-бориспільськи не-
просто. Визначити справжню вар-
тість кілометражу в бориспіль-
ських таксі, здається, теж досить 
складне завдання.

Редакція газети «Вісті» намагала-
ся з'ясувати, чим обґрунтовано під-

вищення тарифів на послуги бори-
спільських таксі. Диспетчери від-
мовлялися як відповідати на це 
запитання, так і надати контакти ке-
рівників фірм. Проте до деяких з них 
нам вдалося додзвонитися. Відпові-
ді, на жаль, не були конструктивни-
ми — від категоричної відмови об-
говорювати проблему до обурення 
на кшталт «яке ви маєте право стави-
ти такі запитання», «не подобається 
комфорт — ходіть пішки».

До речі, що стосується комфор-
ту. Перш за все, сфера послуг — це 
співвідношення «ціна — якість». 
Водій таксі має вчасно відкрива-
ти пасажиру багажник, допомага-
ти завантажувати багаж, завжди 
мати акуратний вигляд (в ідеалі 
форму), не вмикати гучну музику. 
А коли до вас приїжджає роздов-
баний ридван, у салоні тхне тютю-
новим димом, а водій одягнений у 
короткі шорти і майку не першої 
свіжості — про який комфорт мо-
же йти мова?

А буває й так
27 березня цього року водії різ-

них фірм таксі у Тернополі збира-
лися на страйк, вимагаючи збіль-
шити «мінімалку» до 35 грн (це та 
сама ціна, яка в Борисполі існує 
вже майже рік, і страйки не знадо-
билися). Тоді керівники служб так-
сі запевнили, що піднімати тарифи 
не збираються, бо тоді люди не бу-
дуть користуватися таксі. 21 квітня 
в тернопільській газеті «Народна 
правда», до якої звернулися жите-
лі міста зі скаргами на таксистів, які 
підвищили «мінімалку», надрукува-
ли роз’яснення, що тарифи не змі-
нились: мінімальний тариф 25 гри-
вень та 6,80 за кілометр по місту. 
«Якщо водій таксі вимагає більше 
грошей, ніж встановлені тарифи на 
проїзд, телефонуйте у диспетчер-
ську службу та повідомляйте про 
порушення, радять у службах так-
сі», — написала «Народна правда».

Чому ж мовчать і платять такі та-
рифи жителі Борисполя?

ТАКСІ: ТАРИФІКАЦІЯ ПО-БОРИСПІЛЬСЬКИ
 Якщо ми обурюємося 

низькою якістю обслугову-
вання в громадському тран-
спорті, нам кажуть — не 
подобається, їздіть на таксі. 
Коли пересідаємо на таксі і 
намагаємося з'ясувати, за 
що платимо чималі гроші, 
нам відповідають — не вла-
штовує, користуйтеся гро-
мадським транспортом. Чи 
можна вийти з цього замк-
неного кола?

 ВІТАЄМО

Зі скаргами на низьку якість 
обслуговування пасажири мо-
жуть звернутися до Державної 
служби України з безпеки на 
транспорті ((http://dsbt.gov.ua), 
Державної служби України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту прав спо-
живачів (http://www.consumer.
gov.ua), Міністерства інфра-
структури України (http://www.
mtu.gov.ua).
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

ЗНАЙОМСТВА

стор. 12стор. 12

стор. 12стор. 12

стор. 14стор. 14

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

Тел.: (067) 551�28�95, (04595) 6�23�86

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Інженера-кошторисника
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП
Оператора БЗВ
Підсобних працівників
Майстра з виробництва
вібропресувальних виробів
Слюсаря-ремонтника
Такелажників

Складальника поїздів
Складальника алюмінієвих
конструкцій
Лаборанта фізико-механічних
випробувань
Водія кат. «С»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Електрозварювальника
Головного інженера
Комірника
Технолога
Начальника лабораторії
Машиніста автобетононасоса
Бульдозериста 
Конструктора фасадних систем
Охоронця

КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг
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ПОНЕДІЛОК, 22 ТРАВНЯ

ВІВТОРОК, 23 ТРАВНЯ

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 23.15 02.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 4"
10.45 12.20 "Міняю жінку"
13.45 01.00 Т/с "Матусі" (12+)
14.45 15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.30 Х/ф "Свати - 1"
22.00 "Гроші"
23.25 03.30 Х/ф "Жити" (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 23.05 02.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 4"
10.50 12.20 "Міняю жінку"
13.10 01.00 Т/с "Матусі" (12+)
14.10 20.30 Х/ф "Свати - 1"
15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.00 "Чотири весілля 6"
23.15 03.30 Х/ф "В ритмі 

беззаконня" (16+)

06.00 Профілактика

07.00 03.15 Зірковий шлях

09.45 04.30 Реальна містика

11.45 15.30 Т/c "Анютине щастя"

15.00 19.00 23.00 01.15 Сьогодні

16.00 Т/c "Капітанша"

18.00 Т/c "Райське місце" 16+

19.45 02.10 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/c "Капітанша" 12+

23.30 Х/ф "Мумія: Принц Єгипту" 

16+

05.20 Агенти справедливості 16+

06.10 13.30 15.30 05.20 Агенти 
справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
03.20 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 04.10 Зірковий шлях
11.30 04.30 Реальна містика
16.00 21.00 Т/c "Капітанша" 12+
18.00 Т/c "Райське місце" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
23.30 Т/c "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+
01.50 Х/ф "Мумія: Принц Єгипту" 

16+

05.30 20.00 05.10 "Подробиці"
06.00 "Мультфільм"
06.20 13.35 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 12.25 Т/с "Братські зв'язки" 

16+
15.20 "Жди меня"
18.05 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
21.00 Т/с "Дурна кров"
23.00 Т/с "Доярка з Хацапетівки 2"
03.00 Подробиці
03.50 "Готуємо разом"

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05 12.25 21.00 Т/с "Дурна кров"
15.50 16.45 "Речдок"
18.05 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 03.00 05.10 "Подробиці"
23.00 Т/с "Доярка з Хацапетівки 2"
03.50 "Готуємо разом"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Кіт у чоботях"
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.25 Віталька
16.40 00.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Столику, накрийся"
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.25 Віталька
16.40 00.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка

05.00 04.50 Дивитись усім!
05.50 19.20 Надзвичайні новини
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.05 Антизомбі
11.00 Секретний фронт
12.45 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Праведник" 16+
15.35 16.10 Х/ф "Робін Гуд" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес-2" 16+
22.35 Свобода слова
00.30 Х/ф "Рейс" 16+
02.55 Небачене Євробачення. 

Підсумки
03.10 Стоп-10
04.20 Факти

05.35 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Більше ніж правда
10.40 13.15 Х/ф "Рейс" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 16.05 Т/с "Кримінолог" 16+
17.45 21.25 Т/с "Пес-2" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф "Адреналін" 18+
00.20 Т/с "Лас-Вегас" 16+
01.45 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.30 "Криве дзеркало"
10.15 Х/ф "Спекотне літо в Кабулі"
11.45 Х/ф "Батальйони просять 

вогню"
17.00 Х/ф "Міцний горішок"
18.25 Х/ф "Стряпуха"
19.40 01.30 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.10 Х/ф "Сплячий лев"
03.15 Кіноляпи
03.55 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.10 "Криве дзеркало"
10.55 Х/ф "Сплячий лев"
12.15 Х/ф "Дайте нам чоловіків!"
13.40 Х/ф "Сім няньок"
15.05 Х/ф "Таємниця "Черних 

дроздів"
16.50 Х/ф "Хід конем"
18.15 Х/ф "Люди в океані"
19.40 01.40 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.10 Х/ф "Без сина не приходь!"
03.20 Кіноляпи

08.00 Профилактика
14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
14.55 "Відлуння"
16.30 "П’єр Рішар. Блазень чи 

король?"
17.30 Фестиваль "Червона Рута" - 

97, 1 ч.
18.55 21.05 "Погода"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Володимир Бистряков, 1 ч.
20.05 23.05 Божевільний світ
21.10 Рецепт успіху Михайла 

Поплавського
21.50 DW-Візерунок дня
22.00 Неприручена Амазонка
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+
04.00 "Світські хроніки"
04.30 "Цивілізація Incognita"
04.40 "Кумири"

06.00 "П’єр Рішар. Блазень чи 
король?"

06.50 21.55 05.00 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 19.00 21.10 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.40 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.45 "Соціальний статус"
14.55 21.25 04.30 "Відлуння"
15.35 Фестиваль "Червона Рута" - 

97, 2 ч.
16.10 20.05 23.10 Божевільний світ
17.10 22.15 Неприручена Амазонка
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Володимир Бистряков, 2 ч.
00.15 "Ніч чорних краваток" 18+
01.30 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+
04.00 "Світські хроніки"

03.00 Профілактика

11.30 Х/ф "Володар стихій" 16+

13.10 Х/ф "Знамення" 16+

15.40 Х/ф "Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес" 16+

18.00 Абзац

19.00 Ревізор Крамниці

21.00 Ревізор

00.00 Страсті за Ревізором

02.55 Небачене Євробачення

03.05 Служба розшуку дітей
03.10 02.20 Зона ночі
04.50 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.40 18.00 Абзац
06.39 08.00 Kids Time
06.40 М/c "Сімейка Крудс"
07.00 М/c "Пригоди Кота в чоботах"
08.02 Т/с "Друзі"
10.30 Т/с "СашаТаня" 16+
16.00 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.15 Х/ф "Блейд 2" 18+
00.30 Х/ф "Дракула 2000" 16+

05.00 Т/с "Я - охоронець. Помилка 
в програмі" (16+)

08.20 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери"

10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
11.55 00.45 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.45 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 12" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.30 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)
02.35 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
04.00 "Випадковий свідок"
04.05 "Речовий доказ"
04.30 "Правда життя. Професії"

05.00 Х/ф "Фронт за лінією 
фронту" (12+)

08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери"

08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.40 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 12" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.10 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)
02.25 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
03.40 "Випадковий свідок"
03.45 "Речовий доказ"
04.15 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

12.55 Х/ф "Пекельний смерч" (16+)

14.40 Х/ф "Загін спеціального 

призначення" (16+)

16.45 23.50 Т/с "Теорія брехні" 

(16+)

19.20 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

21.20 Х/ф "Збройний барон" (16+)

01.35 "Угон по-нашому"

02.00 Х/ф "Вишневі ночі"

03.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.00 23.05 "Він, Вона і телевізор"

12.00 03.10 "Облом.UA."

15.10 Х/ф "100 000 000 до н.е. " 

(16+)

16.50 00.05 Т/с "Теорія брехні" 

(16+)

19.20 20.20 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)

21.20 Х/ф "Атлантичний рубіж" 

(16+)

01.50 Х/ф "Чотири листи фанери"

06.00 Профілактика
12.00 Х/ф "Дамське танго"
13.45 "Битва екстрасенсів 13"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00 22.35 01.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.30 "Давай поговоримо про секс 

4"

06.40 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
10.20 18.30 "За живе!"
11.50 "МастерШеф Діти"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"
23.30 Х/ф "Знахар"
02.15 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00 23.20 00.15 01.15 Погода
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.00 21.00 Новини
15.35 Поза часом. Телевистава 

"Тарас Шевченко"
17.50 Вікно в Америку
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
02.10 Д/ф "Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя Йосифа 
Вітер"

02.55 Борхес
03.20 Д/ф "Кримські татари: "Крим 

- наш!"
04.20 Т/с "Травма"

06.00 15.00 21.00 Новини
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Д/с "Гора Рашмор"
12.05 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 02.35 Уряд на зв'язку з 

громадянами
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Фольк-music
16.40 Т/с "Білий танець"
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Садові скарби"
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.50 Т/с "Справедливі"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.10 Вікно в Америку

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

ТОНІСICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

ГРАНІТ    БЕТОН
ОГОРОЖІ (гранітні, металеві, ковані)
ТАБЛИЧКИ (металокераміка, керамограніт)
СТОЛИ, ЛАВКИ виробництво • доставка • монтаж

(098) 5005 888www.pamyat-ritual.com
м. Бориспіль, вул. Польова, 121

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

ПАМ'ЯТНИКИ, НАДГРОБКИ, 
ОГОРОЖІ, ЦОКОЛЬ З ГРАНІТУ, 
МАРМУРОВОЇ КРИХТИ, БЕТОНУ

обкладання тротуарною та керамічною плиткою
столи, лавки, металокераміка (таблички, фото)

Виготовлення, доставка, встановлення

м. Бориспіль, 2-й пров.Матросова, 3 (центр)

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80
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06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 23.35 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля 6"
10.40 12.20 "Міняю жінку"
13.10 01.30 Т/с "Матусі" (12+)
14.10 Х/ф "Свати - 1"
15.45 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.30 Х/ф "Свати - 2"
22.00 "Одруження наосліп 3"
23.45 03.30 Х/ф "Паралельні світи"

06.10 13.30 15.30 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

11.30 04.30 Реальна містика

16.00 21.00 Т/c "Капітанша" 12+

18.00 Т/c "Райське місце" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/c "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05 12.25 21.00 Т/с "Дурна кров"
15.50 16.45 "Речдок"
18.05 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 03.00 05.10 "Подробиці"
23.00 Т/с "Доярка з Хацапетівки 2"
03.50 "Готуємо разом"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Румпельштільцхен"
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.25 Віталька
16.40 00.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка

05.35 10.10 04.45 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.20 13.20 Х/ф "Останні дні 

планети Земля"
12.45 15.45 Факти. День
13.35 16.10 Т/с "Кримінолог" 16+
17.45 Т/с "Пес-2" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.25 Х/ф "Адреналін-2. Висока 

напруга" 18+
00.20 Х/ф "Адреналін" 18+
01.45 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.55 "Криве дзеркало"
11.40 Х/ф "Без сина не приходь!"
13.10 Х/ф "Хід конем"
14.35 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.25 Х/ф "Опікун"
18.00 Х/ф "Блакитна стріла"
19.40 01.50 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
00.10 Х/ф "Як стати щасливим"
03.20 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

06.00 15.25 "Даніель Прево. Зірка 
епізоду"

06.55 22.00 05.15 DW-Візерунок 
дня

07.00 13.50 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.30 18.55 21.15 "Погода"
09.55 04.10 "Цивілізація Incognita"
10.50 04.25 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
11.50 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
14.45 "Відлуння"
16.20 Фестиваль "Червона Рута" - 

97, 3 ч.
16.55 22.20 Неприручена Амазонка
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Володимир Бистряков, 3 ч.
20.10 22.45 Божевільний світ
21.30 04.45 Глобал-3000
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+

03.00 02.00 Зона ночі
04.00 10.45 Т/с "Татусеві дочки" 

16+
05.40 18.00 Абзац
06.39 08.00 Kids Time
06.40 М/c "Сімейка Крудс"
07.00 М/c "Пригоди Кота в чоботах"
08.02 Т/с "Друзі"
16.00 19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "Блейд: Трійця" 16+
00.10 Х/ф "Дракула 2: Піднесення" 

18+
01.55 Служба розшуку дітей

06.00 Х/ф "Мій ласкавий і ніжний 
звір"

08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери"

08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.40 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 12" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.25 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)
02.30 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
03.55 "Випадковий свідок"
04.00 "Речовий доказ"
04.30 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
11.00 23.20 "Він, Вона і телевізор"
12.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.00 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Темна помста" (16+)
16.50 00.20 Т/с "Теорія брехні" 

(16+)
19.20 20.20 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)
21.25 Х/ф "Гра смерті" (16+)
02.10 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.20 Д/п "Помста природи"

06.55 16.00 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
10.35 18.30 "За живе!"
12.05 "МастерШеф Діти"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"
23.25 Т/с "Коли ми вдома"
00.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 15.00 21.00 Новини
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.40 Наші гроші
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Світло
16.30 Т/с "Білий танець"
17.25 Хочу бути
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.45 Т/с "Справедливі"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.10 Д/с "Гора Рашмор"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ

Про надання управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради дозволу 
на розробку містобудівної документації - детального плану території, обмеженої вулицями Карла 

Маркса, Головатого, Дружби, Сергія Камінського, Назарія Яремчука в місті Борисполі

З метою уточнення положень Генерального плану 
м. Бориспіль, затвердженого відповідним рішенням 
міської ради від 11.05.2007 № 1339-14-V, відповід-
но наказу Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження 
Порядку розроблення містобудівної документації», 
до статей 10, 19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», пункту 42 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати управлінню містобудування та архітек-
тури Бориспільської міської ради дозвіл на розроб-
ку містобудівної документації – детального плану 
території, обмеженої вулицями Карла Маркса, Го-
ловатого, Дружби, Сергія Камінського, Назарія 
Яремчука в місті Борисполі.

2. Замовником розроблення містобудівної доку-
ментації – детального плану території виступити 
управлінню містобудування та архітектури Бори-
спільської міської ради та організувати розроблен-
ня детального плану.

3. Управлінню містобудування та архітектури Бо-

риспільської міської ради: 
3.1. Залучити кошти з інших джерел для фінан-

сування розробки містобудівної документації – де-
тального плану території, обмеженої вулицями 
Карла Маркса, Головатого, Дружби, Сергія Камін-
ського, Назарія Яремчука в місті Борисполі.

3.2. Забезпечити проведення громадських слу-
хань щодо врахування громадських інтересів у про-
екті детального плану території у порядку, визна-
ченому постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку про-
ведення громадських слухань щодо врахування гро-
мадських інтересів під час розроблення проектів мі-
стобудівної документації на місцевому рівні».

3.3. У разі надання пропозицій до проекту деталь-
ного плану території, за результатами проведення 
громадських слухань, відправити його на доопрацю-
вання та врахування всіх зауважень з послідуючим 
опублікуванням у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію міської ради з питань 
промисловості, будівництва, архітектури та інвес-
тиційної діяльності.

Міський голова   А.С.Федорчук 27 квітня 2017 року № 1910-25-VІІ

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ

Про надання управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради дозволу 
на розробку містобудівної документації - детального плану території, обмеженої вулицями 

Саксаганського, Анни Ахматової, Академіка Богомольця, Пирогова в місті Борисполі

З метою уточнення положень Генерального плану 
м. Бориспіль, затвердженого відповідним рішенням 
міської ради від 11.05.2007 № 1339-14-V, враховуючи 
пропозиції постійної комісії міської ради з питань про-
мисловості, будівництва, архітектури та інвестиційної 
діяльності, відповідно наказу Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 № 290 «Про за-
твердження Порядку розроблення містобудівної доку-
ментації», до статей 10, 19 Закону України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності», пункту 42 частини 
1 статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати управлінню містобудування та архітекту-
ри Бориспільської міської ради дозвіл на розробку мі-
стобудівної документації – детального плану території, 
обмеженої вулицями Саксаганського, Анни Ахматової, 
Академіка Богомольця, Пирогова в місті Борисполі.

2. Замовником розроблення містобудівної до-
кументації – детального плану території виступити 
управлінню містобудування та архітектури Бориспіль-
ської міської ради та організувати розроблення де-
тального плану.

3. Управлінню містобудування та архітектури Бори-
спільської міської ради: 

3.1. Містобудівну документацію – детальний план те-
риторії, обмеженої вулицями Саксаганського, Анни Ах-
матової, Академіка Богомольця, Пирогова в місті Бори-
сполі розробити за рахунок коштів міського бюджету.

3.2. Забезпечити проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів у проекті де-
тального плану території у порядку, визначеному по-
становою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 
555 «Про затвердження Порядку проведення громад-
ських слухань щодо врахування громадських інтере-
сів під час розроблення проектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні».

3.3. У разі надання пропозицій до проекту деталь-
ного плану території, за результатами проведення 
громадських слухань, відправити його на доопрацю-
вання та врахування всіх зауважень з послідуючим 
опублікуванням у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на постійну комісію міської ради з питань промис-
ловості, будівництва, архітектури та інвестиційної ді-
яльності.

Міський голова А.С.Федорчук 27 квітня  2017 року  № 1911-25-VІІ

СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 97

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОСЛЮСАРІВ
• Офіційне працевлаштування • Висока заробітна плата (договірна), вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84
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ЧЕТВЕР, 25 ТРАВНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 26 ТРАВНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.00 02.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 4"
11.00 12.20 "Міняю жінку"
13.40 03.30 Т/с "Матусі" (12+)
14.40 20.30 Х/ф "Свати - 2"
15.50 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.00 "Право на владу 2017"
00.10 Х/ф "Чуваки і дракони" (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 4"
10.55 12.20 "Міняю жінку"
13.40 02.00 Т/с "Матусі" (12+)
14.40 Х/ф "Свати - 2"
15.50 "Сімейні мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 "Розсміши коміка. Діти 2"
22.00 "Вечірній квартал туреччина 

2017"
00.00 "Вечірній Київ"
03.00 "Ескімоска - 2: Пригоди в 

Арктиці"

06.10 13.30 15.30 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зірковий шлях

11.30 04.30 Реальна містика

16.00 21.00 Т/c "Капітанша" 12+

18.00 Т/c "Райське місце" 16+

19.45 03.30 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

23.30 Т/c "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 13.30 15.30 Агенти 
справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
02.40 04.25 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.35 Зірковий шлях
11.30 04.50 Реальна містика
16.00 Т/c "Капітанша" 12+
18.00 Т/c "Райське місце" 16+
19.25 Футбол. Чемпіонат України 

"Шахтар" - "Динамо"
22.00 00.00 Т/c "Спадкоємиця"
23.20 "Слідами популіста. Частина 

друга" Спеціальний 
репортаж

03.05 Т/c "Закон і порядок: 
Злочинні наміри" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05 12.25 Т/с "Дурна кров"
15.50 16.45 "Речдок"
18.05 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 03.00 05.10 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Тариф "Щаслива 

родина"
22.50 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
01.25 Х/ф "Грозовой перевал"
03.50 "Готуємо разом"

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.00 12.25 Х/ф "Бебі-бум" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.05 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 01.30 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Зозуля"
03.10 Док.проект "Україна: забута 

історія"
03.55 "Жди меня"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Спляча красуня"
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.25 Віталька
16.40 00.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.25 Х/ф "Коктейль" 16+
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
20.00 Х/ф "Сам удома 4"
21.50 Х/ф "100 мільйонів євро" 16+
23.40 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
01.10 Країна У

06.35 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.15 13.15 Х/ф "Останні дні 

планети Земля"
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Кримінолог" 16+
17.40 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф "Перевізник-3" 16+
00.35 Х/ф "Адреналін-2. Висока 

напруга" 18+
02.00 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.00 13.15 Х/ф "Перевізник-3" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Кримінолог" 16+
17.40 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф "Перевізник: Спадщина" 

16+
01.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.00 Стоп-10

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.55 "Криве дзеркало"
10.40 Х/ф "Сім няньок"
12.00 Х/ф "До мене, Мухтар!"
13.30 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.20 Х/ф "Застава в горах"
17.10 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.40 01.40 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
00.10 Х/ф "Дайте нам чоловіків!"
03.10 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
09.55 "Криве дзеркало"
10.40 Х/ф "Як стати щасливим"
12.15 Х/ф "Опікун"
13.50 Х/ф "Аварія"
16.20 Х/ф "До мене, Мухтар!"
17.55 Х/ф "Застава в горах"
19.40 03.00 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Повторний шлюб"
01.10 Х/ф "Буркун" (12+)
04.30 Кіноляпи
04.55 Саундтреки

06.00 16.05 "Андрій Ромоданов: 
"Проза й поезія мозку""

06.50 22.00 05.15 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 19.00 21.10 "Погода"
09.45 "Цивілізація Incognita"
10.45 04.20 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
11.45 "Соціальний статус"
14.55 21.20 04.40 "Відлуння"
15.35 Глобал-3000
17.00 Фестиваль "Червона Рута" - 

97, 4 ч.
17.35 22.20 Неприручена Амазонка
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Мітяєв Олег
20.05 22.50 Божевільний світ
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+

06.50 21.55 05.05 DW-Візерунок 
дня

07.00 13.50 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.30 21.10 "Погода"
10.35 04.15 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
10.55 "Будьте здорові!"
11.45 Teen-клуб
12.10 "Цивілізація Incognita"
14.45 21.20 04.35 "Відлуння"
15.25 Глобал-3000
15.50 05.50 "В'ячеслав Хурсенко. 

Політ білого журавля"
16.55 Фестиваль "Червона Рута" - 

97, 5 ч.
17.35 Неприручена Амазонка
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Сергій Маковецький
20.00 Божевільний світ
22.05 Х/ф "Примара замку" 16+
23.45 "Кумири"

03.00 02.25 Зона ночі
03.40 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.10 18.00 Абзац
06.09 08.00 Kids Time
06.10 М/c "Сімейка Крудс"
07.00 М/c "Пригоди Кота в чоботах"
08.02 Т/с "Друзі"
10.45 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф "Книга Ілая" 16+
00.30 Х/ф "Дракула 3: Спадщина" 

18+
02.20 Служба розшуку дітей

03.00 02.40 Зона ночі
04.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.15 18.00 Абзац
06.09 08.00 Kids Time
06.10 М/c "Сімейка Крудс"
07.00 М/c "Пригоди Кота в чоботах"
08.02 Т/с "Друзі"
09.30 20.45 Київ вдень та вночі
14.15 Серця трьох
16.15 19.00 Суперінтуїція
21.50 Х/ф "Слідопит" 16+
00.00 Х/ф "Дракула Брема Стокера" 

16+
02.35 Служба розшуку дітей

05.00 Х/ф "Тримайся, козаче!"
06.05 Х/ф "Морський характер"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.40 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 12" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.15 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)
02.25 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
03.45 "Випадковий свідок"
03.50 "Речовий доказ"
04.20 "Правда життя. Професії"

05.15 Х/ф "Москаль-чарівник"
06.40 Х/ф "Без року тиждень"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.40 15.05 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 

12" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.15 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 13" 

(16+)
23.45 Т/с "Банши - 3" (18+)
02.25 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
03.45 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 00.10 "Територія обману"

11.00 23.10 "Він, Вона і телевізор"

12.00 "Відеобімба"

15.00 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Братство" (16+)

16.50 Т/с "Теорія брехні" (16+)

19.20 20.25 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)

21.20 Х/ф "Супертанкер" (16+)

02.10 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.15 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 01.20 "Територія обману"
10.00 "Роби бізнес"
10.40 "Він, Вона і телевізор"
11.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
14.55 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Вуличні війни" (16+)
16.40 Х/ф "Супертанкер" (16+)
19.20 Х/ф "10 000 днів" (16+)
21.10 Х/ф "В ім'я помсти" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
02.20 Х/ф "Дорога на Січ"
03.40 "Облом.UA."

06.40 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
10.20 18.30 "За живе!"
11.50 "МастерШеф Діти"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.45 "Я соромлюсь свого 

тіла 4"
00.05 "Один за всіх"

07.10 Х/ф "Коханий за наймом"
09.05 Х/ф "Дівоча вечірка"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 23.55 Т/с "Коли ми вдома"
20.00 22.45 "Холостяк - 7"
01.15 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 13.00 15.00 21.00 Новини
06.30 00.25 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 16.30 Т/с "Білий танець"
12.05 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 Слідство. Інфо
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 03.30 Надвечір'я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.05 Voxcheck
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
20.20 Про головне
21.50 Т/с "Справедливі"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки

06.00 13.00 15.00 21.00 Новини
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Світ на смак. Д/с "Розповіді 

про Хансік"
10.10 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 16.30 Т/с "Білий танець"
12.05 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.40 Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Віра. Надія. Любов
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Богатирські ігри
20.20 Про головне
21.50 Т/с "Справедливі"
22.55 05.50 Вічне
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СУБОТА, 27 ТРАВНЯ

НЕДІЛЯ, 28 ТРАВНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 23.10 "Світське життя"
11.00 "Одруження наосліп 3"
12.30 Х/ф "Кохана вчителька" (16+)
16.45 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал Туреччина 

2017"
00.10 "Ліга сміху"
04.35 "Вечірній Київ"

06.25 02.20 М/ф "Врятувати 
Ссанту"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "Розсміши коміка 2017"
11.00 "Розсміши коміка. Діти 2"
12.50 13.50 14.50 16.00 17.05 "Світ 

навиворіт - 5: Індонезія"
18.30 "Українські сенсації"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Хрещена"
00.30 "Аргумент кiно"
01.30 "Світське життя"

07.00 15.00 19.00 02.15 Сьогодні

07.15 04.20 Зірковий шлях

09.00 Т/c "Спадкоємиця"

12.45 15.20 Т/c "Знайти чоловіка у 

великому місті"

17.15 19.40 Т/c "Хірургія. Територія 

кохання" 12+

22.10 Х/ф "В очікуванні кохання" 

16+

00.20 Реальна містика

03.00 Т/c "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
08.50 Х/ф "В очікуванні кохання" 

16+
11.00 Т/c "Хірургія. Територія 

кохання" 12+
15.00 Х/ф "Пізнє кохання"
17.00 20.00 Т/c "З надією на щастя" 

16+
19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
21.50 Т/c "Знайти чоловіка у 

великому місті"
02.00 Т/c "Райське місце" 16+

05.40 Х/ф "Автомобіль, скрипка і 
собака Клякса"

07.25 04.15 Х/ф "Кар'єра Діми 
Горіна"

09.30 "Україна вражає"
10.00 03.35 Док.проект "Олександр 

Дем'яненко. "Влип, 
очкарик!"

10.50 Х/ф "Операція "И" та інші 
пригоди Шурика"

12.50 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
20.00 01.35 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Час гріхів"
22.20 "Великий бокс з 

Володимиром Кличко"
02.05 Х/ф "Бебі-бум" 16+

05.50 20.00 "Подробиці"
06.20 Х/ф "Казка про загублений 

час"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Полетта" 16+
13.45 Т/с "Зозуля"
17.10 Х/ф "Тариф "Щаслива 

родина"
19.00 20.30 Т/с "Все повернеться"
23.15 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
01.15 Х/ф "Хрещений батько-3" 16+

06.00 05.40 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" 16+
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
11.05 М/ф "Принц Єгипту"
12.55 Одного разу під Полтавою
14.00 Казки У Кіно
16.10 Х/ф "100 мільйонів євро" 16+
18.00 Х/ф "Сам удома 4"
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с "Отже" 18+

06.00 05.40 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" 16+
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
11.05 М/ф "Втеча з курника"
12.45 Х/ф "Ра-Один"
15.35 02.05 Країна У
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с "Отже" 18+
00.35 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
04.30 Віталька

05.10 04.40 Факти
05.30 Т/с "Відділ 44" 16+
07.05 Дивитись усім!
08.00 Без гальм
09.00 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу. Дайджест
10.55 11.50 Відпустка за обміном
12.45 Факти. День
13.05 Х/ф "Перевізник: Спадщина" 

16+
15.00 Х/ф "Дев'ять ярдів" 16+
16.50 Х/ф "Дев'ять ярдів-2" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Голодні ігри" 16+
22.55 Х/ф "Голодні ігри-2. У вогні" 

16+
01.30 Х/ф "Протистояння" 16+
02.40 Т/с "Лас-Вегас" 16+

05.05 03.45 Т/с "Слідчі" 16+

05.55 Т/с "Відділ 44" 16+

09.20 Х/ф "Дев'ять ярдів" 16+

11.10 13.00 Х/ф "Дев'ять ярдів-2" 

16+

12.45 Факти. День

13.20 Х/ф "Голодні ігри" 16+

16.00 Х/ф "Голодні ігри-2. У вогні" 

16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф "П'ята хвиля" 16+

22.50 Х/ф "2012" 16+

01.50 Х/ф "Протистояння" 16+

03.00 Т/с "Лас-Вегас" 16+

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.20 "Невідома версія. 

Найчарівніша та 
привабливіша"

12.05 Х/с "Банкирши"
18.55 Х/ф "Живіть в радості"
20.15 Х/ф "Висота"
22.00 Х/ф "Невідома версія. 

Висота"
22.50 Х/ф "Любов ще можливо"
00.30 Х/ф "Ультиматум"
02.00 Х/ф "Райське яблучко"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 "Невідома версія. Висота"
10.20 Х/ф "Буркун" (12+)
12.15 Х/ф "Майор "Вихор""
16.20 Х/ф "Слухати у відсіках"
18.55 Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.35 Х/ф "Хід у відповідь"
22.10 "Невідома версія. 

Найчарівніша та 
привабливіша"

22.55 Х/ф "Райське яблучко"
00.30 Х/ф "Моя морячка"
02.00 Х/ф "Любов ще можливо"
03.30 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.05 Х/ф "Весна"
07.55 10.25 12.05 16.05 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.30 Життя в цифрі
11.35 Завтра-сьогодні
12.15 "Ландшафтні гри"
13.40 "Іпостасі спорту"
14.10 Неприручена Амазонка
15.30 "Соціальний статус: ваша 

пенсія"
16.20 Х/ф "Примара замку" 16+
18.00 "Euroshow" Михайла 

Поплавського
18.55 Божевільний світ
21.00 Творчий вечір Вадима 

Крищенка " Нехай буде воля 
Твоя..."

00.05 "Вихідний, після опівночі" 
18+

01.15 "Ніч чорних краваток" 18+

06.10 Х/ф "Веселі хлопці"
07.50 "Натхнення"
09.50 11.50 13.50 21.00 "Погода"
09.55 16.05 Божевільний світ
11.40 "Іпостасі спорту"
11.55 Неприручена Амазонка
13.40 "Будьте здорові!"
14.10 Teen-клуб
15.30 "Соціальний статус: ваша 

пенсія"
17.20 "Зіркафест "Єдина країна"
20.00 "Цивілізація Incognita"
20.15 04.20 "Кумири"
20.35 03.55 "Світські хроніки"
21.15 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
21.45 Євромакс
22.20 04.35 Х/ф "Молодий та 

невинний"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+

03.00 01.40 Зона ночі
05.55 08.09 Kids Time
06.00 М/c "Сімейка Крудс"
07.00 М/c "Пригоди Кота в чоботах"
08.10 Ревізор.Спецвипуск
11.10 Ревізор Крамниці
13.00 Від пацанки до панянки
15.00 Хто зверху?
17.00 М/ф "Лісова братва"
18.30 Х/ф "Індіана Джонс: У 

пошуках втраченого 
ковчега"

21.00 Х/ф "Індіана Джон і храм 
Долі"

23.20 Х/ф "Утікач із того світу" 16+

06.50 М/c "Пригоди Кота в чоботах"
08.40 М/ф "Лісова братва"
10.00 Х/ф "Гарфілд 2"
11.30 Х/ф "Блейд: Трійця" 16+
13.45 Х/ф "Індіана Джонс: У 

пошуках втраченого 
ковчега"

16.00 Х/ф "Індіана Джон і храм 
Долі"

18.20 Х/ф "Індіана Джон і останній 
хрестовий похід"

21.00 Х/ф "Індіана Джон і 
Королівство Кришталевого 
черепа"

23.20 Х/ф "Перевертні" 18+
01.15 Х/ф "Блейд 2" 18+

05.05 "Правда життя. Професії"

06.05 Х/ф "Лялечка"

08.40 Х/ф "Тегеран-43"

11.30 04.15 "Речовий доказ"

14.20 "Склад злочину"

15.55 Т/с "Детективи" (16+)

19.00 03.35 "Свідок"

19.30 Х/ф "Асса" (16+)

22.20 Х/ф "Палаючий острів" (18+)

00.15 Х/ф "Мітка" (16+)

02.10 Х/ф "Хрещений пес"

04.05 "Випадковий свідок"

06.40 Х/ф "Відпустка за власний 
рахунок"

09.15 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
13.00 Х/ф "Асса" (16+)
15.50 "Легенди карного розшуку"
17.35 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Кат" (16+)
22.15 Т/с "Охоронець - 2" (18+)
01.50 Х/ф "Палаючий острів" (18+)
03.30 "Таємниці кримінального 

світу"
04.20 "Випадковий свідок"
04.30 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.00 "Бушидо"
11.00 "Зброя"
12.30 00.55 "Цілком таємно"
13.00 01.25 "Нишпорки"
13.30 01.55 "Люстратор 7,62. 

Прокляття системи"
14.00 "Українські сенсації"
14.50 00.00 "Заручники 

правосуддя"
16.55 Х/ф "Мега-акула проти 

Колоса" (16+)
18.45 Х/ф "Ера динозаврів" (16+)
20.20 Х/ф "Мисливець проти 

Чужого" (16+)
22.00 Х/ф "Поцілунок дракона" 

(18+)
02.20 Х/ф "Лісова пісня"
03.50 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.30 "Роби бізнес"

09.00 14.55 "Він, Вона і телевізор"

15.55 Х/ф "Ера динозаврів" (16+)

17.30 Х/ф "10 000 днів" (16+)

19.20 Х/ф "В ім'я помсти" (16+)

21.10 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)

23.00 ПРОФУТБОЛ

00.15 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.35 Х/ф "Камінна душа"

04.10 "Облом.UA."

08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.15 "Холостяк - 7"
13.25 "МастерШеф Діти - 2"
19.00 "Україна має талант! Діти - 2"
21.20 23.00 Т/с "Коли ми вдома"
22.20 "Україна має талант! Діти - 2" 

Підсумкі голосування

06.00 "ВусоЛапоХвіст"
07.05 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
11.05 "Караоке на Майдані"
11.55 "Україна має талант! Діти - 2"
14.10 Х/ф "Дівчата"
16.05 23.00 "Я соромлюсь свого 

тіла 4"
18.00 22.05 00.15 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.55 "Один за всіх"

07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Т/с "Справедливі"
15.30 Книга.ua
16.00 Український корт
16.35 Богатирські ігри
17.30 Х/ф "Марко Поло"
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с "Дикі тварини"
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф "Павло Вірський. Такий, 

як є"
03.00 Х/ф "Собака на Різдво"
04.25 Х/ф "Два собаки на Різдво"

06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.55 Х/ф "Джейн Ейр"
12.00 Театральні сезони
12.35 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
15.00 Перший на селі
16.00 02.20 Д/ф "Юрій 

Рибчинський. Слова і 
музика"

16.50 Х/ф "Скарби Трої"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
22.20 Д/с "Розповіді про Хансік"
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ЗАЗ-Сенс, сірого кольору, 2011 р., гарний стан, пробіг 60000 км, 

гідропідсилювач, газ/бензин, ГБО 4 покоління, фаркоп, сигналізація, 
магнітола, один господар, 100700 (еквівалентно 3800 у.о.). Тел.: 0 66 
0932505.

Опель-Астра, 1,4, 2007 р., колір сірий металік, тонований, кондиціо-
нер, фаркоп, МР-3. Тел.: 0 96 6954157, 0 50 1070151. 

ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ, АБО ОБ-ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ, АБО ОБ-
МІН НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. БОРИСПІЛЬ, 175500 ГРН МІН НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. БОРИСПІЛЬ, 175500 ГРН 
(ЕКВІВАЛЕНТНО 6500 У.О.). ТЕЛ.: 0 93 3621292.(ЕКВІВАЛЕНТНО 6500 У.О.). ТЕЛ.: 0 93 3621292.

ВАЗ-2102, 1984 р., газ/бензин, пробіг 17 тис. км, оригінал, 45000 
грн. Тел.: 0 96 9658345.

ВАЗ-2104, 1989 р., синього кольору, 25000 грн. Тел.: 0 96 9658345.
ВАЗ-21063, 1986 р., колір — жовта примула, гарний стан. Тел.: 0 

68 3650501.
ВАЗ-2107, 2003 р., колір баклажан, 1,6 к., гарний стан, 5-ст. 

КПП (фіат), пофарбована, вкладень не потребує, 40000 грн, торг, 
с. Вороньків. Тел.: 0 93 7164437. 

КамАЗ-53212 з маніпулятором, самоскид, 5,10х2,5 м, стріла 6,3 м 
на вильоті, 1 т, 200 кг, 387000 грн (еквівалентно 14300 у.о.). Тел.: 0 
96 6812114, Максим. 

Рено-Меган-Седан, 2006 р., 130000 км, 1.6, бежевий, комплекта-
ція комфорт експресіон, 6 подушок безпеки, економна, гарний стан, 
180000 грн., торг. Тел.: 0 97 6777108.

Славута, 2002 р., червоний колір, 35000 грн (еквівалентно 1300 
у.о.). Тел.: 0 96 6812114, Максим.

Таврія, 1998 р., білого кольору, гарний стан, 26000 грн. Тел.: 0 96 
9658345. 

Honda-Dio, без пробігу по Україні, гарний стан, зі склом, для жінки, 
12000 грн. Тел.: 0 50 6557727.

Комбайн зерновий, навісний (в-во Польща), дискова борона БДТ-
2,7 (в-во Італія), косарка трав’яна. Тел.: 0 97 9646912. 

Плуг ПЛН-2, 2-корпусний, до трактора Т-25, Т-40, в-во Китай, від 25 
кінських сил, 5500 грн. Тел.: 0 67 9974515.

Запчастини до ВАЗ-01-07, б/в: двигун, гарний стан, компресія 10 у 
кожному циліндрі, стартер, карбюратор, радіатор, вакум, мост у зібра-
ному виді і т.д. Тел.: 0 93 1420848.

Запчастини до Камаз, ЗІЛ, ГАЗ-53, недорого. Тел.: 0 97 6901927.
Запчастини на ВАЗ, Москвич, Таврію; карбюратор-2140 на Мо-

сквич. Тел.: 0 97 3012661.
Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварювальний апарат 380В, 

січкарня, мотоцикл «Восход-3М», моторолер «Муравей-2». Тел.: 0 97 
2378240.

Причіп ГКБ-819 самоскид, ціна договірна. Тел.: 0 96 6812114, Максим.

Куплю
Бориспіль

Мотоцикл К-750 Ява, Дніпро-12,16, в будь-якому стані та за-
пчастини до них, у Бориспільському та Переяславському р-ні. 
Тел.: 0 66 3883391.

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потребують фарбуван-
ня, кредитних, нерозмитнених. Швидкий розрахунок, оформ-
лення за наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 98 6396028.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Баришівка
1,2-к.кв., новобудова, від 34 до 52 кв.м, будинок зданий, документи, 

інивідуальне опалення, шпаклювання, стяжка, розводка електрики, 
від 289000 грн (еквівалентно 10700 у.о.), 8500 грн/1 кв.м. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Бориспіль
В.Момота вул., 3/10, 44/18/9, кахель, паркет, л/з, бойлер, б/д, ціна 

договірна. Тел.: 0 63 2634307.
К.Шлях вул., 3/5, ремонт, 32 кв.м, 432000 грн (еквівалентно 16000 

у.о.), торг, є інші варіанти. Тел.: 0 66 1631974, 0 96 7351354, Руслан. 
К.Шлях вул., цегляний будинок, автономне опалення, л/з, штука-

турка, поруч школа, садок, магазини, недорого. Тел.: 0 97 5840101, 
0 68 6690042.

К.Шлях, 1-Д вул., 33,54 кв.м, новий будинок, зручне розташування, 
транспортна розв’язка, 2-контурний газовий котел, після будівельни-
ків, ціна договірна. Тел.: 0 93 5840101. 

Камінського вул., 2/5 ц., 36/19/6, балкон, житлова, 500000 грн (екві-
валентно 18000 у.о.). Тел.: 0 66 7838535.

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н центру, 5/9, 17 кв.м, приватизо-
вана, м/п вікно, б/д, бойлер, вільна, документи, 270000 грн (еквівалентно 
10000 у.о.), торг, господар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 0 66 1672951. 

Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, без балкона, газ. колонка, жит-
ловий стан, 450000 грн. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Найкраща пропозиція! 32/15/10, новий будинок, автономне 
опалення, лічильники, штукатурка, ціна мінімальна. Тел.: 0 97 
5840101, 0 93 5840101.

Старовокзальна 6 пров., 2/9, 54 кв.м, новий елітний будинок, єв-
роремонт, меблі, техніка, територія обгороджена, 786000 грн (екві-
валентно 30000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

Терміново, новий будинок, цегляний, газ.котел, лічильники, гарна 
розв’язка, інфраструктура, 393600 грн. Тел.: 0 68 6690042. 

Хочете купити квартиру? Звертайтесь до нас. 33/15/10, цегляний, 
утеплена, індивідуальне опалення, лічильники, м/п вікна, 12300 грн/
кв.м. Тел.: 0 68 6690042.

Ясна вул., 36/19/8, с/в окремо, б/з, погріб, 470000 грн (еквівалентно 
17000 у.о.). Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

«ЕКО» р-н, 4/9, 40/19/9, косметичний ремонт, л/з, 662500 грн (екві-
валентно 25000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бабкіна 12 вул., новий будинок, 5/9, 52/32/8, євроремонт, меблі, тех-

ніка, б/з, все поруч, 999000 грн (еквівалентно 38000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд». 

Горького вул., 53,1/30,5/9,1, житлова, все окремо, м/п вікна, бойлер, 
лічильники на газ, воду, світло, тепло, вільна, 680000 грн (еквівалент-
но 25500 у.о.). Тел.: 0 99 9743938, 0 67 7000343.

Зоряна вул., 84 кв.м, 2 рівні, нова, частково ремонт, індивідуальне 
газове опалення, 420000 грн, можливий варіант розстрочки. Тел.: 0 
93 4468773.

початок міста, 4/4, 43 кв.м, кімнати окремо, косметичний ремонт, 
м/п вікна, кахель, ламінат, балкон, 636000 грн (еквівалентно 24000 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 0 93 6158819.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, лічильники, бойлер, м/п вікна, 

ламінат, с/в разом, вбудовані меблі, 918000 грн (еквівалентно 34000 
у.о.). Тел.: 0 67 9663374. 

Зоряна вул., 87,1 кв.м, 2 рівні, нова, частково ремонт, індивідуальне 
газове опалення, 435500 грн, можливий варіант розстрочки. Тел.: 0 
97 0630000.

К.Шлях 22 вул., 4/5 ц., 62/35/7, без ремонту, ціна договірна. Тел.: 
0 66 7838535. 

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

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

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кімнати окремо, великий хол, 10 
кв.м, м/п вікна, нова сантехніка, ламінат, гарний ремонт, лоджія, б/з, 
утеплений, 864000 грн (еквівалентно 32000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія. 

центр р-н, 8/9, цегляний, 67 кв.м, меблі, техніка, 864000 грн (еквіва-
лентно 32000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 66 1631974, 0 96 7351354, 
Руслан.

БУДИНКИ

Березань
58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна договірна. Тел.: 0 98 

8654720. 

Бориспіль
8 Березня вул., 60 кв.м, цегляний, потребує ремонту, 10 соток, 

397500 грн (еквівалентно 15000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 
7351354, 0 93 6158819, Руслан. «Престиж Інвест». 

Багряного вул., 160 кв.м, вода, свердловина, світло, гараж, 10 со-
ток, 890000 грн (еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 0 95 7275230. 

Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, сарай, 2 погреби, 8 
соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, газифікований, будівлі, 5 
хв. до зупинки електропоїздів, або обмін на житло у м. Донецьк. Тел.: 
0 95 0201893.

Героїв Небесної сотні вул., центр, 120 кв.м, на два входи, цегля-
ний, центральне водопостачання, каналізація, 10 соток, терміно-
во, 1326000 грн (еквівалентно 51000 у.о.). Тел.: 0 66 1677971, 0 96 
7351354.

Голубівка вул., 90 кв.м, ц., 4 кімнати, 2 веранди, зручності, ціна до-
говірна. Тел.: 0 97 9665312.

Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кімнати, колонка, кап. ремонт, 
погріб, сарай, гараж, 10 соток, 1250000 грн (еквівалентно 50000 
у.о.). Тел.: 0 67 8878538, 0 95 5687744. 

Дімітрова вул., 65 кв.м, цегляний, кутовий, без внутрішніх робіт, 17 
соток, 910000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 
1677971. 

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, комунікації, ремонт, 1539000 
грн (еквівалентно 57000 у.о.), торг. Тел. 0 93 2570247.

Левадна вул., тупик, старий, 75 кв.м, цегляний, потребує ремонту, 
газ, світло, сарай, погріб, свердловина, 10 соток, 867000 грн (еквіва-
лентно 32000 у.о.). Тел.: 0 96 3615816.

Менделєєва вул., 70 кв.м, ремонт, с/в, кухня-студіо, 2 кімнати, ко-
мунікації, 10 соток, 864000 грн (еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Огородня вул., 65 кв.м, житловий стан, зручності на вулиці, світло, 
газ.котел (новий), 10 соток, гараж, сарай, 546000 грн (еквівалентно 
21000 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1631974, Руслан.

Привокзальний 2-А пров., 98 кв.м, євроремонт, меблі, Інтер-
нет, ТВ, охорона, 1428300 грн (еквівалентно 52900 у.о.). Тел.: 
0 97 3621913.

Соцмістечко вул., 100 кв.м, ремонт, 3 кімнати, с/в, кухня-студіо, 5 
соток, 1950600 грн (еквівалентно 73000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд». 

Франка вул., 100 кв.м, євроремонт, 2 поверхи, 3 кімнати, кухня-сту-
діо, 2 с/в, 5 соток, 2140000 грн (еквівалентно 79000 у.о.). Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006.

Оголошення та реклама

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ

Тел.: (067) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)

Тел.: (099) 521-68-43
(067) 915-90-31

Підприємству ТЕРМІНОВО потрібні 
на нові автобуси марки «БАЗ», «Богдан»

ВОДІЇ
категорії  «D»

Заробітна плата висока, при співбесіді.
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Чернігівська вул., новий, під ключ, 95 кв.м, 2 поверхи, 3 кімнати, 3,5 
соток, під чистову, 1200000 грн (еквівалентно 46000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потребує ремонту, свердловина, по-
гріб, 7 соток, 670000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, косметичний ремонт, 2 сараї, 
гараж, 2 погреби, 10 соток, 1220000 грн, торг. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

Вороньків с., центр, новий, 2 поверхи, 140 кв.м, 3 спальні, 2 с/в, кух-
ня, кімната з каміном, газ, світло, вода, 12 соток, 1215000 грн (еквіва-
лентно 45000 у.о.). Тел.: 0 99 4278529. 

Горобіївка с., Леніна, 37 вул., 76 кв.м, колонка, колодязь, погріб, са-
рай, 20 соток, позаду огорожа, ліс, ціна договірна. Тел.: 0 66 5626115.

дача, Кийлів с., 2 поверхи, 60 кв.м, 4 кімнати, дачний кооп. «Дне-
пр-сервіс», вихід на Дніпро, 3 сотки, 198750 грн (еквівалентно 7500 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 0 93 6158819, Руслан. «Престиж Інвест». 

Дударків с., будинок, 14 соток, держакт, ціна договірна, го-
сподар. Тел.: 0 67 9973979.

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

Іванків с., цегляний, 100 кв.м, гараж, сарай, 24 сотки, незавершене 
будівництво, ціна за домовленістю. Тел.: 0 66 7838535.

Проців с., кооп «Жолудь», в лісі, 70 кв.м, цегляний, с/в у будинку, 
світло, електричне опалення та груба, гарний стан, 6 соток, 440000 
грн (еквівалентно 16500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

Сеньківка с., центр, всі комунікації, літня кухня, сарай, погріб, 
свердловина, колодязь, 32 сотки, сад, 729000 грн (еквівалентно 
27000 у.о.). Тел.: 0 67 1193095.

Переяслав-Хмельницький
Пристроми с., Пролетарська вул., 58,90 кв.м, дерев’яний, обкладе-

ний цеглою, у будинку газ, піч, 20 соток, поруч річка, ліс, ціна договір-
на. Тел.: 0 96 4404396, Світлана.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 кв.м, ванна, 

газове опалення, свердловина, вода у будинку, можливе місце для 
твердопаливного котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж капітальний, кооп. «Військовий», вул. Момота, 5,4х6,5 м, яма, 

погріб, документи, світло, 113400 грн (еквівалентно 4200 у.о.), торг. 
Тел.: 0 50 6557727. 

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
Горького вул., 6х4, ціна 67500 грн (еквівалентно курсу долара 2500 

у.о.) Тел.: 0 98 2752802.
кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля прохідної, 6х6, оглядова яма, по-

гріб, ворота 2,65х2,15, господар, ціна за домовленістю, або обмін на 
мікроавтобус. Тел.: 0 67 7436513.

кооп. «Схід», 6х4, ворота 2,5х2,3, сухий підвал на весь гараж. Тел.: 
0 50 1070151, 0 96 6954157.

кооп. «Схід», підвал, 137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 
0 68 1179106.

Металевий гараж, кооп. «Схід», ціна договірна. Тел.: 0 63 8512111.
гараж, кооп. «Бориспільський», вул. Ясна, р-н школи №3, 3,9х6 м, 

підвал під усім гаражем, 60000 грн (еквівалентно 2500 у.о.). Тел.: 0 
67 9663374.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, поруч озеро, ліс, елек-

тричка, ціна договірна. Тел.: 0 50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизована, кадастровий номер, 

ціна договірна. Тел.: 0 98 8654720.

Бориспіль
Айвазовського вул., 8+8 соток, 2 держакти, 40х40, комунікації по 

вулиці, 465800 грн (17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 3278353.
Арсенальна вул., 10 соток, держакт під забудову, поруч забудови, 

грунтовка, електрика, 164000 грн (еквівалентно 6000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650.

Багряного вул., 8 соток, під забудову, комунікації на ділянці, 575400 
грн (21000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Бежівка вул., 5 соток, під забудову, асфальт, світло, газ, 208000 грн 
(8000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Березовського вул., р-н Польової вул., 10 соток, комунікації по ву-
лиці, поруч сусіди, держакт під забудову, 685000 грн (еквівалентно 
25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650. 

Бориса Гмирі вул., 10 соток, приватизована, асфальт, комунікації, 
465800 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Вересая вул., 10 соток, рівна, всі комунікації, з усіх сторін сусіди, но-
вобудови, поруч центральна дорога, 340000 грн (еквівалентно 13000 
у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Глибоцька вул., 5 соток, фасад 18 м, приватизована, 349000 грн 
(еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Гришинський провул., 19 соток, під забудову, комунікації на ділянці, 
широкий фасад, 685000 грн (25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 соток, гарне місце, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель та споруд, 108000 грн (еквівалентно 4000 
у.о.),торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Дорошенка вул., 10 соток, правильної форми, всі комунікації, 
148000 грн (еквівалентно 5500 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

Дружби народів вул., 10 соток, врем’янка житлова, 2-поверхо-
ва, 10х4 м, всі комунікації, + цокольний фундамент 10х15, 600000 
грн, торг, господар. Тел.: 0 67 9974515. 

Дружби Народів вул., 20х50, світло по вулиці, висока, гарний під’їзд, 
216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

Збанацького вул., 8 соток, під забудову, поруч забудови, 356000 грн 
(еквівалентно 13000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

І.Богуна вул., 10 соток, ціна договірна. Тел.: 0 67 6935992.
Козацька вул., 10 соток, 27х36, поруч світло, газ. плита, 220000 грн. 

Тел.: 0 66 7838535.
Козацька вул., 10 соток, під забудову, поруч забудови, комунікації, 

270000 грн (еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 9141599.
Козацька вул., 8 соток, під забудову, комунікації на ділянці, 270400 

грн (10000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.
Коцюбинського вул., 10 соток, під забудову, комунікації на ділянці, ста-

рий будинок, 416000 грн (16000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.
Коцюбинського вул., 10 соток, приватизована, під забудову. Тел.: 

0 95 0720058.
Коцюбинського пров., 10 соток, під забудову, комунікації поруч, 

208000 грн (8000 у.о.). Терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.
Красіна вул., 10 соток, 25х30, комунікації, ціна договірна. Тел.: 0 66 

7838535.
Красіна вул., центр, 10 соток, під забудову, газ, світло, асфальт, 

520000 грн (20000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Л.Толстого вул., 14 соток, під забудову, світло, газ, свердловина 
на ділянці, 520000 грн (20000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Лісний пров., 10 соток, всі комунікації, рівна, свердловина, світло 
— лічильник, поруч сусіди, права сторона, 482000 грн (еквівалентно 
18000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд». 

Лобановського вул., всі комунікації, 10 соток, 265000 грн (еквіва-
лентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 0 93 6158819, Руслан. 
«Престиж Інвест».

М.Залізняка вул., 10 соток, всі документи, рівна, поруч сусіди, 147000 
грн (еквівалентно 5500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Менделеєва вул., 10 соток, держакт під забудову, поруч сусіди, 
192000 грн (еквівалентно 7000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Момота вул., 7 соток, приватизована, комунікації по вулиці, 548000 
грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Оголошення та реклама

в центрі міста

ПРИМІЩЕННЯ
В ОРЕНДУ

ТЦ «ГРАНАТ»
50 кв.м, цоколь  70 грн/кв.м

ПІД МАЙСТЕРНЮ, СКЛАД, 
КАФЕТЕРІЙ, ПІДСОБНЕ ПРИМІЩЕННЯ

Тел.: 067�368�89�09

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

SIP-панелі 
і каркасно-щитове

ПОКРІВЛЯ

САЙДИНГ

БАЛКОНИ 
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

SIP-панелі 
і каркасно-щитове

ПОКРІВЛЯ

САЙДИНГ

БАЛКОНИ 
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

БУДІВНИЦТВО

Тел.: (050) 180-13-23
Tepla-hata.in.ua

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 67 887�85�38, 0 95 568�77�44, 
0 63 809�60�08, 0 68 039�83�74

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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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Сєрова пров., 10 соток, фасад — 35 метрів, асфальтований під’їзд, 
світло, лічильник на стовпі, газ по вулиці, фундамент 10х11, до вул. 
К.Шлях — 200 м, 536000 грн (20000 у.о.),торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 
63 7576869. АН «Гранд».

Стефаника вул., 10 соток, всі комунікації, сусіди, поруч зупинка, 
262000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, 
АН «Гранд».

Стуса вул., 10 соток, під забудову, всі комунікації на ділянці, 650000 
грн (25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Урицького вул., 10 соток, держакт під забудову, комунікації по вули-
ці, обгороджена, 698000 грн (еквівалентно 26000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Франка вул., кінець вулиці, р-н центру, з усіх сторін сусіди, новобу-
дови, гарний фасад 44 м, всі комунікації, 335000 грн (еквівалентно 
12500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Цвєтаєва вул., 10 соток, рівна, правильної форми, 20х50, 216000 грн 
(еквівалентно 8000 у.о.), терміново. Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

Черняхівського вул., 20 соток, під забудову, зі старим будинком, 
комунікації, 1170000 грн (45000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Шевченка вул., 10 соток, під забудову, комунікації на ділянці, ста-
рий будинок, 520000 грн (20000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Яцюти вул., 8 соток, під забудову, комунікації поруч, 297000 грн 
(11000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

розвилки р-н, 0,05-0,07 соток, комунікації по вулиці, кутова, ціна 
договірна. Тел.: 0 63 2938972.

Шевченка вул. р-н, 7 соток, держакт під забудову, комунікації по 
вулиці, 246600 грн (еквівалентно 9000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

Глибоке с., 26 соток, два держакти, під забудову, комунікації, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 9947428.

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

Іванків с., 0,15 га, під забудову, приватизована, ціна договірна. Тел.: 
0 50 2575298.

Іванків с., 10 соток, держакт, газ, світло, ціна договірна. Тел.: 0 95 
2140689.

М.Олександрівка с., 10 соток, 9,8 соток, держакт, ОСГ, 13 км до 
Києва, недорого. Тел.: (44) 4280759, 0 93 9452356, 0 66 2864473.

Мартусівка с.,10 соток, гарне розташування, поруч зупинка, газ, 
світло, приватизована, документи готові, поруч зупинка. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

Нестерівка с., 0,1 га (10 соток), ціна договірна, господар. Тел.: 0 97 
4989868.

Нестерівка с., Молодіжна вул., 10 соток, приватизовані, комуніка-
ції по вулиці, 322200 грн (еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Нестерівка с., пров. Декабристів, 10 соток, держакт під забудову, 
комунікації по вулиці, 246600 грн (еквівалентно 9000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650.

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 10 соток, держакт під забудову, по-
руч сусіди, 219000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Нестерівка с., Світлична, 28 вул., 10 соток, під забудову, поруч газ, 
світло, ціна договірна. Тел.: 0 66 5626115.

Проців с., Мацока вул., 23 сотки, обгороджені, старий будинок, ко-
мунікації, приватизована, 1026000 грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Рогозів с., 19 соток, держакт, під забудову, по вулиці світло, газ за 
80 м, господар, ціна договірна. Тел.: 0 96 3615816.

Терміново! Лозівка с., 10 соток, держакт, комунікації поруч, обгоро-
джена, недорого. Тел.: 0 67 1762212.

Переяслав-Хмельницький
10+10+10 соток, у першій лінії над трасою Київ — Золотоноша, по-

руч Дніпро, ціна договірна. Тел.: 0 66 4243909, 0 63 1730356.

Яготин
центр р-н, 6 соток, на березі річки, господарські будівлі, світло. Тел.: 

0 98 7689388.

Куплю
Бориспіль

1,2 кімнати, у будь-якому стані. Тел.: 0 67 6596222. 
1,2,3,4-к.кв. або будинок, півбудинку у господаря за готівку. Тел.: 0 

96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у господаря. Тел.: 0 67 

7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1,2,3-к.кв., у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.
1,2,3-к.кв., у господаря, розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 

0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».
1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, допомога в оформ-

ленні, погашення комунальних боргів, окрім останнього поверху, у 
господаря, розгляну всі пропозиції, посередникам не турбувати, тер-
міновий викуп, іноземний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

1,2-к.кв., у будь-якому стані, у господаря. Тел.: 0 67 6596222. 
2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 0 67 6596222. 
будинок або недобудова у м. Бориспіль та район. Тел.: 0 67 

6596222. 
будинок старий або недобудову у м. Бориспіль. Тел.: 0 50 

2298404, 0 63 7027053.

будинок, земельну ділянку у м. Бориспіль, посередників не турбу-
вати. Тел.: 0 66 7838535.

будинок, квартиру, земельну ділянку у господаря, за готівку. Тел.: 0 
66 1677971, 0 96 7351354.

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з комунікаціями 
або зі старим будинком, у господаря, розгляну пропозиції, посеред-
никам не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

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

земельну ділянку у м. Бориспіль, 0,10-0,15 га. Тел.: 0 50 
2298404, 0 63 7027053.

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

земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 67 6596222.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 6596222.
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 7254543, 

0 93 1104673, Наталія. 

2-к.кв., Головатого 89 вул., вбудовані меблі, техніка, гарний стан, 
4000 грн+комунальні, господар. Тел.: 0 67 3942330. 

2-к.кв., новий будинок, Момота вул., євроремонт, сучасні меблі, тех-
ніка, 7000 грн+комунальні, є інші варіанти. Тел.: 0 96 7351354, 0 93 
6158819, Руслан. «Престиж Інвест».

2-к.кв., Франка вул., бойлер, кухня, можливо зі своїми меблями, 
4000 грн+комунальні. Тел.: 0 95 7275230.

будинок для 2 осіб, центр, кімната 6 кв.м, кухня 6 кв.м, с/в, душо-
ва на вулиці, меблі, водопровід, газове опалення. Тел.: 0 93 5210123, 
вранці та ввечері. 

будинок, 100 кв.м, центр, євроремонт, меблі, техніка, місце для ма-
шин, 9000 грн. Тел.: 0 66 1677971, 0 96 7351354.

врем’янку на тривалий термін, зручності на вулиці, гаряча вода, 
свердловина. Тел.: 0 99 1357806, 0 73 1590155.

врем’янку, є місце для авто. Тел.: 0 50 5456870.
гараж, Європейська вул., оглядова яма, ц., 800 грн. Тел.: 0 97 

8750490, 0 97 9511197.
гараж, кооп. «Схід», капітальний. Тел.: 0 67 7886792, 0 67 7912418.
кімнату у будинку, окрема, Ворошилова вул., центр р-н, всі зруч-

ності, терміново, ціна договірна, без посередників. Тел.: (44) 3539818, 
0 99 1491380, 0 96 3399431.

кімнату у будинку, ціна договірна. Тел.: 0 97 9665312.
кімнату, центр, Франка вул., 18 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, праль-

на машина, 2000 грн, терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.
комерційне приміщення, 116 кв.м, центр, 20000 грн. Тел.: 0 96 

7351354, 0 66 1677971.
Офісні приміщення площею 21,5, 24 кв.м, 31 кв.м, в т.ч. меблі, 

Інтернет, автостоянка, комунальні послуги, вул. Броварська, 
1-а (кут вул. Броварська—К.Шлях), 210 грн/1 кв.м, торг. Тел.: 
0 67 6567201. 

Найму
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудинку, кімнату у господаря. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та районі, постійно є клієнти 
на оренду. Тел.: 0 67 6596222.

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

1-2-к.кв., терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.
будинок або півбудинку, у м. Бориспіль, для порядної сім’ї, на трива-

лий термін. Тел.: 0 93 6158819, 0 96 7351354.
кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

будинок у с.Вороньків, 40 соток землі, на квартиру у м.Бори-
спіль або продам. Тел.: 0 98 2759783.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Бориспільська виправна колонія №119 запрошує на постійну робо-
ту (службу) у відділ охорони та нагляду і безпеки, г/р доба/три. Служ-
ба відповідно до ЗУ «Про Національну поліцію України». Тел.: 0 67 
3201007, 0 97 4127743, 0 63 2621941.

Оголошення та реклама

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК

 Бетон та розчини
  Залізобетонні вироби 
      кільця, блоки фундаментні, ПП, 
      перетинки, палі та інше

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

Бетон та розчини
 Залізобетонні вироби 
     кільця, блоки фундаментні, ПП, 
     перетинки, палі та інше

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

Тел./факс: (04595) 6�41�01
Тел.: (067) 622�32�22, (067) 547�18�99

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

• Насосні станції • Бойлери •
• Холодильники • 

• Пральні машини •
• Сантехнічні роботи •

Без вихідних
Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ!

0 (4595) 9-19-09, (066) 365-70-43
(098) 482-76-14

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

Н-Левицького вул., держакт під забудову, 10 соток, комунікації по вули-
ці, 215000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Незалежності вул., комунікації, 8 соток, сусіди, рівна, поруч зупин-
ка, магазини, 200000 грн (7500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. 
АН «Гранд».

Нечуя-Левицького вул., 8 соток, ціна договірна. Тел.: 0 67 6935992.

Новий, 4 пров., центр, 6 соток, 321300 грн (еквівалентно 11900 
у.о.). Тел.: 0 98 3621913. 

Переяславський провул., 10 соток, під забудову, комунікації на ді-
лянці, 548000 грн (20000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Польовий пров., 10 соток, світло 3 фази, держакт під забудову, по-
руч сусіди, 219000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

Пушкіна вул., 12 соток, під забудову, комунікації, 657600 грн (24000 
у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Пушкіна пров., 10 соток, під забудову, всі комунікації на ділянці, 
416000 грн (16000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Ревне с., садовий кооператив «Іква», електрика, річка, 10 соток, 
40000 грн (еквівалентно курсу долара 1500 у.о.). Тел.: 0 95 2727157.

РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 КВ.М, СВЕРД-РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 КВ.М, СВЕРД-
ЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗ-ЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗ-
ТАШУВАННЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАН-ТАШУВАННЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАН-
СПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, МОЖЛИВО ДЛЯ СПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, МОЖЛИВО ДЛЯ 
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.

Розумовського вул., 10 соток, всі комунікації, поруч сусіди, держакт, 
262000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, 
АН «Гранд». 

Сагайдачного вул., 10 соток, кутова, вулиця забудована, асфальто-
ваний під’їзд, комунікації, 312000 грн (еквівалентно 12000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

Сагайдачного пров., 10 соток, держакт під забудову, 25х40, комуні-
кації по вулиці, 483000 грн (еквівалентно 18000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Свободи вул., 10 соток, гараж, широкий фасад 29 м, комунікації по 
вулиці, під забудову, 685000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934. 

Сєрова вул., 10 соток, під забудову, комунікації на ділянці, асфальт, 
широкий фасад, 390000 грн (15000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.
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БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: РІЗНОРО-БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: РІЗНОРО-
БОЧІ, 25 ГРН/ГОД; СТРОПАЛЬНИКИ, 30 ГРН/ГОД; ЕЛЕКТРИК; БОЧІ, 25 ГРН/ГОД; СТРОПАЛЬНИКИ, 30 ГРН/ГОД; ЕЛЕКТРИК; 
ЗАВ. СКЛАДОМ. ТЕЛ.: 0 67 3114519, РОМАН. ЗАВ. СКЛАДОМ. ТЕЛ.: 0 67 3114519, РОМАН. 

БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНА БРИГАДА КАМЕНЯРІВ, БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНА БРИГАДА КАМЕНЯРІВ, 
400 ГРН/КУБ КЛАДКИ. ТЕЛ.: 0 67 3114519, РОМАН.400 ГРН/КУБ КЛАДКИ. ТЕЛ.: 0 67 3114519, РОМАН.

В готельно-ресторанний комплекс «Стара вежа» потрібні офіці-
анти, можливо без д/р; прибиральниця, з/п від 3500 грн. Тел.: 0 99 
5515331, 0 63 5865886, Наталія.

В кондитерський цех потрібні тістоміси, оператори відсадоч-
ної машини, пекарі, прибиральниця, г/р позмінний по домов-
леності, є розвозка. Тел.: 0 67 5089723.

В НОВИЙ МАГАЗИН ДИТЯЧОГО ОДЯГУ ПОТРІБЕН ПРОДА-В НОВИЙ МАГАЗИН ДИТЯЧОГО ОДЯГУ ПОТРІБЕН ПРОДА-
ВЕЦЬ, Г/Р 2/2 З 10.00 ДО 19.00. ТЕЛ.: 0 99 3717176.ВЕЦЬ, Г/Р 2/2 З 10.00 ДО 19.00. ТЕЛ.: 0 99 3717176.

В ОСББ на вул. Шевченка потрібен садівник на постійній основі, з/п 
від 4000 грн. Тел.: 0 95 2769595, 0 63 2877772, Валентин.

В перукарню «Шарм» потрібен адміністратор з д/р, г/р та з/п 
при свівбесіді. Тел.: 0 67 9048082.

В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р, В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р, 
Г/Р 1/2, З 7.00 ДО 22.00. ТЕЛ.: 0 96 7769818, 0 67 2403291.Г/Р 1/2, З 7.00 ДО 22.00. ТЕЛ.: 0 96 7769818, 0 67 2403291.

В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНА-В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНА-
МИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА ОФОРМЛЕННЯМ. ПРО-МИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА ОФОРМЛЕННЯМ. ПРО-
ЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯ-ЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯ-
МИ, ГАЗ, СВІТЛО, ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД МИ, ГАЗ, СВІТЛО, ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД 
ОПЛАЧУЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 ОПЛАЧУЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 
95 3693839.95 3693839.

В садовий центр на постійну роботу потрібні працівники. 
Тел.: 0 50 1522021.

В таксі потрібні водії зі своїм авто. Тел.: 0 50 2527655, 0 96 
3362272.

В торгівельну компанію потрібен бухгалтер для внесення пер-
винних документів зі знанням Exel, 1С, 1:7, з/п за домовленістю. 
Тел.: 0 67 2310807. 

Виробничому підприємству на постійну роботу потрібен слю-
сар-налагоджувальник, з/п від 5000 грн. Тел.: 0 97 7052679, з 9.00 
до 18.00.

Готельно-ресторанному комплексу «Стара Вежа» на роботу тер-
міново потрібні повар-універсал, д/р від 2 років, робота позмінно, з/п 
5500 грн; помічник повара, детальна інформація при співбесіді. Тел.: 0 
66 6859985, 0 63 2023972, Володимир Миколайович.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУ-
ТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 ТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 
9179249.9179249.

Запрошуємо на роботу бухгалтера, пекаря, кондитера. Тел.: 0 67 
2340932. 

Запрошуємо на роботу продавця, бажано з д/р, магазин на 
вул. Бежівка, 93. Терміново. Тел.: 0 99 3010661, 0 98 0465585, На-
талія. 

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Щасливе, на склад 
потрібні вантажник; укладач керамічної плитки; водій категорії 
«В», «С» зі своїм вантажним авто до 3 т. Тел.: 0 50 3161611, Юлія.

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИ-НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИ-
КИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОРТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДА-КИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОРТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДА-
ЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 ЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 
4410766, 0 96 1440766. 4410766, 0 96 1440766. 

На постійну роботу запрошується прибиральниця, за суміс-
ництвом покоївка, г/р 3/2, з/п 3500 грн, стабільно, вчасно. Тел.: 
0 67 7341607.

На постійну роботу потрібен водій кат. «В», «пиріжок», про-
дгрупа. З 8.00 до 17.00, сб. до 15.00. З/п достойна. Тел.: 0 67 
3374611.

На постійну роботу потрібен зварювальник, без ш/з, з/п дого-
вірна, від 6000 грн. Тел.: 0 97 4419931.

На постійну роботу потрібен помічник майстра із виготовлення клю-
чів, графік роботи 3/3, з/п 3000-5000 грн, д/р не обов’язково. Тел.: 0 97 
0883495, 0 95 7494401, Сергій.

На постійну роботу потрібен продавець у продовольчий ма-
газин. Бажання, порядність. Позмінно. З/п висока. Тел.: 0 67 
3374611.

На постійну роботу потрібен продавець у продуктовий магазин, ніч-
ні зміни. Тел.: 0 96 2347721.

На постійну роботу потрібен робітник складу (продовольча 
група). З/п достойна. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібні повар, пекар, буфетниця/к, по-
вар-м’ясник, г/р з 7.30 до 17.00, п’ятиденка, сб-нд — вихідний. м. 
Бориспіль, аеропорт (розвозка). Тел.: 0 95 5768200, 0 63 4437123, 
0 95 5768200. 

На постійну роботу потрібні швачки з д/р, г/р 5/2, з/п від 3500 
грн. Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібен водій кат. «Е» на 
автомобіль МАЗ, ГАЗ-3309, Вольво, з д/р, з/п від 6000 грн. Тел.: 
0 68 7171222.

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий комплекс, с. Проліски, 
потрібен постовий, г/р 1/3. Тел.: 0 99 4214043.

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий комплекс, с. Проліски, 
потрібні офіціант, прибиральниця, г/р 2/2. Тел.: 0 66 3655114.

На роботу на виробництво меблів потрібен працівник по 
складанню меблів, д/р. Тел.: 0 67 2614039.

На роботу потрібен автослюсар вантажних автомобілів, з/п 
від 5000 грн, м. Бориспіль. Тел.: 0 68 7171222.

На роботу потрібні покрівельники, будівельники, оздоблю-
вальники, висотники зі своїми інструментами, з д/р. Тел.: 0 50 
1801323.

Підприємству на постійну роботу потрібні фасувальниці, пакуваль-
ниці і вантажники для фасування круп та борошна у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 4977993.

Підприємству потрібна посудомийниця, з/п 250 грн/зміна, 
розвозка по місту. Тел.: 0 50 3106082.

Потрібен вантажник на склад будівельних матеріалів у м. Бо-
риспіль, г/р пн-сб з 8.00 до 18.00, з/п 7000 грн, офіційне працев-
лаштування. Тел.: 0 93 2859090.

Потрібен водій на легкове авто з проживанням по місцю роботи. 
Тел.: 0 67 2331855.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯНИЙ» НА ТОРТИ. ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯНИЙ» НА ТОРТИ. 
ТЕЛ.: 0 97 4597978.ТЕЛ.: 0 97 4597978.

Потрібна домогосподарка. Тел.: 0 67 2331855.
Потрібні вантажники на повний робочий день, без ш/з, з/п 6500 грн. 

Тел.: 0 50 3211587, Андрій. 
Потрібні різноробочі на виробництво, з/п 5000 грн. Тел.: 0 67 

4436782.

Продавці у продовольчий магазин. Зручний графік роботи, 
з/п достойна. Тел.: 0 66 3165781.

Редакції на постійну роботу потрібні журналісти. Тел.: 0 93 
8522114.

РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЗАПРОШУЄ НА РО-РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЗАПРОШУЄ НА РО-
БОТУ: КУХАРІВ, СТАРШИХ ЗМІНИ, УНІВЕРСАЛІВ (Г/Р ПОЗ-БОТУ: КУХАРІВ, СТАРШИХ ЗМІНИ, УНІВЕРСАЛІВ (Г/Р ПОЗ-
МІННИЙ, Д/Р НЕ МЕНШЕ 5 Р., З/П ВИСОКА+ПРЕМІЇ), КУХАРІВ МІННИЙ, Д/Р НЕ МЕНШЕ 5 Р., З/П ВИСОКА+ПРЕМІЇ), КУХАРІВ 
(Д/Р ВІД 2 Р., ЗМІНИ), ПОКОЇВОК У ГОТЕЛЬ (Д/Р 2 Р., ЗМІНИ, (Д/Р ВІД 2 Р., ЗМІНИ), ПОКОЇВОК У ГОТЕЛЬ (Д/Р 2 Р., ЗМІНИ, 
З/П+ПРЕМІЇ), ПРИБИРАЛЬНИЦЮ (В РЕСТОРАН). ТЕЛ.: 0 99 З/П+ПРЕМІЇ), ПРИБИРАЛЬНИЦЮ (В РЕСТОРАН). ТЕЛ.: 0 99 
3874695. 3874695. 

Робота (м. Бориспіль). Провідна клінінгова компанія запро-
шує на роботу прибиральників. З/п 3600 грн. Зручні графіки 
роботи (денні та нічні зміни). Тел.: 0 68 0017299, 0 93 4919662, 
0 99 0023386.

Робота у м. Бориспіль. Виробничому підприємству на постій-
ну роботу потрібні збиральники готової продукції, з/п від 5000 
грн. Тел.: 0 97 7052679, з 9.00 до 18.00.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО КОП-ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО КОП-
МАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗ-МАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗ-
КОВО, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 50 КОВО, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 50 
4410766, 0 96 1440766.4410766, 0 96 1440766.

Терміново! В кафе-ідальню «Домашня кухня», с. Іванків, на постій-
ну роботу потрібен кухар, помічник кухаря, можливо без д/р, з/п від 
250 грн/зміна. Іногороднім надається житло та харчування безкоштов-
но. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 2666906.

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас» потрібна се-
стра-медична (фельдшер). Тел.: 0 97 1229617 Оксана Юріївна.

Терміново! Потрібен водій кат. «С» на асенізатор «Рено» (ви-
качування каналізацій) по Борисполю та району, бажано з д/р. 
Більш детально за тел.:0 50 5740251, 0 66 7218661, 0 63 7218601.

Терміново! У магазин квітів потрібен продавець, г/р тиждень/
тиждень, достойна з/п. Тел.: 0 96 2647721, 0 95 1223870.

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕ-ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕ-
РАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, РАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, 
ПОМІЧНИКІВ ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА. ТЕЛ.: 0 73 0485502.ПОМІЧНИКІВ ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА. ТЕЛ.: 0 73 0485502.

Фітнес клуб Pulsar Fitness шукає прибиральницю в свій комплекс. Всі де-
талі при співбесіді. ТЦ «Nika», м.Бориспіль, вул. К.Шлях, 4 Тел.: 0 93 4220011.

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ЗАГАЛЬ-БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ЗАГАЛЬ-
НІЙ СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕДЕННЯ ЗВІТНОСТІ ФОП, БУХГАЛТЕР-НІЙ СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕДЕННЯ ЗВІТНОСТІ ФОП, БУХГАЛТЕР-
СЬКОГО ОБЛІКУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ. РОЗГЛЯНУ ВСІ ПРО-СЬКОГО ОБЛІКУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ. РОЗГЛЯНУ ВСІ ПРО-
ПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 9959266, СВІТЛАНА.ПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 9959266, СВІТЛАНА.

Водій зі своїм автомобілем, Форд-Транзит, середня база, вантаж-
ний. Тел.: 0 98 0780001, 0 95 7940239.

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, стропила, 
дошка столярна, дрова та ін.

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

 
1. Дані про мету і засоби здійснення 

проектувальної діяльності. 
Даною частиною проекту передбачається 

«Будівництво автомобільного газозаправно-
го пункту (АГЗП) модульного типу за адре-
сою: вул. Сергія Москаленка (Красовсько-
го), 20, м. Бровари, Київської області».

2. Перелік найзначніших впливів на стан 
навколишнього середовища, підсумки їх 
кількісної та якісної оцінки з урахуванням 
можливих аварійних ситуацій та перелік 
заходів, що забезпечують нормативний 
стан навколишнього середовища.

Атмосферне повітря: буде відбуватись за-
бруднення атмосферного повітря при екс-
плуатації технологічного обладнання АГЗП, 
під час наливу в резервуари, зберігання та 
при заправці автомобілів. Кількісний та якіс-
ний склад забруднюючих речовин, які вики-
даються в атмосферне повітря.

Можливі викиди шкідливих речовин: про-
пан — 0,0338г/сек., 0,3684т/рік, бутан — 
0,144г/сек., 0,6516т/рік.

Для зменшення впливу на атмосферу перед-
бачаються наступні заходи: установка газоурів-
нюючої системи; впровадження сучасної техно-
логії; на зливній лінії рідкої фази встановлено 
зворотний клапан, який, у свою чергу, автома-
тично відключає потік газу із резервуару ЗВГ 
при розриві гумотканевого рукава; для автома-
тичного відключення потоку газу із резервуару 
ЗВГ на зливній магістралі станції парової фази 
встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної ді-
яльності:

— геологічне середовище — не впливає;
— атмосферне повітря — впливає. Вплив 

незначний, вклад у фонові концентрації не 
перевищуватиме 1 ГДК;

— ґрунти — не впливає;
— соціальне середовище — має позитив-

ний вплив: розвиток сучасної інфраструкту-
ри; створення робочих місць;

— техногенне середовище — не впливає;
— мікроклімат — не впливає;
— рослинний та тваринний світ — не 

впливає.
— водне середовище — впливає в межах 

нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійс-

нення проектних рішень.
Головний проектувальник забезпечує про-

ектування у відповідності з погодженою про-
ектно-кошторисною документацією, яка роз-
роблена з урахуванням всіх діючих норм і 
правил по охороні навколишнього середови-
ща. Замовник разом з підрядною організацією 
забезпечує будівництво у відповідності з еко-
логічними вимогами. Замовник забезпечує 
безаварійну роботу у відповідності з норма-
ми і правилами охорони праці з урахуванням 
техніки безпеки, промсанітарії і охорони на-
вколишнього середовища, за що несе відпові-
дальність у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості. 
Ознайомлення громадськості через засо-

би масової інформації з заявою про еколо-
гічні наслідки. Скарги та пропозиції прийма-
ються протягом 30 днів з моменту публікації. 
Громадські слухання не проводились.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

УПрАТ «Агробудмеханізація»

НА РОБОТУ
ПОТРІБНІ

ОХОРОНЦІ
Тел.: (04595) 7-10-17
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ПОМІЧНИКА ДРУКАРЯ
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ
ВАНТАЖНИКА
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА з Д/Р
СПЕЦІАЛІСТА З МЕТАЛООБРОБКИ 
(фрезерувальника, токаря)
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
АВТОСЛЮСАРЯ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

З питань щодо працевлаштування звертатися: 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА ВИРОБНИЦТВО 

ЗА НАСТУПНИМИ ВАКАНСІЯМИ: 

Вивантажники 
вагонів 
(різноробочі) 

Фасувальники 
Охоронці (сторожі)

Заробітна плата від 5000 грн

Тел.: (04595) 7-10-30
096-251-20-85

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

на виробництво з виготовлення 
тротуарної плитки та шлакоблоків

ПРАЦІВНИКІВ
з/п від 5000 грн

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

Тел.: (044) 594-14-41, 067-434-54-94,
050-335-53-58, 067-242-17-72

ОХОРОНЦІ
ПРОПОНУЄМО:
• Офіційне працевлаштування
• Заробітна плата — прогресуюча,
   без затримок із виплатою
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

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

М'ясо-молочній фермі у Бориспільському районі 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

Гарантоване забезпечення гуртожитком 
та триразовим харчуванням.

Тел.: 050-619-11-28, 
097-723-52-55, Андрій Сергійович 

ВЕТЕРИНАР
ЗООТЕХНІК 
ДОЯРИ

З/п від 

8000 грн.

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО!
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех
кат. «D»

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 050-332-87-04
Іван Сергійович

ВОДІЙ

м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 9
Тел.: (067) 232-46-51, (099) 377-23-67, (04595) 7-20-06

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
СЛЮСАРІ-ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
МАЛЯРИ ПО МЕТАЛУ
РІЗНОРОБОЧІ

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
графік роботи: 2/2

Тел.: 050-332-87-05Тел.: 050-332-87-05

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Шеф-повара 
Повара холодного цеху 
Офіціанта
Бармена

ПОТРІБНІ СПІВРОБІТНИКИ
НА ПОСАДУ

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА 
г/р позмінно, з/п від 5500 грн (15 р.д.).

РІЗНОРОБОЧИЙ 
з/п від 5000 грн.

Тел.: 067-239-26-36, 
Валентина

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столярна сосна, віль-

ха, ясен, дуб, дошка для підлоги, дрова з доставкою, ракуш-
няк; послуги автокрана. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 
7324045, 0 67 3278510.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 3 шт. 2,25х0,67; 2,05х0,88; 
2,20х0,75, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска «Капела», б/в, 1500 грн. Тел.: 0 96 3907074.

ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗА-ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗА-
ХИСТ, БАЛДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, ТОРГ. ХИСТ, БАЛДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, ТОРГ. 
ТЕЛ.: 0 97 9959266.ТЕЛ.: 0 97 9959266.

Коляски-тростинки, дитяче ліжко, дитячий велосипед. Тел.: 0 66 
1835727.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван розкладний, підлітковий; стіл комп’ютерний, колір венге; тум-

ба під телевізор; письмовий стіл, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 
96 8570907.

Крісло-ліжко, після перетяжки, темно-сірого кольору, гарний стан, 
1500 грн. Тел.: 0 67 9348643, Валерій. 

Спальня білого кольору: ліжко, 2х1,6, 2 тумби, трюмо, комод, 2 
шафи, + пружинний блок 2х1,6, + тумба під умивальниками, 2 уми-
вальники, зміщувач,+ ліжко, 2 тумби, б/в, 2700 грн за все. Тел.: 0 67 
9006948.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Бетонозмішувач, 200 л, колеса R-14 під фаркоп. Тел.: 0 66 1835727.
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел круглий, 1000 грн; 

ванна стальна 500 грн; раковина для умивальника 250 грн; балон кис-
невий — 500 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695.

Швейна машинка «Подолянка», електропривід, ціна договірна. 
Тел.: 0 66 1835727.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Мийки з нержавіючої сталі; мийка компакт для ванної кімнати; мий-

ка тюльпан; унітаз з бачком; плита газова, 4 конфорки, б/в; електро-
плита, нова. Тел.: 0 97 3012661.

Телевізор 51 см, ДУ, 90 каналів, 600 грн; кисневий балон, 500 грн; 
умивальник для ванної кімнати, комплект 2000 грн; шафа книжкова, 
400 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695. 

Холодильник «Атлант», 2-камерний, гарний стан. Тел.: (04595) 
69609, 0 97 9506641.

ТВАРИНИ

Березань
Коза дійна, кізоньки, 5 міс. Тел.: 0 99 2260579.

Бориспіль
Корова, червона з другим телям. Тел.: 0 98 5855624.
Теличка 11 місяців, а також продуктивна корова, чорно-рябі, с. Во-

роньків. Тел.: 0 93 1678463.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї, карпатка, ціна договірна. Тел.: 0 50 4111649.
Перепелині інкубаційні яйця, молодняк, дорослі перепели, клітки на 

замовлення. Тел.: 0 66 1835727.

РІЗНЕ

Бориспіль
Бджолосім’ї системи «Дадан» на висадку та з тарою, причеп для 

перевезення бджолосімей, транспортувати легковим транспортом, 
ціна договірна. Тел.: 0 66 1702689, 0 93 0860848.

Бджолосім’ї української породи. Тел.: 0 97 0526984.
Бджолосім’ї української системи. Тел.: 0 50 5560462.
Блоки, 5 шт.; перемички для вікон, 6 шт.; газовий балон з газом, 2 

шт.;газову плиту, холодильник, швейна машинка, ножна; серванти 3 
шт. Тел.: 0 97 3012661.

Вулики системи дадан, сильні сім’ї, ціна договірна. Тел.: 0 95 
6580145, 0 67 1162591.

Двері, дерев’яні, міжкімнатні; ліжко, 1-спальне з матрацом; диван 2 
шт.; шифанер, 3-стулковий; крісло-ліжко. Тел.: 0 97 3012661.

Морозильний ларь Ugur, 400 л, гарний стан, можлива доставка, 
5200 грн. Тел.: 0 95 1740225, 0 63 9573989.

ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗНОТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.ПРОДАМ МЕД, 70 ГРН/1 Л, РІЗНОТРАВ’Я. ТЕЛ.: 0 97 8980511.

Чоботи-ботфорти, чорного кольору, із натурального замшу, 37 р., 
1000 грн, шкіряний плащ, чорного кольору, новий, 44-46 р., 3000 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Човен ПВХ з двигуном, ЯМАХА-5 з повітряним охолодженням, гар-
ний стан, 3,20 м, балони 40 см, 20000 грн. Тел.: 0 50 6557727.

Швелер №20, 2 м, 8 шт.; тавровий кутник, 20 м/п; пічка для саупи, 
60 см; каністри 20 л, 5 шт. Тел.: 0 96 6954157, 0 50 1070151.

Вулики системи «Дадан» з рамками, 3 шт., виготовлені в червні 
2016 р. з елітної деревини. Тел.: 0 67 8015642.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

Закуповуємо постійно: легковий транспорт, битовки, вагончики бу-
дівельні, контейнери та кунги. Тел.: 0 96 9918144. 

Куплю годинники: воєнні німецькі, швейцарські, карманні, дорого. 
Тел.: 0 93 1173377.

КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 СТРОНГ 85-02. ТЕЛ.: 0 63 4809234.КУПЛЮ ПРИСТАВКУ Т-2 СТРОНГ 85-02. ТЕЛ.: 0 63 4809234.

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 3393634.
Шифер б/в, плоский; електроверстат для дерева. Тел.: 0 97 3012661.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує всі види ремонтно-оздоблювальних 
робіт, утеплення фасадів та монтаж металопластикових конструкцій. 
Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

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

Будівництво приватних будинків, котеджів і дач під ключ 
з доставкою і закупкою матеріалів. Ліц. АД №038869 від 
08.06.2012р. Тел.: 0 67 4029471.

Буріння свердловин вручну, можливо в гаражах та підвалах. Тел.: 
0 98 7345347.

Каналізацію, димоходи, вентиляційні шахти прочистимо. Німецьке 
обладнання, сантехніка будь-якої складності. Цілодобово. Св-во ВОО 
№ 854932. Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: фундамент, кладка 
під ключ, гіпсокартон, кахель, виготовлення парканів, зварювальні 
роботи, покрівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 
67 6888761, Олександр.

Надаю бухгалтерські послуги для ТОВ та ФОПів на загальній 
системі оподаткування і спрощенців; консультації з питань 
оподаткування, права, комерційної діяльності й керування. 
Тел.: 0 67 4645602, Олена Миколаївна. 

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, риштувальні 
системи; м’яка покрівля, металева, бітумна, полімерна, кера-
мічна черепиця; утеплення, облицювання будинків, квартир; 
сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелі. Достав-
ка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; перепланування, підвісні 
стелі, гіпсокартон, опалення, тепла підлога, водопровід, кана-
лізація, електрика. Будівництво — будинки, лазні, прибудови, 
гаражі, павільйони, навіси, альтанки, ворота, паркани. Достав-
ка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Фрезування, оранка, культивація городів трактором-мінітрак-
тором, розбірка ділянок під посів, скошування, обприскування 
хімікатами. Тел.: 0 97 2378240, Юрій.

Чищення криниць до твердого дна. Тел.: 0 66 0006844, 0 97 
9420062.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки цуценят, 4 місяці, дівчатка + 1 дівчинка, 1 рік, 
стерилізована. Тел.: 0 93 7998816.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АБ №537190, ви-
дане на ім’я Щербака Сергія Олександровича Управлінням персоналу 
штабу в/ч А-4583 20 травня 2015 р., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АБ №597284, вида-
не на ім’я Пшеничного Андрія Володимировича адміністрацією держав-
ної прикордонної служби України 25 лютого 2015 р., вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 1/2 
частини квартири, №1025, видане на ім’я Матковського Андрія Ана-
толійовича Щасливською сільською радою (№324) 28.12.2012 р., 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю, 
серія І-КВ №106685, виданий на ім’я Набока Василя Васильовича Вели-
коолександрівською сільською радою 03.04.2000 р., вважати недійсним. 

Втрачений договір купівлі-продажу житлового будинку, серія ВРС 
№831737 за реєстром №735, між Назаренко Н.М. та Стальникович 
О.І., посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного но-
таріального округу Харитонюк Ю.К. 12.06.2012 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку за право наслідування майна. Тел.: 
0 96 9918144. 

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, бетонозмішувач. 
Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.

Терміново потрібна доглядальниця для бабусі (лежача), приват-
ний будинок, постійне проживання або 7 днів через 7 днів. Тел.: 0 98 
3256229.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, 56 років, познайомиться з жінкою для спільного проживан-
ня, вік жінки в межах розумного. Тел.: 0 66 3047008.
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АФІША ТИЖНЯ

 КОНКУРС КРАСИ

Події

СВЯТКОВА ПРОГРАМАСВЯТКОВА ПРОГРАМА
18 травня 2017, четвер
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ 
(міські заходи з нагоди відзначення Всесвіт-
нього дня вишиванки)
Початок: 16:00
Місце: Європейська площа, м. Бориспіль.

МУЗИКАМУЗИКА
18 — 20 травня
ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ 
«МУЗИЧНИЙ КОМПОТ»
Початок: 19:00
Місце: Dr. «Pub», м. Бориспіль.

20 травня 2017, субота
ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ ВУЛИЧНОЇ МУЗИКИ» 
У БОРИСПОЛІ
Початок: 12:00
Місце: Європейська площа, м. Бориспіль.

ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ ТАНЦЮВАЛЬНОГО 
КОЛЕКТИВУ «LEADER DANCE»
Початок: 15:00
Місце: Міський будинок культури, м. Бориспіль

КЛУБИКЛУБИ
19 травня 2017, п’ятниця
ВЕЧІРКА ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ГОСТЕМ — SHNAPS
(резидент PDJ TV Intense)
Початок: 22:00
Місце: РК «Бархат», м. Бориспіль.
Вхід: вільний.

20 травня 2017, субота
ВЕЧІРКА ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ГОСТЕМ — STAGE 
ROCKERS (Електронний дует, представники 
сучасних модних стилів)
Початок: 22:00
Місце: РК «Бархат», м. Бориспіль.
Вхід: до 00:00 — 50/30, після 00:00 — 70/50.

ТЕАТРТЕАТР
20 травня 2017, субота
ВИСТАВА «НЕБОСКРЕБЫ, НЕБОСКРЕБЫ…»
(за мотивами творів Віктора Шендеровича)
Початок: 18:00
Місце: Муніципальний театр Бориспільської 
міської ради, вул. Бежівка, 1.

21 травня 2017, неділя
ВИСТАВА «ЛИСЕНЯ ХИТРУН»
(дитяча лялькова вистава)
Початок: 11:00
Місце: Муніципальний театр Бориспільської 
міської ради, вул. Бежівка, 1.

Бронювання квитків: +38 (04595) 9-14-54; 
+38 (050) 44-27-278

СПОРТСПОРТ
20 травня 2017, субота
ОСОБИСТИЙ ЧЕМПІОНАТ М. БОРИСПІЛЬ 
З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ (вільна піраміда)
Початок: 11:00
Місце: ВК «Ланкастер» (ТРЦ «Аеромол»), 
м. Бориспіль

«Фаворит — Бориспіль» — «ФК Бровари»
(9-й тур чемпіонату Київської області з фут-
болу серед команд вищої ліги сезону 2017 р.)
Початок: 16:00
Місце: с. Щасливе, Бориспільський район.

ЗУСТРІЧЗУСТРІЧ
24 травня 2017, середа
КРУГЛИЙ СТІЛ «БОРИСПІЛЬЩИНА 
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Валерій ГІРЧЕНКО

У багатогранності юних яготи-
ночок мали нагоду переконати-
ся всі глядачі конкурсу «Міс Яготин 
— 2017», який відбувся у районно-
му будинку культури. Вісьмох кра-
сунь: Руслану Бурбелу, Руслану Во-
рону, Аліну Лободу, Анну Згуровську, 
Владиславу Близнюк, Ольгу Лабудяк, 
Вікторію Шипоту, Тетяну Баглай — 
оцінювали по-українськи щедрі по-
важні члени журі. Головним органі-
затором заходу виступила перемож-
ниця конкурсу «СтудМіс Житомира 
— 2014», лауреатка «СтудМіс Україна 
— 2014» Євгенія Бєлоцька. Допомо-
гу в організації надав сектор молоді 
та спорту Яготинської райдержадмі-
ністрації. Цього року формат змаган-
ня «найчарівніших і найпривабли-
віших» на Яготинщині дещо змінив-
ся. Зокрема з’явився передпоказ 
учасниць, конкурс талантів, інтелек-
туальний та спортивний.

Глядачам не довелося нудьгува-
ти ні на хвильку. Забезпечували гар-
ний настрій талановиті артисти, які 
підготували яскраві номери для пу-
бліки: співаки, неодноразові пере-
можці та учасники всеукраїнських та 
міжнародних фестивалів естрадно-
го співу Андрій Маргосян та Олена 

Барановська, танцювальний колек-
тив «House of dance» (керівник Віра 
Кужєлева), Вікторія Ситник зі своїми 
чудовими хореографічними номера-
ми, вокальний ансамбль «Віста» (ке-
рівник Віра Кисіль), Ангеліна Кова-
ленко, надзвичайний Антон Квасов.

Ще на початку конкурсу зал був 
повністю розділений на вісім сек-
торів, і кожен уболівав за свою кра-
суню. Кінець же свята був справ-
ді феєричним — глядацька ауди-
торія зірвалася бурхливими опле-
сками, адже на сцені з’явилися їхні 
головні фаворитки для отримання 
нагороди кращих з кращих. Тож, за 
підсумками, титул «Міс глядацьких 
симпатій» отримала Руслана Бур-
бела. З незначною різницею у кіль-
кості балів звання і титул «Другої ві-
це - міс» отримала Аня Згуровська, 
Руслана Ворона зупинилася за крок 
від «головної корони» та була обра-
на «Першою віце - міс». Переможни-
цею ж стала 17 - річна Ольга Лабу-
дяк, яка віднині цілий рік буде об-
личчям нашого міста. На Олю чекав 
особливий подарунок від міської 
ради: сертифікат на тур по Закар-
паттю. Не залишилися без презентів 
й інші учасниці. На згадку про неза-
бутню подію у їхньому житті дівчата 
отримали від спонсорів і організа-

торів гарні діадеми та чудові пода-
рунки: набори декоративної косме-
тики, букети, дипломи та багато ін-
ших приємних призів і, звичайно, 
прихильність сотень глядачів.

За словами Ольги Лабудяк, вона 
вирішила прийти на конкурс тому, 
що захотіла спробувати себе в новій 
творчій сфері, так би мовити, вий-
ти з зони комфорту і здійснити свою 
давню мрію.

— Я навчаюся у Києві, в універ-
ситеті економіки і права «КРОК» на 
юридичному факультеті, — розпо-
відає Оля. — Свій вільний від нав-
чання час присвячую чомусь ново-
му та корисному. Пріоритетними 
маю ті бажання, які несуть радість і 
добро мені та оточуючим. Я роман-
тик, а тому люблю красу і мистецтво. 
Загалом у мене оптимістичні погля-
ди на життя, завжди намагаюся мис-
лити позитивно. З раннього дитин-
ства почала захоплюватися музи-
кою. Коли вперше почула, як зву-
чить скрипка, зрозуміла, що хочу 
присвятити цьому своє життя. І тоді 
мама відвела мене в музичну школу. 
Так і почалася моя любов до музики. 
Я завжди з цікавістю спостерігала 
по телевізору за конкурсами краси і 
мріяла, що одного разу зможу спро-
бувати себе в такому напрямку.

ОЛЬГА ЛАБУДЯК — 
«МІС ЯГОТИН — 2017»
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Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора

Прямий контакт
Я не знаю, про що буду говорити на ве-

чорі цього разу, тому що джаз передбачає 
прямий контакт. Взагалі, готувати якісь ви-
ступи і спічі на джазовому фестивалі, на 
мою думку, річ невдячна — все буде по хо-
ду, як складеться. Подивимося на очі лю-
дей, побачимо, чого вони хочуть. У мене є 
що розповісти про музикантів, які будуть 
на сцені.

Попри те, що я роблю це багато років, я 
глибоко переконаний, що інституція ве-
дення концертів зараз помирає. Музикан-
тів можна просто коротко представити, де-
хто любить робити це сам. Але якщо запро-

шують — то гріх відмовля-
тися. Мій кумир Володимир 
Фейертаг, енциклопедист, 
який знає про джаз все, ска-
зав мені: «Просвітництво — 
суто слов’янська річ, що подо-
бається в Україні та колишніх 
республіках СРСР». Насправ-
ді не треба нічого розповіда-
ти, бо тисячу разів був правий 
Френк Заппа, коли сказав, що 
«говорити про музику — все 

одно, що танцювати про архітектуру». Але 
іноді й це потрібно, буває, людям необхідно 
допомогти звернути увагу на щось цікаве.

Залізний Коган
У фейсбук я бачив фото залізної скульпту-

ри на алеї, яка дуже схожа на людину, гово-
рити про яку мені не дає природна скром-
ність. Тут можна згадати слова Михайла 
Жванецького: «Господи, какое это счастье 
— быть понятым еще при жизни!» Джаз — 
для людей, в яких є самоіронія. Якщо не-
має вміння посміятися із себе — вас обду-
рили, ви не джазмен. Я дивлюся на це з по-
смішкою.

Джазу добре там, де він є
Колись Юбі Блейк сказав, що джазу добре 

там, де він є. Якби ви приїхали в Голландію 
і подивилися зали, в яких колись грав Чет 
Бейкер: стоять два столики і стійка, де мо-
жуть сісти ще четверо, а люди стояли слуха-
ли його на вулиці. Можливо, у великому за-
лі комфортніше, але джазмени люблять, ко-
ли очі в очі. На «Альфа джаз фесті» у Львові 
на площі Ринок збирається від 4 до 7 тисяч 
людей, але все залежить від погоди — у нас 
ледача публіка. Вона не буде, як у Європі, 
стояти на концерті під рясним дощем з па-
расолькою і в плащі, а поруч з тобою таких 
самих 15 тисяч дурнів. У нас такої культури 
споживання музики ще немає.

Ніщо не може замінити кайфу концерту 
— ніякий ютуб. Є неповторний шарм живо-
го виступу, коли чуєш вдалу ноту, помічаєш 
десь помилку, відчуваєш атмосферу. Цього 
року на фестивалі будуть моменти, які лю-
дям запам’ятаються, і це найголовніше.

Ігор Агріч
Ігор Агріч — один з моїх найкращих сту-

дентів, дуже талановита людина. Він такий 
хлопець «у собі», але з великим серцем. Яку 
б музику він не грав, Ігор залишається по-
глибленим ліриком і філософом. Дуже до-
бре знає різну сучасну музику, наприклад 
класичний джаз, знається на бразильській 
музиці, знається на музиці в стилі соул і му-
зиці в стилі фанк, працює в різних проектах, 
дуже активний.

Квартет Руслана Єгорова
Щодо Руслана Єгорова, то спробуйте 

потрапити перед новим роком на концер-
ти, які грає його квартет у супроводі «Ки-
ївських солістів» та дитячого хору «Ще-
дрик», і ви все зрозумієте. Руслан Єгоров 
— Музикант з великої літери, який може 
бути акомпаніатором, створити оранжу-
вання, навіть виступити як диригент хору 
чи камерного оркестру. Поряд з ним музи-
канти, які не потребують реклами: Микола 
Кистеньов — один з найкращих басистів у 
цій країні, грає на будь-яких бас-гітарах — 
(ладових, безладових, 4-, 5- і 6-струнних) 
володіє контрабасом, за фахом баяніст і 
чудово грає на акордеоні — це така ма-
ленька клавіатурка з баянними кнопочка-
ми, що нагадує мелодіку. Дмитро «Бобін» 
Олександров — уже легенда українського 
джазу, один з найшанованіших тенор-сак-
софоністів, має досвід співпраці з амери-
канськими та європейськими музиканта-
ми, завжди цікавий і непередбачуваний, 
яким і має бути справжній джазмен. Павло 
Галицький — один з кращих барабанщи-
ків, може грати і в бігбенді, і в маленько-
му складі, і в комбо. Якщо Галицького за-
прошують у якийсь колектив, це запору-
ка гарного смаку і хорошої музики. Я ду-
же люблю виступати з цими музикантами. 
Востаннє разом це було у Вінниці, у філар-

монії був аншлаг, фантастичний концерт 
квартеу у супроводі Вінницького камер-
ного оркестру «Арката» під управлінням 
Георгія Куркова.

Ініціатор фесту Борис 
Шапіро

У мого друга Бориса бували різні ситуації, 
але він не опускав рук. Я бачив, як він сти-
кається з проблемами і вміє тримати удар. 
У нього велике серце і він просто любить 
музику. Це не «кукушка хвалит петуха, за 
то что хвалит он кукушку», просто для лю-
дини природньо шукати собі однодумців, 
а він щиро хоче, щоб музика жила в його 
місті, Борис — патріот Борисполя. Хай во-
гонь у його серці не згасає, хай будуть си-
ли і хай будуть поруч з ним люди, які зро-
зуміють, для чого це все потрібно. Я ду-
же хочу, щоб «Музичний Компот» був — у 
будь-якому вигляді і на будь-якому майдан-
чику, але щоб був. Вітання всім у Борисполі, 
побачимось 20-го!

Олексій Коган: 
«ПОБАЧИМОСЬ 20 ТРАВНЯ!»

 20 травня ведучим заключно-
го джазового вечора фестивалю 
«Музичний Компот» буде відомий 
джазмен, журналіст та радіоведу-
чий Олексій Коган. Ми з ним пого-
ворили про музикантів, які приїдуть 
до Борисполя цього дня, про нову 
залізну скульптуру у парку та про 
джазове життя взагалі.

Ніщо не може замінити кайфу концерту — ніякий ютуб. Є неповторний 
шарм живого виступу, коли чуєш вдалу ноту, помічаєш десь помилку, 
відчуваєш атмосферу. 
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 ЛІТЕРАТУРНИЙ САЛОН

 ДНІ ПОЕЗІЇ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Не по-травневому прохолодні дні по-
ступилися промінню сонця й … поезії. 
Свічки каштанів та суцвіття бузку вдяг-
ли Бориспіль у вінок натхнення, творчос-
ті, чим неабияк порадували гостей тре-
тього міжнародного фестивалю ронделя 
«На берегах Альти».

Вже традиційно шанувальники вишуканої 
тринадцятирядкової поетичної форми збира-
ються в столиці українського ронделя (як вони 
називають наше місто), аби продемонструвати, 
що література безмежна у своїх можливостях.

Ініціатор дійства, засновник Асоціації пое-
тів-ронделістів України Микола Боровко під 
час першого такого фестивалю, що відбув-
ся у травні 2015, «посіяв вірус ронделя», тож 
справжній видавничий бум вийшов за межі 
Борисполя. Збірки поезій «Нічні ронделі» Ві-
ктора Женченка, «Волосся Вероніки» Івана 
Гайворона побачили світ у Києві, «Ронделі» 
Петра Поліщука — в Умані.

А от для делегації з Польщі ця форма по-
езії стала справжнім відкриттям, як жарто-
ма сказали польські поети, до цього вико-
ристовували слово «рондель» тільки на кух-
ні: у них так називається сковорідка.

Святкову програму відклали на другий 
день фестивалю. Розпочали з відкриття літе-
ратурного кафе «Шапка Мономаха». Про ор-
ганізаційну роботу звітував заступник голови 
Асоціації поетів-ронделістів Володимир Бар-
на. Він поділився планами щодо популяри-
зації ронделю і з приємністю повідомив, що 

відділення Асоціації вже відкрито в Ужгороді, 
Львові, Чернівцях, Тернополі, Рівному, Вінниці 
та Польщі, тож громадська організація пере-
творюється на серйозну творчу спілку.

Членські квитки отримали новоприйняті 
до Асоціації поети: Світлана Дідух-Романен-
ко, Олена Гур’єва, Любов Костянець, Христи-
на Полубічко, Людмила Мозгова, Ольга Сав-
ченко-Гнатюк, Ольга Кацан, Наталія Можай-
кіна, Іван Гайворон, Микола Славинський, 
Лідія Руденко, Дмитро Поліщук.

На емоційній хвилі було презентовано 
емблему фестивалю, нові поетичні видання.

Яскравим і насиченим видався другий фес-
тивальний день. Митці відвідали навчальні за-

клади міста, познайомили школярів із влас-
ною творчістю, поговорили про розвиток лі-
тературного процесу та подальшу співпрацю.

Потому на гостей чекала невелика екс-
курсія Борисполем, під час якої відбуло-
ся урочисте покладання квітів до пам’ят-
ного знака Тараса Шевченка, могили Павла 
Чубинського та пам’ятника Героям Небес-
ної сотні.

Міський будинок культури був відчине-
ний не лише для учасників фестивалю, а й 
для всіх бажаючих. Особливою популярніс-
тю гостей користувалися експозиції від ГО 
«Спілка митців Борисполя». Виставку вишив-
ки «Моє розбарвлене буття» презентувала 

поетеса й водночас вправна майстриня Ніна 
Ігнатенко. Серед її робіт не лише картини, а 
й вишиті ронделі українських поетів. Всі, хто 
впізнав свій вірш на полотні, отримали його у 
подарунок від майстрині.

Найфеєричніша частина дня — літератур-
но-мистецький форум «У ронделя сонячно-
му колі» (ведуча Світлана Дідух-Романенко) 
— вражала вишуканістю й пісенністю. Ко-
жен учасник фестивалю мав нагоду подару-
вати присутнім зі сцени свої рядки. Обрамо-
вував виступи поетів вокальний ансамбль 
«Оріяна», у виконанні якого звучали автен-
тичні, народні та сучасні пісні.

Голова Національної спілки письменни-
ків України Михайло Сидоржевський та місь-
кий голова Анатолій Федорчук вручили пре-
мії переможцям цьогорічного літературного 
конкурсу Асоціації поетів-ронделістів Украї-
ни Івану Гайворону за рондель «Беру на себе 
все, бо я — мужчина» та Ніні Ігнатенко за пое-
зію «Багатомовне братство, браво, біс!».

Сюрпризи чекали і на спонсорів дійства. 
Почесними відзнаками «Меценат україн-
ського слова» нагородили Ігоря Шалімова, 
голову правління ПрАТ «Агробудмеханіза-
ція», Василя Карпенка, директора будівниц-
тва компанії «Альтіс-Девелопмент», Костян-
тина Струкова, голову правління районного 
споживчого товариства, Сергія Паська, ди-
ректора ПАТ «АТАСС-Бориспіль», подружжя 
Хворостянків. Подяки за фінансову і органі-
заційну підтримку отримали Світлана Тан-
цюра, генеральний директор будівельної 
компанії «Транспромсервіс», Олександр Сич, 
директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд».

«НА БЕРЕГАХ АЛЬТИ» — РОНДЕЛЬ НА ЗОЛОТІМ ПРЕСТОЛІ

Ольга ОГНЯНИК

За чотири роки існування творчого осе-
редку заслужений працівник культури 
України, лауреат премій «Київська пекто-
раль» та ім. П. Чубинського виховала не од-
ну плеяду талановитих декламаторів, які 
встигли підкорити не лише міські верши-
ни: тріумфували у Національній спілці пись-
менників України та в навчальному закладі 

МАУП, здобували чимало перемог на декла-
маторській ниві.

«Створюючи салон, я поставила завдання 
зробити його  культурним осередком, який 
розвиватиме і дорослих, і школярів», — роз-
повідає Н. Осипенко. Майже 5 років тому 
розпочала відбір. Прийшли до салону і ко-
лишні студійці, якими опікувалася Наталія 
Аркадіївна, коли працювала режисером му-
ніципального театру. Перед ними жінка по-
ставила дві вимоги: гарно вчитися у школі і 
мати величезне бажання працювати. «Я не 
даю скидки, що займаюся з дітьми. Якщо во-
ни беруть певний твір, працюють над ним як 
дорослі, свідомі люди. Це важливо! Щоб під-
няти чийсь культурний рівень, спочатку тре-
ба піднятися самому до планки того пись-
менника, чий твір вони декламують. Тільки 
тоді можна по-справжньому передати від-
чуття іншим», — стверджує Н. Осипенко.

Перші кроки — три місяці клопіткої праці і 
майже щоденних репетицій, результатом чо-
го стало офіційне відкриття салону виставою 

«Ну що б, здавалося, слова …» у березні 2013. 
Окрилені успіхом, на сцені актової зали Бо-
риспільської міської ради купалися в опле-
сках Вікторія Гончарук, Марія Мадзігон, Ва-
лерія Дзей, Ірина Віннічук та Ольга Банитюк, 
професійна чтиця, яка задля репетицій дола-
ла шлях до Борисполя із Конотопа. Долучи-
лася до творчої групи і Олександра Тирно-
ва, яка й сьогодні, будучи першокурсницею 
КНУ ім. Тараса Шевченка, знаходить час для 
великої сцени і не перестає дарувати свій та-
лант бориспільській публіці.

У репертуарі літературно-музичного са-
лону — вистави високого ґатунку, що не-
абияк полюбилися містянам: «Якщо доля 
кличе…», «Лебеді материнства», триптих  
«Ти — солдат України», концертні номери.

Нині в салоні активно займаються Слава Са-
востьянова і Дар’я Авдєєва. Про виступи на пу-
бліці дівчата мріяли ще в дитинстві. Із ролі за-
йчиків у виставі «Зоряний хлопчик» вони «ви-
росли» до серйозних творів. Зрілою можна 
назвати поему «Утоплена» Т. Шевченка у вико-

нанні восьмикласниць: голос, пластика, актор-
ська майстерність — усе на високому рівні.

Приєдналася до творчого осередку і п’я-
тикласниця Софія Пономаренко. Дівчин-
ка із радістю наздоганяє своїх подруг: у ви-
ставі-сповіді «Не сотворіть з нього кумира», 
прем’єра якої відбулася Борисполі у берез-
ні, виконувала роль ведучої.

«Ми живемо однією сім’єю», — розповіда-
ють учасники. Серед власних традицій — «ка-
пусники», новорічні зустрічі, під час яких від-
бувається річний звіт акторів. Саме на таких 
заходах у колі близьких людей юні актори чи-
тають не лише серйозні твори, а й тішать гумо-
ром. Активну участь у роботі осередку беруть і 
батьки. Зокрема, Світлана Савостьянова є зву-
корежисером салону, а мама Дар’ї теж певний 
час брала участь у виступах як актриса. Не уяв-
ляє колектив свого існування і без кухаря, ди-
ректора і водночас особливого Дідуся Мороза 
Зураба Бетаурі. Саме він збудував приміщення 
салону та із задоволенням допомагає облашто-
вувати сцену і створювати декорації.

ОСЕРЕДОК ПРОФЕСІЙНИХ ЧИТЦІВ, 
ЯКІ ЖИВУТЬ ОДНІЄЮ РОДИНОЮ

 Їхні виступи — окраса багатьох 
заходів, що відбуваються в Бори-
сполі. Вихованці літературно-му-
зичного салону Наталії Осипенко 
майстерно грають словами, же-
стами, пластикою на струнах душі 
найвибагливіших глядачів і зачаро-
вують натхненністю й вишуканістю.
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 ВЕСНЯНИЙ МАСКАРАД  МУЗИКА

 СПОРТ

У БОРИСПОЛІ ТАНЦЮВАЛИ 
СПОРТСМЕНИ

Нещодавно у нашому 
місті відбувся Кубок Бо-
рисполя - 2017 зі спортив-
но-бальних танців. У 11 
турі взяли участь спортс-
мени Київської, Черні-
гівської, Житомирської 
областей.

І місце серед юніорів 
посіли вихованці Школи 
спортивно бального тан-
цю «Батакада» Корміль-
цин Олександр та Мака-
ренко Анастасія. Дітей 
підготував тренер Олек-
сій Крохмалюк. 

Вітаємо юних пере-
можців і бажаємо по-
дальших успіхів.

 ВІТАЄМО ТАНЦІ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

У 180 вихованців дошкільних 
навчальних закладів відбувся так 
званий весняний маскарад — що-
річний міський конкурс «Бори-
спільські зірочки», який для ба-
гатьох дітей ознаменувався де-
бютним виходом на велику сцену. 
Конкурс, що став гарною традиці-
єю, неабияк полюбився містянам, 

адже маленькі таланти Бориспо-
ля завжди запалюють своєю енер-
гійністю, щирістю і дарують світлі 
посмішки кожному присутньому 
на святі. Чи не найбільше хвилю-
валися за маленьких артистів їхні 
батьки. 

Для деяких учасників цей ви-
хід на сцену був «другою спро-
бою», бо завершальний етап, що 
мав відбутися 28 квітня, довелося 
відмінити через відсутність світ-
ла. Тож в очах дітлахів можна бу-

ло побачити і щастя від додатко-
вої можливості вдягнути костюм, 
і хвилювання, і бажання якнай-
швидше підкорити сцену. 

Як свідчить практика, оціню-
ють малечу по-дорослому: від ін-
тонації до костюмів. Журі, до скла-
ду якого увійшли представники 

культурної та освітньої сфери мі-
ста, зважали на найменші дрібни-
ці у продемонстрованих номерах.  
«Ми побачили, скільки вкладено в 
кожну дитину любові, виховання і 
вміння, побачили чудовий резуль-
тат злагодженої співпраці педаго-
гів і батьків», — запевнила голов-
ний спеціаліст управління освіти 
і науки Бориспільської міської ра-
ди Наталія Стрільник. 

Представниця журі, заслужений 
працівник культури Жанна Бурчак 

розповіла присутнім, що, порівня-
но з минулим роком, складність 
номерів зросла, й зробила комплі-
мент кожному ДНЗ за чудово піді-
брані костюми для конкурсантів.

З вітальними словами до при-
сутніх звернулися Анастасія 
Гаспарян, яка передала вітання 

й солодощі від депутата міської 
ради Євгенія Боженка, та дирек-
тор ПрАТ «Бориспільський комбі-
нат будівельних матеріалів», по-
стійний меценат конкурсу Ігор 
Шалімов. Ігор Володимирович 
закликав батьків та викладачів 
підтримувати таланти дітей, адже 
за ними майбутнє України, та вру-
чив подарунки переможцям. Ни-
ми стали ДНЗ «Журавонька» у но-
мінації «Дитяча пісня» за твір «По-
сміхайтеся» (музичний керівник 
Л. М. Битченко), у номінації «Танок» 
— ДНЗ «Веселка» (танець «Веселі 
мухомори», музичний керівник — 
Т. А. Махрова). У номінації «Дитя-
ча пісня» друге місце посів коле-
кив ДНЗ №2 за виконання пісні 
«Рідний край» (музичний керівник
 Л. В. Пісковець), третє — ДНЗ 
«Світлячок» (пісня «Виши-
ваю сама», музичний керівник 
Т. І. Турчак). 

У номінації «Танок» на другій 
сходинці опинився ДНЗ «Теремок» 
(танок «Маленькі сонечка», музич-
ний керівник М. П. Коломієць), на 
третій — ДНЗ «Берегиня» (компо-
зиція «Ніжність», музичний керів-
ник О. О. Висоцька).

ЗАСЯЯЛИ «БОРИСПІЛЬСЬКІ 
ЗІРОЧКИ»

 Актова зала будинку ди-
тячої та юнацької творчості 
«Дивоцвіт» на два дні ста-
ла справжньою «Рукави-
чкою». Одночасно тут мож-
на було зустріти спритних 
зайченят, веселих мухо-
морчиків, вправних госпо-
динь, ніжних фей і щирих 
українців та україночок. 

Валентина ОЛІЙНИК

Дитячий хор «Срібні дзвіноч-
ки» Великоолександрівської 
школи мистецтв і ремесел (фі-
ліал с. Кучаків) здобув перемо-
гу на ХІІ Всеукраїнському во-
кально-хореографічному кон-
курсі-фестивалі «Kiev Art Time 
2017» (академічний вокал, змі-
шана вікова категорія), який 
відбувався у Києві 13-14 травня, 
зайнявши почесне перше місце.

Конкурс-фестиваль «Kiev Art 
Time» набирає все більших обер-
тів. Якщо минулого року було ре-
кордних, як тоді вважалося, 1000 
учасників з різних куточків Укра-
їни, то цьогоріч їхня кількість 
зросла вже до 1200. Феєричну ат-
мосферу свята в цілому, як і хви-
лювання всіх юних талановитих 
конкурсантів, передати складно. 

Перша пісня, яку виконав дитя-
чий хор з Бориспільщини, назива-
ється «Коли матуся співає пісню». 

Другою прозвучала «Пісня про 
Кобзаря». Проникливі слова і му-
зика обох творів, які надзвичайно 
глибоко торкають душу, належать 
відомій і шанованій в Україні пое-
тесі-піснярці Наталії Май.

Окрім кубка, дипломів, меда-
лей з логотипами конкурсу та со-
лодощів, «Срібним дзвіночкам» 
також вручили іще один знако-
вий дарунок — сертифікат на 500 
євро на один із літніх фестивалів 
у дитячому творчому таборі «Ра-
зом» (м.Кітен, Болгарія).

«Всього лиш рік, як ми разом. 
Ви у мене такі молодці! І це тіль-
ки початок, але такий приємний! 
Вітаю моїх учнів!» — написала 
розчулено того дня на своїй сто-
рінці в соцмережі Ольга Олек-
сандрівна Вінтовкіна, керівник 
хору. Також допомогли успіш-
ному виступу дітей концертмей-
стер Ольга Степанівна Гераси-
менко та викладач по класу во-
калу та бандури Ірина Анатоліїв-
на Чернюк.

«ПІСНЯ ПРО КОБЗАРЯ...»

Цікаво і змістовно проходив 
святковий шаховий турнір зі 
швидких шахів серед школярів 
2004 р.н. та молодших з нагоди 
72 річниці перемоги у ВВВ. Тур-
нір на особисту першість відбу-
вався по коловій системі у примі-
щенні шахового клубу Бориспіль-
ського міського центру спорту, 
що знаходиться на вул. Європей-
ська, 6. У змаганнях взяли участь 
представники майже усіх шкіл 
м. Бориспіль. А переможцями тур-
ніру серед юнаків та дівчат стали: 
І місце — Мельник Вероніка (гім-
назія «Перспектива», 6 клас); ІІ 
місце — Юнель Данило (гімназія 
«Перспектива», 5 клас); ІІІ місце — 
Стецюк Олександр (гімназія «Пер-
спектива», 6 клас).

Серед дівчаток місця розподі-
лилися так: І місце — Мельник Ве-
роніка (гімназія «Перспектива», 6 
клас); ІІ місце — Гаріна Катерина 
(гімназія «Перспектива», 5 клас); 
ІІІ місце — Стрілець Юліана (ЗОШ 
№ 1, 4 клас).

Красиву гру продемонстру-
вали Гайдук Андрій (ЗОШ № 6, 2 
клас), Щегель Віталій (ЗОШ № 1, 
2 клас). Переможці нагороджен-
ні дипломами та медалями Бо-
риспільського міського центру 
спорту. Побажаємо нашим юним 
шахістам відмінного здоров’я та 
майбутніх щасливих перемог.

Тренер з шахів Бориспільського 
міського Центру спорту Галина 
Кривошеіна

ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ
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 ВІТАЄМО

 СТАРТАП

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

Знайти подвір’я квітникарки 
Людмили Молдун у селі Сеньківка 
вдалося дуже швидко, адже кожен 
знає її уквітчане обійстя. І ось тіль-
ки наше авто зупинилося перед її 
тином, а господиня вже й запро-
шує всіх зайти — спеціально ви-
глядала. Заходимо. Самої тепли-
ці з яскравим пелюстковим «кра-
мом» із вулиці не видно: праворуч 
біля хати розкинувся лише квітник, 
що густо засаджений півоніями, лі-
ліями, тюльпанами, раннім маком, 
злаковими тощо. Господиня ка-
жи, що тут квіти більш прості, ни-
ми переважно займається мама, а 
от елітні там, ближче до городу, в 
теплиці.

Тож обережно проходячи повз 
вольєр з Мухтаром, кудлатим охо-
ронцем двору, слухняно ідемо да-
лі, роззираючись на різні плодові 
дерева, кущі та клаптики з полуни-
цею, що саме рясно цвіте на гряд-
ці, — а раптом, вже де є стигла, то 
можна й вибрати заразом.

— Найпопулярніша сьогодні 
рослина у квітнику — петунія. То-
му очолює наш символічний топ 
саме ця королева квітів, — розка-
зує пані Людмила, взявши до рук 
горщик з петунією і з її розсадою зі 
свого тепличного стелажа. — Вона 
чи не найдовше за усі інші цвіте. Є 
дуже багато її сортів, видів та під-
видів, як з простою, так і махровою 
квіткою.

— Також дуже популярними ста-
ли ротики садові (інша назва — ан-
тиринум чи левиний зів), особли-
вістю яких є те, що квітка розпу-
скається знизу вгору, — розмов-
ляючи переходимо за господинею 
вглиб теплиці. — Вони, як і петунія, 

теж мають амфорну і кущову фор-
му, досить довго цвітуть, практич-
но до морозів, і є невибагливими у 
вирощуванні.

На третьому місці, думаю, у нас 
має право бути вербена. Вона теж 
досить невибаглива, вважається 
рослиною любові, а, отже, всіляко 
допомагає гасити гнів та негатив-
ні думки. Говорять, що ця рослина 
добре очищає житлові приміщен-
ня та навіть здійснює бажання, для 
чого достатньо просто потерти ру-
ки її маленьким суцвіттям.

Далі у нашому рейтингу квітучої 
краси слідує вишуканий алісум. 
Його квіти дуже пахучі, з майже 
медовим ароматом, який особли-
во відчутний увечері. Лише кущи-
ка-двох на обійсті достатньо, аби 
ціле літо від нього умлівати.

Завершує наш топ-5 бегонія. По-
при свою вибагливість (боїться пе-
реливів), це надзвичайно цікава і 
красива рослина, суцвіття якої мо-
жуть бути геть дрібними, крупни-
ми, махровими тощо. Її можна пі-
дібрати на будь-який квітничок і 
естетичний смак самого покупця, 
навіть найвибагливішого. Особли-
вістю цієї рослини є те, що, крім 
яскравої квітки, її листя теж яскра-
ве, у химерних орнаментах.

— Я бачу, що Ви ставитеся до кві-
тів дуже трепетно, а чи пам’ятаєте 
свої перші квіти від хлопця, — за-
питую в співрозмовниці, — і як то-
ді, в юності, Ви ставились до квітів 

узагалі? Багато з нас називають їх 
віниками. Часто, особливо у шлю-
бі, жінки «б’ють» чоловіків по ру-
ках за таку «квітучу ініціативу», 
мовляв, не було куди гроші діти, 
краще б ковбаси купив чи на пома-
ду-парфуми-шалик дав, ну, чи в та-
кому дусі...

Якусь мить Людмила мовчить. Я 
бачу, що вона чудово розуміє, про 
що йдеться, адже причина такого в 
одному — такі з нас, вічно зайняті і 
загнані життям, на жаль, просто не 
вміють приймати подібні дарунки 
і таким чином невміло натякають, 
аби дарували іще більше.

— Квіти мені подобалися завж-
ди, — всміхається Люда. — І я 
завжди їх любила, в тому числі і 
отримувати. Але буває дуже ціка-
во спостерігати, коли жінки пово-
дяться геть не по-жіночому. Ну, як 
уже традиційно склалося, жінка 
швидесенько старається щось ку-
пити і нести бігом додому. Але, ма-
буть, у 40-а відсотків буває навпа-

ки, що все у дім купує чоловік, або, 
наприклад, каже-радить: «Купи он 
те чи ось це (про квіти)» На що жін-
ка відповідає: «Та навіщо мені цей 
бур’ян?»

Працювати у такій квітучій красі 
для Людмили Молдун дуже важли-
во. Жінка розповідає, що тут вона, 
як у раю, адже тепличний простір 
для неї дуже особливий. При цьо-
му, зауважує, сумнівно, що щось 
було б, якби не підтримка її коха-
ного чоловіка.

— Він мене підтримав, — ділить-
ся Люда. — Це дуже важливо — 
дивитися в один бік. Та, на жаль, 

скільки я не спілкуюсь з людьми, 
то, дуже мало є чоловіків, які заод-
но зі своїми дружинами у починан-
нях власної справи. Звичайно, спо-
чатку було багато помилок і втрат. 
Із труднощами довелося зіткнути-
ся, коли чоловік на два роки пішов 
добровольцем в АТО, але зараз ми 
вже помаленьку стаємо на ноги. 
Також, коли особливо багато робо-
ти, а це дуже копітка справа влас-
не на місці, а ще і базари є чи не 
кожного дня, то допомагають ма-
ма і сестра.

На запитання, з чого для неї по-
чалася квітникарська справа, жін-
ка каже, що з не менш приємної 
справи, з такої ж солодкої, як і за-
раз ця — працювала на кондитер-
ській фабриці.

— Тоді ми мешкали у Броварах, 
— згадує жінка. — За кілька буди-
ночків від нас жила жінка, яка все 
життя пропрацювала в медичній 
сфері, а коли вийшла на пенсію, 
почала займатися тим, що вимрі-
ювала втілити все життя — зайня-
тись вирощуванням квітів. І от, як 
зараз пригадую, тільки почина-
ється ранок, а біля її будиночка 
на довгому тину вже виставле-
ні-вивішені квіти у горщиках. То, 
як Ви розумієте, все було на про-

даж. Я йду щодня на роботу чи 
вже з роботи і все милуюся, ка-
жучи собі: «Боже, така краса, та-
ка краса!» Найпершими я купила 
тоді хризантеми, потім ще кілька 
кущиків інших квітів. Так все і по-
чалося, — резюмує Людмила, об-
водячи поглядом густо заставле-
ний і засіяний різноквіттям про-
стір своєї теплиці.

Як з’ясувала репортерська група 
«Вістей», також, окрім перерахова-
них квітів, досить популярними на 
місцевих ринках є рідні для україн-
ців чорнобривці (йдеться про на-
сіння і розсаду, причому переду-
сім цікавляться саме декоратив-
ними його варіантами), портулак, 
стокротки (або маргаритки), орли-
ки (інша назва водозбір), незабуд-
ка садова і братки (в народі їх на-
зивають «анютині глазки»).

Людмила Молдун: «МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ 
ПРАЦЮВАТИ У КВІТУЧІЙ КРАСІ»

 На прохання «Вістей» ві-
дома в Бориспільському ра-
йоні квітникарка озвучила 
топ-5 невибагливих квітів, 
що цвістимуть на клумбі до 
перших заморозків, а також 
розповіла про свою улюбле-
ну справу — квітникарство.

Шановні читачі, якщо у Вас є 
улюблена справа і бажання 
розповісти про неї, а також 

поділитися з іншими власним 
досвідом, пишіть: 

borvisti@gmail.com,
або заходьте до редакції. 

Будемо раді співпраці.

І от, як зараз пригадую, тільки починається ранок, 
а біля її будиночка — довгий тин і на ньому вже 
виставлені-вивішені квіти у горщиках...
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Корисні поради

Лариса ГРОМАДСЬКА

Повага до рослин, лікувальна магія дійшли 
до нас у численних казках, легендах, пере-
казах, піснях, замовляннях. У кожній родині, 
розповідала моя бабуся, знали, як вилікувати 
від застуди, вгамувати головний біль, заспо-
коїти серце, у яких травах купати немовля, 
що пити для чоловічої сили, яким настоєм 
вмиватися для жіночої вроди…

Найкраща пора для збирання лікарських 
трав — з 6 до 10 ранку, коли зійде роса, у пе-
ріод цвітіння. І головне: важливо подякувати 
рослині за її цілющі властивості і допомогу. І 
тоді ефект від споживання чи лікування буде 
значно кращим.

І сьогодні ми садимо на городі багато рос-
лин, які не лише є для нас звичайною їжею, 
приправою до страв, але й мають цілющі лі-
кувальні властивості: базилік, шпинат, чорну 
редьку, кріп, селеру, пастернак, різні сорти 
капусти, гарбуз тощо.

У саду господарі часто садять м’яту, мелі-
су, любисток. А на стежках росте спориш, 
подорожник, кропива, чистотіл, череда, де-
ревій… Варто тільки роздивитися навколо, 
прислухатися до природи — і ви помітите, 
що ці рослини дають нам енергію, допомага-
ють позбутися хвороб і отримати гармонію. 
А коли ви відведете на городі клаптик землі 
для лікарських рослин, то помічники завжди 
будуть у вас під рукою.

Чорнобривці

Милують око на городі у багатьох госпо-
динь чорнобривці. Ці квіти здавна сіяли не 
лише для краси біля хати, а й уздовж стежок: 
запах цієї рослини відлякує шкідників.

Із висушених квітів заварюють чай, який 
допомагає при головному болю, підвищує 
імунітет і лактацію, допомагає подолати за-
студу, відновити шкіру після ран та опіків. Це 
чудовий пото- і сечогінний засіб. Корисні на-
стої з чорнобривців хворим на діабет, гіпер-
тонікам, людям, які страждають на захворю-
вання ШКТ і підшлункової залози.

Раніше в Україні чорнобривці використо-
вували як приправу.

Материнка
Це жіноча рослина. У відварі купають ді-

вчаток, а чай корисно пити жінкам у різно-
му віці: ця рослина покращує роботу жіночих 
статевих органів.

Для лікувальних цілей іноді вживають і 
чоловіки. Адже материнка помічна при аст-
мі, захворюваннях ШКТ (при запорах), при 
порушеннях роботи печінки і метеоризмі, 
для покращення апетиту. У вигляді насто-
їв материнку застосовують для лікування 

бронхітів, коклюшів як відхаркувальний за-
сіб. Допомагає материнка боротися з ангі-
ною, стоматитом, туберкульозом, висипан-
нями на шкірі. Компреси допомагають по-
долати головний біль.

Здавна використовують у кулінарії і як при-
праву. Збирають материнку під час цвітіння.

Тархун
Ця назва нам відома з дитинства, відра-

зу спадає на думку запашний лимонад, інша 
назва естрагон (різновид полину, але він не 
гіркий). Запашну траву висушують і застосо-
вують у народній медицині як заспокійли-
вий засіб при депресіях, при проблемах із се-
чостатевою системою.

У кулінарії використовують також і в сиро-
му вигляді. Як приправу з тонким вишуканим 
смаком додають до м’яса, салатів, супів.

Тархун багатий на вітаміни А, В, С, міне-
ральні солі та ефірні олії.

Ехінацея пурпурова

Ця розкішна квітка буде королевою на вашій 
грядці. Усім відомі медичні засоби з ехінацеї.

Травники говорять, що цілющі властивості 
цієї рослини кращі, ніж женьшеню. Ехінацея 
зміцнює імунну систему організму. У домаш-
ніх умовах з квітів можна готувати тонізуючі 
чаї, які вгамують головний біль, допоможуть 
подолати депресії, психологічний і фізичний 
біль. Ехінацея має протигрибкову, противі-
русну й антибактеріальну дію, тому її вико-
ристовують для лікування грипу, ангіни, ви-
разкової хвороби, дифтерії, при шкірних хво-
робах і для загоєння ран. Настої помічні при 
гінекологічних захворюваннях, а чоловікам 
— при простатиті. Ехінацея сприяє віднов-
ленню організму і швидкій реабілітації після 
хіміотерапії, отруєнь і вживання медичних 
препаратів.

Насінням ехінацеї можна втамувати зуб-
ний біль: від декількох розжованих зернят 

затерпнуть ясна і щока (відчуття, як після 
анестезії).

Живокіст лікарський

Вже у травні ці розкішні кущі цвітуть бла-
китними або рожевими квітами. Найбільш 
цілющий у рослини корінь. Сама назва го-
ворить, що живокіст допомагає загоювати 
чиряки, рани і кістки при переломах. Вико-
ристовують живокіст при лікуванні хворих 
суглобів, туберкульозу, раку, носових крово-
течах, захворюваннях горла і шлунка, зубно-
му болю, ревматизмі, запаленні сідничного 
нерва… Та варто знати, що ця рослина при 
передозуванні — отруйна!

Для компресів беруть свіжий корінь, по-
дрібнюють, заливають міцною горілкою і на-
стоюють 2 тижні у темному місці.

Чебрець
Ароматний настій (чай) з чебрецю є тонізу-

ючим напоєм, який добре втамовує спрагу і 
активізує статеву функцію. Ця лікарська тра-
ва є природним антибіотиком, як і часник чи 
материнка. Чебрець помічний при кон’юкти-
віті, захворюваннях нервової системи, має 
сильну знеболювальну, антисептичну і від-
харкувальну дію. Покращує апетит, роботу 
підшлункової залози і травної системи. Сти-
мулює роботу імунної системи. Застосовують 
чебрець при метеоризмі, запаленнях рото-
вої порожнини, проносах.

У народі кажуть, що після чаю з чебрецю 
додається більше енергії і хочеться співати.

Нагідки
Ці чарівні помаранчеві квіти багато хто 

знає під назвою календула. Їх можна збира-
ти протягом усього літа і до заморозків. Вису-
шений цвіт заварюють як чай і вживають при 
ангіні, захворюванні дихальних шляхів, зака-

пують ніс при нежитю, промивають рани, по-
лощуть горло. Адже ця рослина є потужним 
антисептиком. Лікує кон’юктивіт, гастрит, ви-
разку шлунка і дванадцятиперстної кишки, 
опіки; корисна при порушеннях ритмів сер-
ця, гіпертонії, захворюваннях печінки та жов-
човивідних шляхів.

Шавлія

Також жіноча рослина, яка помічна у різ-
ні періоди життя слабкої статі. Здавна ціли-
телі шавлію використовували при безплід-
ді. Можливо, саме тому цю рослину вважа-
ли священною. В українців завжди цінувався 
різновид шавлії — васильки (базилік): і ліку-
вальні, і магічні квіти, і запашна приправа.

Чай п’ють при спазмах і запальних проце-
сах шлунка. Настоєм полощуть ротову порож-
нину при стоматитах, ангіні, тонзиліті тощо.

Ванни на основі шавлії корисні при захво-
рюваннях суглобів та гінекологічних захво-
рюваннях. Зовнішньо застосовують її також 
при екземах, псоріазі, опіках, ранах та обмо-
роженнях. Настій шавлії омолоджує і пом’як-
шує шкіру, призупиняє процеси її старіння, 
знімає набряклість та запалення.

Фенхель

Кущі нагадують звичайний кріп, проте ця 
трава має різкий специфічний запах, який 
добре вирізняє її з-поміж інших рослин. Фен-
хель додають до страв як приправу. Насіння, 
запарене кип’ятком, сприяє лактації молока 
у породіль.

Лікувальні властивості фенхелю відомі ще 
у Давньому Китаї, ним користувалися ще дав-
ні єгиптяни, греки, римляни. Фенхель поміч-
ний при астмі, хворобах дихальних шляхів, 
захворюваннях нирок, лікуванні сечокам’я-
ної хвороби, розладах шлунка, нормалізує 
менструальний цикл, знижує апетит (корис-
ний для схуднення).

Застереження!
 Є рослини, які можна вживати лише з 

трирічного віку (наприклад, материнка). 
Пити лікарські трави потрібно невелики-
ми термінами, роблячи перерви. Окре-
мі трави отруйні, можуть давати алергіч-
ну реакцію. Пам'ятайте, що самолікуван-
ня шкідливе для вашого здоров'я. Тому пе-
ред вживанням варто проконсультуватися 
з фахівцем. 

ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ НА ГОРОДІ
 Наші пращури споконвіку 

садили біля хати рослини-обе-
реги, цілюще зілля, плодовий 
сад і багато квітів. 

Нагідки.Нагідки.
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ОВНИ. Непростий тиж-
день. Можливі зміни планів. 
Ймовірні конфліктні ситуа-
ції через вашу вразливість 
і нетактовність. Контролюй-
те себе.

ТЕЛЬЦІ. Доведеться пра-
цювати до повного висна-
ження, але ви здатні завер-
шити майже всі свої справи 
й вирішити основні пробле-
ми. Чітко відмежуйте важли-
ве та другорядне.

БЛИЗНЮКИ. Настав час 
підсумувати свої досягнен-
ня й відкрити для себе но-

ву сторінку в житті. Але про 
свої нові задуми поки що 
нікому не розповідайте. Бу-
дуть вдалими подорожі.

РАКИ. Нестандартні рі-
шення, гумор та опти-
мізм допоможуть і вдо-
ма, і на роботі, і на відпо-
чинку. Спілкування з дру-
зями-подругами у вихідні 
подарує чимало позитив-
них емоцій.

ЛЕВИ. Результати ваших 
зусиль на роботі, у бізне-
сі, навчанні, особистому та 
суспільному житті будуть 

залежати не тільки від ви-
трачених сил та коштів, а й 
творчого натхнення.

ДІВИ. Багато змін на 
краще. Настав час раді-
ти життю та користувати-
ся можливостями, які від-
криваються перед вами. 
Не витрачайте сприятли-
вий час даремно.

ТЕРЕЗИ. Чудовий пе-
ріод для ділових контактів 
і зустрічей з вірними дру-
зями. Вихідні присвятіть 
відпочинку та особистому 
життю.

СКОРПІОНИ. Продук-
тивний і перспективний 
тиждень. Можна сміливо 
починати щось грандіоз-
не і не боятися залишити-
ся без підтримки.

СТРІЛЬЦІ. Емоційний 
тиждень, особливо вихід-
ні. Будьте обережні, при-
ймаючи кардинальні рі-
шення особистого харак-
теру — ілюзії можуть зі-
грати з вами злий жарт.

КОЗЕРОГИ. Щоб вирі-
шити певні питання, мо-
жуть знадобитися додат-

кові фінанси. У вихідні 
ймовірні зміни планів, не-
узгодженість, тож не пла-
нуйте нічого серйозного.

ВОДОЛІЇ. Відчуєте не-
абиякий приплив життє-
вих сил. На роботі й у нав-
чанні справи непогані, 
особливо постарайтесь 
наприкінці тижня.

РИБИ. Не треба витрача-
ти на порожню балаканину 
багато часу. Можливо, до-
ведеться знизити наванта-
ження до мінімуму і побути 
деякий час на самоті.

Астрологічний прогноз на 22 — 28 травня

Наостанок


