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 ОГОЛОШЕННЯ  ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА

 БЛАГОУСТРІЙ У ДІЇ

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
14 травня 2018 року    № 122

Про скликання сорок другої сесії міської ради VІІ скликання

БОРИСПІЛЬ ВЗЯВСЯ ЗА МАФи

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Перші пішли
Рішення виконавчого комітету 

Бориспільської міськради про зне-
сення двох кіосків поблизу «Ощад-
банку» прийняте у 2012 році, але 
не було втілене в життя. Для Руста-
ма Хамракулова та відділу, який він 
очолює, це теж було непросто. Не-
офіційно він розповів, що довело-
ся подолати не лише паперову тя-
ганину, але і спротив власників, які 
через окремих депутатів намагали-
ся загальмувати процес. 

Прикладом столиці щодо знесен-
ня МАФів Бориспіль не користував-
ся, обійшлося без погромів. На кіо-
сках були офіційні попередження 
про знесення. 21 травня відбувся 
демонтаж, власники мали час ви-
везти товар.

Допомогу технікою надали 
КП «Бориспільводоканал» та 
«ВУКГ». Кранівнику вдалося пере-
містити громіздкі вагончики понад 
електромережами, не зачепивши 
жодного, і повантажити на тран-
спортний засіб. Усього «пішли» геть 
перші три кіоски.

Недоторкана 
«лоховка»

Це другий випадок на моїй 
пам’яті, коли у місті прибирали-
ся незаконні МАФи. Перший кіоск 
стояв на розі вул. Київський Шлях 
та Глибоцька, його знесли, але на 
тому місці з’явився новий, «Форне-
ті», який стоїть досі у ряду із інши-
ми незаконними МАФами на так 
званій «лоховці». Є там і кіоск «Ша-
урма», щодо знесення якого дав-
но прийняте судове рішення. Воно 
застрягло у виконавчій службі. «Ві-
сті» спробували поцікавитися у ви-
конавців про його долю, отримали 
усну відповідь, що газета не є сто-
роною у справі, тому без запиту 
відповіді не буде. Офіційний запит 
до виконавчої служби подав депу-
тат округу, куди входить «лохов-
ка», Олег Верес. Відповіді поки не 
отримав. Рустам Хамракулов за-
певнив, що кіоск «Шаурма» — на-
ступний на знесення. 

Нагадаємо, поодинокі спроби 
міської влади об’єднати продав-
ців незаконних точок торгівлі на 
«лоховці», щоб відмовитися від кі-
осків і отримати цивілізовані умови 
торгівлі, ні до чого не призвели. За-
ступник Бориспільського міського 
голови з питань будівництва Дми-
тро Гопанчук на початку 2018 ро-
ку повідомляв «Вістям», що навес-
ні на торговців із «лоховки» пода-
ватимуть до суду на з несення їхніх 
незаконних споруд, якщо із ними 
не вдасться домовитися на спіль-
них зборах. Але «Вісті» запрошення 
на зібрання не дочекалися. Дмитро 
Гопанчук каже, що планується во-
но вже на початку червня. Знаючи, 
як довго тривають судові розгляди 
та апеляції, наскільки повільною є 
робота виконавчої служби, неваж-
ко уявити, що «лоховка» житиме і 
працюватиме ще не один рік. І від-
діл благоустрою буде безсилим, бо 
встановити кіоск незаконно можна, 
а щоб знести його, потрібна закон-
на процедура. 

 Знесення незакон-
них МАФів на вул. Нижній 
Вал та за міським кінотеа-
тром стало першою гучною 
справою, якою оновлений 
відділ контролю за бла-
гоустроєм Бориспільської 
міської ради на чолі з Ру-
стамом Хамракуловим за-
являє, що порядок у Бори-
сполі буде наведено. 

Генделик попросили 
Стало відомо, хто власник незаконного МАФу, що був встановлений 

самовільно минулого тижня перед входом до міського парку з боку 
кафе «Маріанна» за сітілайтами Бориспільської міської ради. На засі-
дання торговельної депутатської комісії було винесено питання про 
«Розгляд заяви ФОП Крисько К.С. щодо здійснення виїзної торгівлі ка-
вою по вул. Київський Шлях, 71 (міський парк) терміном до 31 груд-
ня 2018 року». Підприємцю було відмовлено і винесено припис при-
брати кіоск протягом 5 днів. Термін завершився 21 травня. У відділі 
благоустрою виконкому міськради повідомили, що до них звертали-
ся із проханням продовжити термін ще на 5 днів (до наступної комі-
сії). Невже міська влада дасть на цей МАФ офіційний дозвіл? Тоді це 
буде першою точкою нової «лоховки» вже навпроти міськвиконкому.

Відповідно до Регламенту Бори-
спільської міської ради VIІ скликан-
ня, затвердженого відповідним рі-
шенням Бориспільської міської ра-
ди від 17 грудня 2015 року № 33-
2-VII, п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 
ст. 59 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати сорок другу сесію 
міської ради VІІ скликання та про-
вести пленарне засідання міської 
ради 29 травня 2018 року о 10 го-
дині в актовій залі виконавчого ко-
мітету міської ради.

2. До порядку денного внести 
питання:

2.1. Про внесення доповнень до 
плану діяльності з підготовки про-
ектів регуляторних актів у сфері гос-
подарської діяльності на 2018 рік.

2.2. Про затвердження Програми 
по співфінансуванню робіт з капі-
тального ремонту багатоквартир-
них будинків та гуртожитків міста 
Борисполя на 2018-2022 роки.

2.3. Про надання одноразової 
адресної матеріальної допомо-
ги учасникам антитерористичної 
операції, які проходять службу за 
контрактом в особливий період, а 
їх сім’ї опинилися в складних жит-
тєвих обставинах.

2.4. Про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги 
незахищеним верствам населення 
міста Борисполя, які мають дітей з 
інвалідністю по цукровому діабету І 
типу та опинилися в складних жит-
тєвих обставинах.

2.5. Про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги 
незахищеним верствам населен-
ня міста Борисполя, які опинили-
ся в складних життєвих обставинах.

2 . 6 .  Ж и тл о в о - к о м у н а л ь н і 
питання.

2.7. Земельні питання.
2.8. Різне.
3. Контроль за виконанням цього 

розпорядження залишаю за собою.

Голова А. С. Федорчук

Тетяна ХОДЧЕНКО 

У Борисполі команда водо-
лазів-рятувальників минуло-
го тижня досліджувала підвод-
ну акваторію місцевих озер. Те, 
що знайшли, шокувало. Про ре-
зультати роботи водолазів гово-
рили на плановій нараді у місь-
кого голови 21 травня.

• Так, озеро Олександрівське, 
що неподалік школи №7, назва-
но найбільш забрудненим. На йо-
го дні водолази виявили скляні 
пляшки, металеві банки, корчі, ка-
міння та покришки від машин то-
що. Найбільше водолазів вразило, 
що дно акваторії озера забрудне-
но людськими фекаліями, що свід-
чить про недобросовісність меш-
канців прилеглого приватного 
сектору, які направили каналіза-
ційні труби від домівок у водойму. 

• Озеро у мікрорайоні Несте-
рівка також у незадовільному ста-
ні, там виявлено каміння, корчі та 
сміття. Нагадаємо, у 2016 році за 
ініціативи міської ради було про-

ведено очищення та благоустрій 
цієї водойми. 

• У Княжицькому озері, яке навес-
ні 2017 року зарибляли за кошти 
міського бюджету, водолази риби 
не виявили. Нагадаємо, у водойму 
було випущено 740 кг товстолобика 
(це близько 1000 особин). Сьогод-
ні озеро заростає гірчаком, на його 

дні сміття у вигляді каміння та плас-
тикових і скляних пляшок.

Повідомлялося, що найближчим 
часом влада міста обіцяє органі-
зувати повторну розчистку цих 
водойм за допомогою водола-
зів. Як довго протримаються озе-
ра чистими, залежить тільки від 
бориспільців.

У МІСЬКИХ ОЗЕРАХ СМІТТЯ І ФЕКАЛІЇ

• Біля Олександрівського озера незаконні огорожі та труби 
з нечистотами від приватних садиб.

• Процес демонтажу незаконних ларків. • Майже ювелірна робота.
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 ІНТЕРВ'Ю З ПРИВОДУ

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

ОЛЕКСАНДР 
ТУРЕНКО: 

ЧОМУ БОРИСПІЛЬСЬКА ЦРЛ СТАЛА ЯБЛУКОМ РОЗБРАТУ МІЖ РАЙОННОЮ ТА МІСЬКОЮ ВЛАДОЮ? ЩО Є КАМЕНЕМ 
СПОТИКАННЯ В ЦЬОМУ ПИТАННІ ТА ЧОГО ЖИТЕЛЯМ БОРИСПІЛЬЩИНИ ЧЕКАТИ ДАЛІ? У ПОПЕРЕДНЬОМУ НОМЕРІ «ВІСТІ» 
ОПРИЛЮДНИЛИ ТОЧКУ ЗОРУ КЕРІВНИЦТВА МІСТА. ПРОДОВЖУЮЧИ ТЕМУ, ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ГОЛОВИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОЛЕКСАНДРА ТУРЕНКА З ПРОХАННЯМ ПРОЯСНИТИ ПОЗИЦІЮ РАЙОНУ У МЕДИЧНІЙ 
СФЕРІ Й ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ З БОРИСПОЛЕМ.

«У МЕНЕ ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ ОБ'ЄДНАТИ 
РАЙОН І МІСТО В БОРИСПІЛЬСЬКУ ГРОМАДУ 
І ПРИПИНИТИ ВСІ СУПЕРЕЧКИ»

Наталія ДОЛИНА

— Олександре Валентинови-
чу, чи відповідає дійсності дум-
ка, що місто хоче фінансувати 
центральну районну лікарню, 
але район не має бажання з ним 
співпрацювати?

— Місто хоче увійти в співза-
сновники ЦРЛ 50 на 50. Я підтри-
мую таку ініціативу. Є рішення 
Бориспільської районної ради, 
яким запропоновано місту увійти 
в співзасновники по лікарні. Але 
спочатку потрібно зробити балан-
сову оцінку вартості майна лікар-
ні, на яке було витрачено кошти 
районного бюджету. Незалежна 
експертиза повинна оцінити вар-
тість оснащення, ремонту. Після 
цього місто як співзасновник має 
внести свої 50% коштів і тоді вже 
спільно з районом фінансувати за-
клад. Наполягаю на цьому, адже за 
рік, що я перебуваю на цій поса-
ді, з районного бюджету пішло на 
розвиток лікарні близько 50 млн 
грн. Закупили безліч найсучасні-
шого обладнання провідних сві-
тових виробників для лабораторії 
крові, кабінету фізіотерапії, хірур-
гічного відділення, зокрема для 
лапароскопії. Домовились з інсти-
тутом ім. Шалімова, шоб до нас на-
правляли провідних фахівців, які 
будуть навчати наших хірургів . 
Вже проведено тендер, закупову-
ємо унікальний апарат УЗД, який 
на ранніх стадіях визначає пато-
логії немовлят.

Зробили ремонт дитячого відді-
лення, завершуємо облаштування 
кабінету фізіотерпії. Відремонтува-
ли підвал в інфекційному відділен-
ні, замовили проект капітального 
ремонту самого відділення. Після 
того, як експерти оцінять склад-
ність і вартість робіт, будемо ре-
монтувати приміщення. 

Виділено кошти на експерти-
зу пологового відділення. У нас є 
можливість зробити повноцінний 
перинатальний центр там, де за-
раз пологовий будинок. На пер-
шому поверсі зробимо гінеколо-
гію, на другому — палати стаціона-
ру, третій поверх — пологові зали, 
операційні. На місце гінекологіч-
ного відділення переведемо тера-
пію. Всі кричали: потрібно будува-
ти новий корпус! Не потрібно, вар-
то правильно використовувати ті 
приміщення, які є.

— Чому місто має сплачувати 
суму по нинішніх розцінках, ад-
же впродовж певного часу теж 
вкладало гроші у лікарню?

— Так, місто теж має деяке май-
но в лікарні, з яким воно може 
увійти в співзасновники паєм. Але, 

вважаю, перш ніж замовляти екс-
пертизу майна і витрачати на це 
кошти, спочатку потрібно отри-
мати офіційну згоду міста увійти 
в співзасновники і сплатити 50% 
вартості майна. Для цього мер Бо-
рисполя має внести пропозицію на 
пленарному засідання міської ра-
ди, а рада — проголосувати. Має 
бути підписаний меморандум між 
районною і міською радами. 

— Це єдиний варіант вирішен-
ня дилеми? Чи були у Вас попе-

редні зустрічі і домовленості з 
міською владою?

— Були зустрічі з депутатами, 
кілька разів приходив секретар Бо-
риспільської міської ради Ярослав 
Годунок. Я пропонував місту пов-
ністю забрати лікарню на утриман-
ня. Якщо в керівництва Борисполя 
є таке бажання, я внесу пропози-
цію на районну раду, і ми вийдемо 
із засновників ЦРЛ. Звичайно, об-
ладнання, яке закупили на кошти 
районного бюджету, забираємо. У 

нас є програма розвитку сільської 
медицини. А місто нехай забирає 
будівлі і забезпечує вторинну лан-
ку. Але ж на цю пропозицію не по-
годились. 

— Серед населення є побою-
вання, що більшість стаціонар-
них відділень ЦРЛ припинять ді-
яльність. Наскільки вони є об-
ґрунтованими?

— Це питання не до мене. Умо-
ва медичної реформи — створен-
ня госпітальних округів. Як це від-

буватиметься, поки невідомо. Але 
все йде до того, що, згідно з ме-
дичною реформою, хочемо ми 
цього чи ні, вторинна ланка буде 
платною. Є певний безкоштовний 
пакет — первинна медична допо-
мога. Все решта буде платним. За-
раз ми проводимо перемовини зі 
страховими компаніями, будемо 
впроваджувати в районі страхо-
ву медицину.

— А що, в нашій країні є роз-
винута система страхової 
медицина?

— Звичайно. В Києві вже бага-
то людей нею користуються. Пов-
ний пакет страховки — 150 грн на 
місяць. Що він дає? Приходячи в 
лікарню, ви не будете бігти в ап-
теку і купувати купу ліків. Це, а та-
кож лікування, покриває страхо-
вий поліс. 

— Операції теж будуть плат-
ними? Чи позначиться рівень су-
часної апаратури, яким облад-
нали хірургічне відділення ЦРЛ, 
на вартості операцій?

— Сьогодні за операцію не пла-
тять, а згодом у вартість операції 
буде враховано зарплату хірурга, 
амортизацію обладнання, інстру-
ментів. Буде виведена певна фор-
мула оплати для пацієнта. Тож за 
страховою медициною майбутнє.

— Якщо район і місто не дій-
дуть згоди в питанні спільного 
фінансування лікарні, яким ви 
бачите вихід з цієї ситуації?

— Я очолюю адміністрацію Бо-
риспільського району. Перш за все, 
маю опікуватися медициною райо-
ну, а не міста. Але ж ви бачите, що я 
не роблю різниці між жителями ра-
йону й міста. У мене велике бажан-
ня об'єднати район і місто в Бори-
спільську громаду і припинити всі 
ці суперечки. Все має фінансувати-
ся з одного бюджету — об'єднаної 
Бориспільської громади.

Я виступив з цією ініціативою на 
останньому засіданні районної ради. 
Було проголосовано рішення звер-
нутися з пропозицією до всіх насе-
лених пунктів, включаючи м. Бори-
спіль, про утворення такої громади 
з центром в м. Бориспіль.

— А хто буде розпоряджатися 
цим бюджетом?

— Я зараз виступаю за те, щоб 
моєї посади взагалі не було. Бо як-
що буде створено таку громаду, 
районної і міської адміністрації не 
буде. Буде рада, яка голосувати-
ме за бюджет, і виконавчий комі-
тет великого населеного пункту. 
Закон України «Про добровільне 
об'єднання територіальних гро-
мад» це передбачає. Вважаю, що 
це єдина форма, яка дійсно має 
право на життя. 

Дисонанс у місцевій медицині
Головний лікар Бори-
спільської ЦРЛ Олек-
сандр Щур розповів «Ві-
стям» про розподіл фі-
нансування лікарні мі-
стом та районом. 

Так, відповідно до кіль-
кості населення у мі-
сті та районі, медична 

субвенція від міста ста-
новить 52% забезпе-
чення всім необхідним 
для медичного закла-
ду, а район фінансує лі-
карню на 48% від за-
гальних потреб. Але, як 
стверджує головлікар, 
у 2017 році від району 
додатково було пере-

раховано 30 млн грн, у 
2018 році — ще понад 
12 млн грн. Натомість 
Олександр Щур ствер-
джує, що від Борисполя 
додаткові кошти на по-
треби ЦРЛ не виділяли-
ся. На запитання, чому 
суттєво різні вливання 
у розвиток лікарні, спів-

розмовник зазначив: 
«Для того, щоб район 
із містом діяли заод-
но щодо концепції роз-
витку лікарні, необхідні 
домовленості між дво-
ма владами, районною і 
міською».
Виходить, такої, на 
жаль, досі немає. 

КОМЕНТАР ДО ТЕМИ

• «Я пропонував місту повністю забрати лікарню на утримання. Але ж на цю пропозицію не погодились.» 
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 ТОЧКА ЗОРУ  НАРЕШТІ!

 ПРИКРА ТЕНДЕНЦІЯ

 ОГОЛОШЕННЯ

Галина Іваненко

Лідер Радикальної партії до-
бився ухвалення свого законо-
проекту про заборону пальмо-
вої олії у харчових продуктах, 
зокрема, у молочних.

Документ підтримали 233 го-
лосами в першому читанні. Недо-
бросовісним виробникам загро-
жує великий штраф. Ляшко вже 
назвав це рішення історичним, 
зазначивши, що після прийняття 
документа в цілому українці ста-
нуть здоровішими і корова повер-
неться в село.

У результаті тривалої бороть-
би парламент нарешті погодився 
з аргументами Олега Ляшка і йо-
го команди про те, що пальмова 
олія шкодить здоров'ю українців 
і гальмує розвиток тваринництва. 
Дешевий замінник, який викли-
кає рак і серцево-судинні захво-
рювання, робить неконкурент-
ним натуральне молоко. Селяни 
не можуть здавати його за рен-
табельною ціною, тому тримати 
корову в селі стає невигідно. Ху-
добу вирізають, смак домашньо-
го молока українці поступово за-
бувають. Якщо так піде й далі, ді-
ти скоро бачитимуть корів тільки 
на сторінках підручника з приро-
дознавства і в музеях, обурюєть-
ся народний обранець. Заборона 
ж пальмової олії, за його слова-
ми, дозволить зберегти здоров'я 
українців і відновити національ-
ну економіку.

«Торік в Україну завезли біль-
ше 200 тонн пальмової олії, нею 
розбавляють молочні продукти, 
додають в кондитерські вироби, 
в результаті українцям продають 
неякісну продукцію. Потім люди 
працюють на лікарню і аптеку. За-
борона пальмової олії — це ро-
бочі місця для українських се-
лян, доходи для сільських сімей, 
можливість годувати своїх дітей, 
розвиток національного вироб-
ництва і вітчизняної економіки. І 
ключове — це збереження життя 
і здоров'я українців. Не можна за-
ради надприбутків труїти людей 
імпортної бодягою», — перекона-
ний лідер Радикальної партії.

Політик вкотре наголосив, що 
без села не буде України і закли-
кав владу вжити низку заходів 
для відродження аграрної галу-
зі. Зокрема, ввести дотації на ко-
рів і сільгосптехніку, дати деше-
ві кредити фермерам, встановити 
справедливу закупівельну ціну на 
молоко і відмовитися від штучних 
заборон на продаж домашніх мо-
лочних і м'ясних продуктів.

«Треба створювати робочі міс-
ця в селі, відкривати, а не закри-
вати школи і лікарні, дбати про 
майбутнє українських дітей, до-
бробут і здоров'я української 
нації. Тільки тоді Україна буде 
сильною, незалежною і самодо-
статньою. Нас будуть поважати 
в світі, коли ми будемо піклува-
тися про своїх громадян. Досить 
бомжувати — треба самим заро-
бляти», — закликав Ляшко.

ЛЯШКО: «УКРАЇНЦІ 
ПОВИННІ ПИТИ 
НАТУРАЛЬНЕ МОЛОКО!»

• Парламент нарешті погодився з аргументами Олега Ляшка і його 
команди про те, що пальмова олія гальмує розвиток тваринництва.

• Ярослав Годунок оглянув за-
недбане приміщення.

• ДНЗ на вул.Привокзальна, 3д, згідно із техпаспортом, розрахова-
ний на 185 дітей. Площа закладу — 1306 кв.м.

• Продавчиня Світлана нарікає, що пресу купують все менше.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

У будівлю ДНЗ беркутівці засе-
лилися у 2014 році. У 2015 році Бо-
риспільським міськрайонним су-
дом Київської області було при-
йнято рішення зобов’язати Бори-
спільську міську раду оформити 
правовстановлюючі документи на 
приміщення дошкільного закла-
ду, прийнявши його у комунальну 

власність міста. Однак силовики 
упиралися, аргументуючи, що їм 
нікуди переїхати. Лише тепер за-
вершилося протистояння: «берку-
тівці» зібрали свої речі і готові пе-
ребратися у виділене їм приміщен-
ня на території аеропорту «Бори-
спіль», де завершено ремонт.

• Інтер’єр. У приміщенні звіль-
неного закладу картина гнітюча: 
відсутні усі труби опалення, ко-

лишній теплопункт пустує, тепер 
тут склад хламу, всюди сирість. 
Стеля та стіни пошарпані, лущать-
ся та вкрилися грибком, старий 
дах протікає. Приміщення для збе-
рігання овочів за часи беркутівців 
перетворилося на тир. Воно по-
требує капітального ремонту.

• Плани. На сесії Бориспіль-
ської міськради 29 травня секре-
тар Ярослав Годунок пообіцяв ви-
нести питання про виділення ко-
штів на початок ремонтних робіт 
у звільненому ДНЗ. Першочерго-
во необхідно перекрити дах, від-
качати воду із підвалу та зробити 
опалення. Усі роботи — після за-
твердженого проекту реконструк-
ції закладу.

САДОЧОК ЗВІЛЬНИЛИ 
ВІД СИЛОВИКІВ

 У вівторок, 22 травня, батальйон поліції особливого 
призначення (колишній «Беркут») звільнив приміщення 
дитячого садочка на вул. Привокзальній, 3д у Борисполі. 
«Вісті» стали свідком події.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

28 травня кіоск преси в мага-
зині «Супутник» припинить свою 
діяльність. Цей пункт продажу 
друкованих видань працював 
на цьому місці 22 роки.

Населення мікрорайону збіль-
шилося у рази — поряд введено 
у експлуатацію нові висотки, нато-
мість інтерес до преси катастрофіч-
но падає. Продавчиня кіоску Світла-
на, яка 22 роки продавала друкова-
ні ЗМІ, говорить, що пресу останнім 
часом купують мало, бо Інтернет, 
телебачення, різноманітні мобіль-
ні додатки стрімко посувають з ін-
формаційного простору те, до чо-
го можна доторкнутися руками — 
газету, глянець. «Бізнес із продажу 
друкованих ЗМІ став неприбутко-
вим, — жаліється пані Світлана. — 
Раніше за газетами і журналами тут 
черги стояли, а тепер нікого. Купу-
ють зараз найбільше всеукраїнську 
газету «Сегодня» та бориспільську 
«Вісті», — розповідає продавець.

Нині у кіоску розпродують усе, 
що лишилося, пропонують акції 

за зниженими цінами на друко-
вані видання та календарі. У ре-
зультаті густонаселений район 

міста лишиться без великої точ-
ки реалізації преси. І це прикра 
тенденція.

ЗАКРИВАЄТЬСЯ ВЕЛИКИЙ 
ГАЗЕТНИЙ КІОСК У БОРИСПОЛІ

Державна прикордонна служба України 
запрошує на військову службу за контрактом!

Державна прикордонна служба України святкує 100-річчя з дня 
створення Окремого корпусу кордонної охорони Української На-
родної Республіки та запрошує всіх бажаючих приєднатися до на-
шої великої родини на військову службу за контрактом. Пропону-
ємо гідне грошове забезпечення, навчання та кар’єрне зростання. 

Звертатися за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6, 
тел.: (044) 527-67-41, (044) 709-15-91.
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• Голова правління АТ «КПМК-2» 
Сергій Андрушко.

• Загальні збори були емоційними. Сторони шукають компроміс за участю депутата округу Вікторії Тимченко .

 КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ  РЕЗОНАНС

Є ВИБІР: АВАРІЙНЕ ЖИТЛО 
ЧИ НОВІ КВАРТИРИ

Олена ВАСИЛЬКІВСЬКА,
фото Тетяни ХОДЧЕНКО

Мешканці вул. Скіфської (колиш-
ня Мануїльського), що в Бориспо-
лі, мають реальну і вигідну можли-
вість отримати нові квадратні ме-
три у сучасному житловому комп-
лексі, якщо дадуть згоду на його 
зведення на місці свого нинішньо-
го ветхого житла — це 12 двопо-
верхових бараків, зведених у 1961-
64 роках і визнаних аварійними 10 
років тому — вони будувалися як 
тимчасове житло для працівників 
Бортницької станції аерації. 

Забудовником території нині ви-
ступає «КПМК-2», яка зводила у Бо-
рисполі багатоповерхівку на вул. 
Бабкіна, 12 і давно зробила пальо-
ве поле — фундамент під багато-
поверхівку поряд із ветхим двопо-
верховим житлом. 

Нині люди виступили проти 
забудовника.

Є документи
Договір про демонтаж ветхого 

житлового фонду та будівництво 
нового житла на тоді ще вул. Ману-
їльського був підписаний 19 жовтня 
2006 року місцевою владою, згідно 
із рішенням міської ради, з одного 
боку та АТ «КПМК-2» в особі Голови 
правління Сергія Андрушка з іншої. 

Мета договору — комплексне 
оновлення застарілих житлових 
двоповерхівок через їх поетап-

ний демонтаж і гарантійне надан-
ня власникам старих квартир жит-
ла у новозведених багатоповерхів-
ках. Про це чітко йдеться у доку-
менті. Предмет договору оренди 
— земельна ділянка понад 2,8 га, 
де і розміщені 12 двоповерхових 
будинків. Термін виконання дого-
вору оренди землі скінчився 31 
грудня 2016 року. Однак на місці 
аварійних будинків за 11 років не 
виросли новобудови. Чому?

Позиція забудовника
АТ «КПМК-2» свого часу із шести 

проблемних будинків за власний 
кошт переселило людей у кварти-
ри в нових будинках: на вул. Бабкі-
на, 12 (31 квартира) та Головатого, 
76 (1 квартира), ще не побудував-
ши нічого на орендованому місці, 
щоб виконати зобов’язання перед 
людьми. На орендованій території 
він забив пальове поле під фунда-
мент багатоповерхівки. Свого ча-
су забудовник змушений був при-
зупинити роботи через скрутне 
фінансове становище, яке торкну-
лося усіх у 2008 році, щоб не під-
водити людей, сьогодні ж ситуація 
вирівнялася, компанія готова вті-
лювати проект забудови і домов-
лятися із жителями аварійного 
житла. До речі, «КПМК-2» має про-
ект забудови території вул. Скіф-
ської, який пройшов експертизу, 
є усі дозвільні документи на поча-
ток робіт. До того ж, «КПМК-2» має 

право власності на недобудову — 
пальове поле під фундамент, тому 
в разі судової тяганини у забудов-
ника гарні перспективи виграти.

Голова правління АТ «КПМК-2» 
обіцяє мешканцям шести двопо-
верхових будинків, що поки про-
ти забудовника (це 48 квартир), 
надати їм нове житло у зведених 
на місці існуючого фундаменту 9- 
та 12-поверхівках. Без згоди жите-
лів вул. Скіфської на продовжен-
ня договору оренди земельної 
ділянки, де розміщені їхні будин-
ки, інвестор не зможе продовжи-
ти розпочате будівництво. У разі 
згоди, запевняє, впродовж року 
буде старт робіт.

«Якщо договір оренди буде про-
довжено, в цьому році розпочне-
мо будівництво першого будинку. 
Я згоден на першоетапну оренду 
на три роки, якщо не виконаю обі-
цяного, договір автоматично буде 
анульовано», — пояснював людям 
Сергій Васильович і обіцяв кварти-
ри не меншої площі, ніж вони ма-
ють. «Ви матимете якісні просторі 
квартири, а тут жити небезпечно», 
— переконував Голова правління 
АТ на зборах.

Вони гуртуються 
Мешканці не приховували не-

безпеки проживання у їхніх тепе-
рішніх будинках. «Наші хати на ла-
дан дихають: коли на другому по-
версі біжить дитина — на першому 

труситься люстра, дерев’яне пере-
криття вже трухляве, старі елек-
тромережі зносилися. Ми хочемо 
кращого житла, але боїмося, щоб 
нас не обдурили», — стверджува-
ли люди у натовпі, але жодних ар-
гументів недовіри до забудовника 
чітко не називали.

Побоювання людей зрозумілі, 
адже є чимало прикладів проблем-
них довгобудів, де інвестори рока-
ми чекають свого законного жит-
ла. Але якщо жителі вул. Скіфської 
проігнорують кроки «КПМК-2» у 
свій бік, то невизначеність із до-
лею їхнього аварійного житла «за-
висне» на роки. 

Позиція влади
На зустрічі була присутня депу-

тат цього округу від «Свободи» Ві-
кторія Тимченко, яка перейнялася 
конфліктом на окрузі.

«Є варіанти вирішення питання. 
Якщо на сесії депутати не продов-
жать договір оренди землі, то забу-
довник подасть позов до суду. Тя-
ганина може тривати роками, пи-
тання заморозиться на невизначе-
ний термін, а ви так і житимете у 
своїх аварійних будинках. Потріб-
не компромісне рішення. Можна 
продовжити забудовнику оренду 
на три роки, як він пропонує, але 
за умови, що за півтора року бу-
дівництво буде розпочато», — по-
яснила Вікторія Миколаївна.

Депутат пропонувала людям 
звернутися за допомогою до квалі-
фікованих юристів, які могли б знай-
ти ще законні компромісні рішення. 

Серед чиновників міської ради 
бажаючих прокоментувати для га-
зети дилему, що виникла на вул. 
Скіфській, не знайшлося.

У підсумку
Питання буде порушуватися на 

сесії міської ради 29 травня. Поки 
воно відкрите. Усе залежить від ви-
бору жителів вул. Скіфської: лиша-
тися у аварійному житлі чи отри-
мати нові квартири. І від порядно-
сті забудовника в першу чергу. 

 19 травня «Вісті» по-
бували на переговорах 
між жителями виборчо-
го округу №9 та забудов-
ником — Акціонерним 
товариством «Київська 
пересувна механізована 
колона-2». Сторони вирі-
шували спірне питання: 
будувати якісне житло чи 
бути в аварійному.

ЖЕРТВИ 
МЕТИЛОВОГО 
СПИРТУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

22 травня у Борисполі 
знайдено шестеро мертвих 
людей. Інформація про по-
дію ширилася ЗМІ із різними 
подробицями. «Вісті» дізна-
валися про деталі від місце-
вих чиновників та лікарів.

З’ясувалося, що компанія 
розпивала алкоголь невідо-
мого походження, що і стало 
причиною отруєння. «Люди 
вживали алкоголь у компанії 
на вул. Привокзальна у Бори-
сполі. Після посиденьок ше-
стеро з них померли на місці. 
Одного чоловіка було госпі-
талізовано до Бориспільської 
ЦРЛ, нині його життю ніщо не 
загрожує», — роз’яснив ситу-
ацію «Вістям» Микола Корній-
чук, перший заступник місь-
кого голови.

Він також уточнив, що по-
мерлі (три чоловіки і три 
жінки) були прописані у Бо-
рисполі (вул. Привокзальна, 
Завокзальна та Поповича), 
одна із жінок — мешканка 
Києва. Наймолодший чоло-
вік — 1986 року народження, 
найстаршою була жінка 1966 
р. н. Відомо, що усі померлі 
родичами не були. Головний 
лікар Бориспільської ЦРЛ 
Олександр Щур говорить, 
що чоловіка, який вижив, бу-
ло направлено до реанімації, 
після надання необхідної до-
помоги, його перевели у те-
рапевтичне відділення, звід-
ки він втік. 

Прокуратурою Київської 
області розпочато кримі-
нальне провадження за оз-
наками кримінального пра-
вопорушення, передбачено-
го ч.1 ст.115 (умисне вбив-
ство) КК України, за фактом 
масового отруєння людей у 
м. Бориспіль.

Під час досудового роз-
слідування, повідомляє про-
куратура Київської області, 
стало відомо, що до будинку 
прийшла 50-річна жінка і при-
несла з собою 4-літрову кані-
стру із написом «Спирт мети-
ловий», який усі вживали. Вка-
зану каністру, майже порож-
ню, вилучено під час огляду 
місця події.

 За вказівкою прокуратури 
Київської області зараз про-
водиться комплекс слідчих 
дій, у тому числі невідкладні 
обшуки щодо встановлення 
місця виготовлення та збу-
ту вказаної речовини з ме-
тою запобігання поширенню 
смертельного сурогату та по-
передження масового отру-
єння людей.

Досудове розслідування у 
кримінальному провадженні 
триває.

• «КПМК-2» має проект забу-
дови території вул. Скіфської, 
який пройшов експертизу, 
є усі дозвільні документи на 
початок робіт.
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

«ПСИХОЛОГІЧНА НАПРУГА В 
ДУШІ — ЯК АТОМНИЙ ВИБУХ»

ОЛЕГ 
ЧАБАН

ЖИТТЯ  УКРАЇНЦІВ СЬОГОДНІ СКЛАДНО НАЗВАТИ СПОКІЙНИМ І СТАБІЛЬНИМ. НА НАШУ ДОЛЮ ВИПАЛО ЖИТИ В 
«ЕПОХУ ЗМІН», І МИ СПОВНА ВІДЧУЛИ, ЩО НАСПРАВДІ ОЗНАЧАЄ ЦЕЙ ВИСЛІВ. ЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І 
СОЦІАЛЬНІ КАТАКЛІЗМИ КРАПЛЯ ЗА КРАПЛЕЮ ПІДТОЧУЮТЬ ДУШЕВНІ СИЛИ ЛЮДИНИ, ЗАПУСКАЮТЬ МЕХАНІЗМ, 
ЯКИЙ НА ПЕВНОМУ ЕТАПІ «ВИДАЄ» НЕРВОВИЙ РОЗЛАД, ДЕПРЕСІЮ, БЕЗСОННЯ.

 Про те, як пережити важ-
кий період, щоб зберегти 
здоров'я і працездатність, 
розмова з психіатром і пси-
хотерапевтом, доктором ме-
дичних наук, професором 
Національного медичного 
університету ім. О. О. Бого-
мольця Олегом Чабаном.

Наталія ДОЛИНА

— Олеже Созонтовичу, як Ви 
оцінюєте стан психологічної 
напруги в суспільстві?

— Щодня я консультую людей з 
гострими стресовими реакціями 
і посттравматичними психічними 
розладами, які виникли внаслідок 
надмірної психологічної напруги. 
Це як атомний вибух — люди ги-
нуть в епіцентрі, але є друга хвиля, 
яка травмує. Так само психотравма 
починає бити по близьких і рідних 
того, хто її отримав, вона котиться 
далі, ранить колег, лікарів, журна-
лістів. З такою проблемою зіткнули-
ся, коли в складі урядової делегації 
працювали з заручниками «Норд-
Осту». Під час операції російських 
спецслужб застрелено терористів, 
але також невідомим газом отрує-
но понад сотню заручників. Нам до-
велося надавати психологічну до-
помогу не лише постраждалим, а 
й лікарям і психологам. Пізніше те 
ж відбулося в Беслані. Після безу-
спішних переговорів російський 
спецназ розпочав штурм, у резуль-
таті якого понад три сотні заручни-
ків, переважно діти, загинули. Тоді 
виводити зі стану гострого стресу 
доводилося навіть лікарів невід-
кладної меддопомоги. Зараз подіб-
не відбувається в Україні. Ті, хто був 
у АТО, повертаються додому. У бага-
тьох з них важка психотравма, яка 
ранить їхніх близьких. Всі ми — іс-
тоти соціальні, маємо почуття і не 
можемо відгородитися від того, що 
відбувається.

—Як відрізнити психологіч-
ну проблему, яка потребує лі-
кування, від звичайного нерво-
вого стану?

— Потрібно зрозуміти, що пси-
хологічна травма внаслідок цих 
подій не є нашою повсякденністю. 
Наприклад, ми готові до проблем 
на роботі, в родині, з дітьми. Але 
не готові до раптових психотравм, 
які виходять за межі нашої адапта-
ції, адже цивільних людей, на відмі-
ну від військових, не готують бути 
в ситуації війни. Людина не може 
впоратися з такою психотравмою. 
У неї в голові постійно крутиться 
негативна картинка (флешбек).

Один з моїх пацієнтів розпо-
відав: «Випивши снодійне, заси-

наю, і мені постійно сниться вби-
тий друг. Я розумію, що це сон, 
хочу прокинутися, але не можу. 
Мені кажуть: ти повинен виспати-
ся, а я не хочу спати, щоб не ба-
чити цих картинок». Це, до речі, 
причина того, що чоловік припи-
нив вживати снодійні препарати 
і прийшов до фахівця. Якщо такі 
флешбеки стають нав’язливими, 
викликають важкі переживання, 
потрібно шукати допомоги. Наго-
лошую на цьому, адже самостійно 
людина з цим впоратися не зможе.

— Що робити в таких 
випадках?

— Людині потрібно звертатися 
до профільних фахівців. Як міні-
мум, діагностикою допоможе ко-
жен. Психолог опрацьовує пробле-
му здорової людини, в якої вини-
кли певні труднощі, психотерапевт 
працює з хворобами, але без меди-
каментів, психіатр — за допомогою 
препаратів. Головне — звернути-
ся до справжнього фахівця, інак-
ше допомога обернеться шкодою.

Я бачив такі помилки, коли ми 
працювали із заручниками. Лю-
дина розповідала і не могла зу-
пинитися. А фахівець лише слу-
хав: «Та ти що? А він як, наставив 
автомат?» Якщо не відгородиш-
ся і не поведеш пацієнта за своїм 
сценарієм, то нічого не вартий як 
лікар. Ти лише активізував його 
психотравму. Помилково вважа-
ти, що бесіда позбавляє людину 
від проблеми. Катарсис через ви-
говорення — один із методів, але 
не кінцевий. Фахівці володіють 
психотехніками, які повинні по-
вернути людину в реалії, вимкну-
ти жахливий флешбек. Тому я за 
те, щоб з такими людьми працю-
вали саме фахівці.

— А що робити людям, які не 
зазнали таких важких психоло-
гічних травм, але теж страж-
дають: високий тиск, головний 
біль, нервова поведінка, серце-
во-судинні проблеми?

— Звичайно, на всіх психологів 
не вистачить. Та й не треба. Я вва-
жаю: якщо людина може зі сво-
єю психотравмою впоратися са-
ма, психотерапевт їй не потрібен. 
Для них кілька порад. Передусім не 
тримати свої переживання в собі, 
не бавитись у мужність, не експе-
риментувати з препаратами. Сно-
дійні знижують когнітивні функції 
мислення, негативно впливають на 
працездатність. Наприклад, люди-
на почала трохи краще спати, але 
нічого не тямить на роботі. Тобто в 
одному допомогло, зате зашкоди-
ло іншим функціям організму.

Дехто вважає, що проблему 
можна «залити» алкоголем, але 
це не так. Такий спосіб діє пев-
ний час, а потім буде лише гірше. 
Друге — не заглиблюватися в се-
бе. Людина — істота соціальна. Те, 
що відбулося, відбулося не в ній, 
а в соціумі, тому і звільнятися від 
своєї проблеми вона повинна че-
рез соціум. Потрібно йти до тих, 
хто тебе розуміє, в кого є життє-
вий досвід, особливо переживан-
ня складних ситуацій. Ці люди й 
говорять по-іншому. Це природні 
психотерапевти. Біля них потрібно 
побути, тому що їхнє життя пока-
зує: хоч би яка катастрофа трапи-
лася, потрібно жити далі. Якщо по-
ряд з вами таких немає — просто 
йдіть до людей, хоча б у магазин. 
Пацієнт мені розповідав: «Пішов у 
супермаркет, бачу — маленька ді-
вчинка шукає маму. І мене як бли-
скавка осяяла: ось для кого ми жи-

вемо». Для деяких людей важли-
вий не космос, а земля з травою.

— Що краще в таких ситуаці-
ях: змушувати себе працювати 
чи відпочити?

— Потрібно бути готовим до 
того, що ваша працездатність бу-
де не дуже високою, проте кра-
ще працювати, бути в колекти-
ві, добиратися до роботи марш-
руткою, автобусом. Оскільки лю-
ди поряд з вами мають такі само 
переживання, відбувається об’єд-
нання, зменшується внутрішня на-
пруга. Часто мої пацієнти повто-
рюють, як їм важко. Тож людина 
має побачити, що камінь на її душі 
не є чимось унікальним. Переси-
діти вдома неправильно, це озна-
чає ще більше закріпити свій аль-
бом спогадів. Навпаки, поверніть 
життя у звичайний ритм. Це пе-
редбачає одночасно і фізичну ак-
тивність. Я завжди пояснюю своїм 
пацієнтам, що думку думкою ви-
гнати не можна. Не варто казати: 
«Не думай про це». Така установ-
ка провокує людину ще більше за-
циклюватися на проблемі. Думку 
можна вигнати лише дією. Жінки 
це добре знають. Коли перебува-
ють у стресовому стані через не-
гаразди в родині, вони автоматич-
но починають щось робити: пере-
мивати посуд, прати білизну, при-
бирати квартиру. Тобто знаходять 
противагу своїм думкам, щоб не 
залишатися з ними наодинці. От-
же, якщо відчуваєте емоційне на-
пруження — рухайтеся, більше гу-
ляйте. Прихистіть безпритульного 
пса або кота. Якщо ми беремо від-
повідальність за живу істоту, вми-
кається альтруїзм, людина розван-
тажується. Це здається банальним, 
але реально працює.

— Відомі випадки, коли вини-
кає депресія й інші психологіч-
ні проблеми через соціальну не-
стабільність. Що робити з цим 
українцям?

— Такі розлади можуть з’яви-
тися, якщо виявиться, що все, що 
відбулося, — марно. Якщо люди 
не побачать змін, виникне запи-
тання: за що ми проливали кров? 
Один з маркерів таких змін — рі-
вень корупції. У світі дуже мало 
країн, де корупція близька до ну-
ля. Одна з них — Сингапур. Щоб 
подолати корупцію, там знадо-
билося 40 років. Причому умови 
були дуже жорсткими: якщо ти 
не хочеш мати в країні корупцію, 
будь готовий до того, що твій друг 
сяде в тюрму за твоєї допомоги. У 
нас це вважається аморальним. А 
для них очевидно, що корупціо-
нер — той, у кого зарплата 100 до-
ларів, проте катається на машині 
за 100 тисяч доларів.

Тепер повертаємося до нашої 
країни. Люстрація — це повна змі-
на всієї влади. Чи можна зробити 
це одним кроком? Навряд чи. Але 
люди хочуть результату вже за-
раз, і тут виникає психологічний 
конфлікт. Соціальний капітал — 
це ступінь економічної вигоди від 
соціальних зв’язків. Після Другої 
світової війни найшвидше відно-
вила економіку Німеччина. Чому? 
Відповідь лише психологічна. В Ні-
меччині був високий рівень соці-
ального капіталу — коли грома-
дяни довіряють інститутам влади. 
Вони зрозуміли: ми всі — німці.

Гадаю, коли в Україні рівень со-
ціальної довіри буде встановлено, 
це стане серйозним кроком до по-
долання корупції. Нині рівень со-
ціального капіталу дуже низький.

«Якщо флешбеки 
стають нав’язливими, 

викликають важкі 
переживання, потрібно 

шукати допомоги.»
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№20 (929), 25 травня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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6.20 Мелодрама "Шанс на кохання"

10.00 Мелодрама "Дівчина з 

персиками"

13.50 Мелодрама "Горизонти 

кохання"

17.40 Комедія "Джентльмени удачі"

19.30, 5.35 ТСН

20.15 Бойовик "Швидкість"

22.30 Бойовик "Швидкість - 2: 

круїз під контролем"

1.00 Комедія "Кур'єр з раю"

2.10 Драма "Після тебе - нікого"

6.00 Події тижня з Олегом 
Панютою

7.00, 2.50 Зоряний шлях
8.45 Т/с "Каблучка з бірюзою"
12.20, 15.20 Т/с "Дружина по 

обміну"
15.00, 19.00, 2.10 Сьогодні
16.30 Т/с "Півкроку до сім'ї" 1, 2 с. 

(12+)
19.40 Т/с "Півкроку до сім'ї" (12+)
21.00 Х/ф "Фото на недобру 

пам'ять" (12+)
23.00 Х/ф "Казка казок" (16+)
1.40 Телемагазин
4.40 Реальна містика

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

Леонідом Каневським"
7.00 "Готуємо разом"
8.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
10.00 Х/ф "Бережись автомобіля"
11.50, 12.25 Х/ф "Два Івани"
12.00, 17.40 Новини
16.10 "Чекай мене. Україна"
18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.35 "Подробиці"
20.40 Т/с "Лінія світла" (16+)
0.50 Х/ф "Блеф"
2.35 "Орел і Решка. Шопінг"
5.15 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Банда Тигрокачка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 21.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00, 3.20 Віталька
15.30 Х/ф "Бібліотекар: У пошуках 

списа"
17.15 Х/ф "DZIDZIO Контрабас"
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с "Якось у казці"
1.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
2.30 Панянка-селянка

5.25, 4.10 Скарб нації
5.30, 4.20 Еврика!
5.40 Служба розшуку дітей
5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Надзвичайні новини. Підсумки
9.40 Я зняв!
10.40, 13.10 Х/ф "Снігова королева"
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 

(16+)
16.25 Х/ф "Іноземець" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с "Пес-2" (16+)
22.10 Т/с "Копи на роботі" (16+)
23.10 Х/ф "Святий" (16+)
1.30 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

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

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

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

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

7.10 Х/ф "Там, де тече ріка"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Euroshow Михайла 

Поплавського"
16.00 "Українська душа Михайла 

Поплавського"
16.30 Х/ф "Нортенгерське абатство"
18.05 "Концерт "Шлягер року"
21.00, 23.00, 1.45, 3.55 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Принц і я: королівське 

весілля"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
0.20 Х/ф "Розкішне життя"
2.05 Х/ф "Усі вони сміялися"
4.15 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі
4.40 Абзац
6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
8.00 М/ф "Планета скарбів"
9.50 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
13.10 Х/ф "Дорожна пригода" (16+)
15.00 Х/ф "Дорожна пригода 2" 

(16+)
17.00 Х/ф "Надто крута для тебе" 

(16+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.30 Таємний агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф "Старе загартування" 

(16+)

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

рука"
9.30 "Академія сміху"
10.10 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі поблизу Диканьки"
11.00 Х/ф "Ще одна зв'язок"
13.25 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
14.50 Х/ф "Небесні ластівки"
17.20 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
22.55 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
1.25 Х/ф "Хід конем"
2.50 "Своя роль"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

9.15 "ДжеДАІ. Дайджест"

11.15 "Загублений світ"

15.15 Х/ф "Втеча" (16+)

17.15 Х/ф "Самоволка" (16+)

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)

20.25, 22.00 Т/с "Касл" (16+)

23.40 Х/ф "Поцілунок дракона" 

(18+)

1.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

7.15 Все буде добре!
8.40 Все буде смачно!
9.40 Світами за скарбами (12+)
11.45 Х/ф "Вам і не снилося"
13.30 Битва екстрасенсів (16+)
15.55 Все буде добре! (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 Слідство ведуть 

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

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
9.35 Х/ф "Святий Августин" 2 с.
11.20 Телепродаж
11.40 М/ф "Пісня моря" (12+)
13.20 Х/ф "Чарівник країни мрій" 

(12+)
16.35 Д/ф "Неповторна природа"
17.05 Концертна програма Арсена 

Мірзояна
18.00, 0.35 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.30 Війна і мир
21.30 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.10 Д/ф "Дивовижні міста світу"
0.10 Перша шпальта
1.10, 3.25 Тема дня
2.10 Незвичайні культури
3.50 Лайфхак українською
4.05 Світло
5.05 Розсекречена історія

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 29 ТРАВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.10, 5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.50, 12.20 "Одруження наосліп"

13.55, 15.15 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

20.15 "Секретні матеріали"

20.30, 21.25 Комедія "Між нами, 

дівчатами"

22.20 Комедія "Джентльмени удачі"

0.20, 2.05 Драма "Небезпечні сни"

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

3.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 4.20 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 4" (12+)
14.30, 15.30 Х/ф "Фото на недобру 

пам'ять" (12+)
17.10 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Бестселер по любові" 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

5.45 М/ф
6.10, 23.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25, 20.40 Т/с "Лінія світла" 

(16+)
12.35 Т/с "Друге життя" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.35 "Подробиці"
0.55 Х/ф "Туз" (16+)
2.35 "Орел і Решка. Шопінг"
5.15 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Нове вбрання короля"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Чотири весілля
13.00, 21.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с "Якось у казці"
1.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
5.40 Корисні підказки

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.35, 21.25 Т/с "Пес-2" (16+)
12.10, 13.20 Х/ф "Секретні агенти" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 "На трьох" (16+)
16.35, 22.40 Т/с "Копи на роботі" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Історія лицаря"
2.05 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.45 Т/ф "Капітан Немо" 1 с.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон

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

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

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

"Столичні телевізійні 
новини"

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

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

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

Лотерея"
4.05 "Життєві історії"

3.00, 2.00 Зона ночі

4.00 Абзац

5.49, 7.59 Kids Time

5.50 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

8.00 Т/с "Меліса та Джой"

11.40 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

16.40, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.10 Від пацанки до панянки (16+)

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

Російської Імперії"
9.30 "Академія сміху"
10.20 "Зіркове життя"
11.15, 0.20 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Ван Гог не винен"
14.00 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
15.50 Х/ф "Вас чекає громадянка 

Никанорова"
17.20 Х/ф "Суєта суєт"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Між високих хлібів"
1.15 "Позаочи"

6.00 М/ф

8.00, 2.35 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.25 "Загублений світ"

12.55, 23.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.40 Х/ф "Інферно" (16+)

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)

20.25, 22.00 Т/с "Касл" (16+)

6.55 Все буде добре! (12+)
8.20 Все буде смачно!
10.20 МастерШеф (12+)
12.50 Хата на тата (12+)
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси 

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

(16+)
0.35 Один за всіх (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 
3.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.35, 19.55 Д/ф "Неповторна 
природа"

10.45 Телепродаж
11.10 Д/ф "Столика Японія"
12.00 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 3.45 Лайфхак українською
13.55 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.20 М/с "Гон"
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.00, 4.05 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф "Шамварі: територія 

диких тварин"
20.30 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

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

9.30 "Чотири весілля"
10.50, 12.20, 12.45 "Одруження 

наосліп"
14.10, 15.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20, 20.15 "Секретні матеріали"
20.30, 21.25 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.20 Комедія "Няньки"
0.25, 2.05 Драма "Хічкок"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 4.00 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 4" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
20.50 Х/ф "Справжній дід" (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Нью-Йорк" 

(16+)
1.30 Телемагазин

5.45 М/ф
6.15, 22.35 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25 Т/с "Лінія світла" (16+)
12.35 Т/с "Друге життя" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.30 "Подробиці"
20.40 Т/с "Батьківський інстинкт" 

(16+)
0.30 Х/ф "Сліпий обрій"
2.30 Х/ф "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Співоче деревце"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 1.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с "Якось у казці"
5.40 Корисні підказки

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 17.40, 21.30 Т/с "Пес-2" (16+)
12.10, 13.20 Х/ф "Святий" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 "На трьох" (16+)
16.40, 22.40 Т/с "Копи на роботі" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Ордер на смерть" (16+)
1.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.50 Т/ф "Капітан Немо" 2 с.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

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

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

7.00, 19.25 "Життя з левами"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 23.50, 2.30 "Ситуація"
9.25, 23.20 "Київ музика"
10.00, 4.05 "Мультляндія"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55 "Щоденники Другої світової 

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

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

Лотерея"

3.00, 2.05 Зона ночі

4.10 Абзац

5.59, 8.14 Kids Time

6.00 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

8.15 Т/с "Меліса та Джой"

11.50 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки (16+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Суперінтуїція

2.00 Служба розшуку дітей

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

хуторі поблизу Диканьки"
9.45 "Академія сміху"
10.35 "Зіркове життя"
11.30, 0.20 "Моя правда"
12.25 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
14.10 Х/ф "Вождь Біле Перо"
15.35 Х/ф "Опікун"
17.15 Х/ф "Небезпечно для життя"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Недільний тато"
1.15 "Позаочи"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

6.00 М/ф

8.00, 1.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.20 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

13.35 Х/ф "Голодний кролик 

атакує" (16+)

15.35 Х/ф "Гра на виживання" (16+)

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)

20.25, 22.00 Т/с "Касл" (16+)

23.40 Х/ф "Телефонна будка" (16+)

2.15 "Облом.UA."

6.45, 15.55 Все буде добре!
8.05 Х/ф "Чоловіча інтуїція"
10.15 Х/ф "Добігти до себе" (12+)
14.10 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 МастерШеф. 

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

6.00, 15.35 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35, 19.25 Д/ф "Неповторна 

природа"
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ф "Столика Японія"
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.00 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 3.45 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 М/с "Гон"
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.05 Війна і мир
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешевий відпочинок"
20.30 Складна розмова
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.15 Д/ф "Дивовижні міста світу"
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ЧЕТВЕР, 31 ТРАВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20, 12.45 "Одруження 

наосліп"
14.10, 15.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20, 20.15 "Секретні матеріали"
20.30, 21.25 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.20 "Право на владу 2018"
0.25 Комедія "Кур'єр з раю"
1.40 Комедія "Няньки"
5.10 Мультфільм

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

3.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 4.30 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 4" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
20.50 Футбол. Товариський матч 

Україна - Марокко
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)
1.45 Телемагазин

5.40 М/ф
6.15, 22.35 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25, 20.40 Т/с 

"Батьківський інстинкт" 
(16+)

12.50 Т/с "Друге життя" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 4.15 "Подробиці"
0.30 Х/ф "Вона" (18+)
2.55 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Рапунцель"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 1.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с "Якось у казці"
0.00 Теорія зради
2.00 БарДак

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.40, 21.30 Т/с "Пес-2" (16+)
12.05, 13.20 Х/ф "Ордер на смерть" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 "На трьох" (16+)
16.40, 22.40 Т/с "Копи на роботі" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф "Голівудські копи" (16+)
1.50 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.35 Т/ф "Капітан Немо" 3 с.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей

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

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

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

"Столичні телевізійні 
новини"

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

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

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

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

3.00, 2.05 Зона ночі

4.00 Абзац

5.49, 7.59 Kids Time

5.50 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

8.00 Т/с "Меліса та Джой"

11.40 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

16.50, 19.00, 22.00 Хто зверху 

(12+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

2.00 Служба розшуку дітей

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.20 "Зіркове життя"
9.45 "Академія сміху"
11.15, 0.20 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Небилиці про Івана"
13.40 Х/ф "Пророк Єремія: 

Викривач царів"
15.30 Х/ф "Приходьте завтра"
17.20 Х/ф "Недільний тато"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Опікун"
1.15 "Позаочи"
3.25 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.25 "Загублений світ"

13.00, 2.35 "Облом.UA."

15.50 Х/ф "Телефонна будка" (16+)

19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)

20.25 Т/с "Касл-2" (16+)

22.00 Т/с "Касл" (16+)

23.40 Х/ф "Фабрика футбольних 

хуліганів" (18+)

1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.15, 15.55 Все буде добре!
8.40 Все буде смачно!
9.40 Х/ф "Крапля світла" (16+)
13.25 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.40 Я соромлюсь свого 

тіла (16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

6.00, 15.35 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35, 19.25 Д/ф "Неповторна 

природа"
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ф "Столика Японія"
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.00 Енеїда
12.25 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 3.45 Лайфхак українською
13.55 До справи
14.30 Радіо. День
15.20 М/с "Гон"
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 0.15 Інформаційна година
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.15 Д/ф "Дивовижні міста світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 28 ТРАВНЯ — 3 ЧЕРВНЯ

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12
ДП «ЖЕП «АБМ-Житлосервіс» повідомляє про встановлення 

тарифу на послуги з утримання будинку та прибудинкової тери-
торії для мешканців багатоквартирного будинку 

по пров. Старовокзальний, 6.
Для мешканців першого поверху — 4,17 грн з ПДВ.
Для мешканців з урахуванням обслуговування ліфтів (вище першого 

поверху) — 4,79 грн з ПДВ.
Рішення Виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської 

області № 251 від 14 травня 2018 р.



10 №20 (929), 25 травня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 28 ТРАВНЯ — 3 ЧЕРВНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 1 ЧЕРВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.40, 12.20, 12.40 "Одруження 

наосліп"
14.15, 15.25 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Ігри приколів 2018"
23.20, 0.15, 4.25, 5.10 "Розсміши 

коміка"
1.10 "Вечірній Київ"

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

2.30 Сьогодні
9.30, 5.30 Зоряний шлях
11.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 4" (12+)
14.30 Т/с "Півкроку до сім'ї" 1 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Півкроку до сім'ї" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Протистояння" 1, 2 с. 

(12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Протистояння" (12+)
2.00 Телемагазин
3.15 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Батьківський 

інстинкт" (16+)
12.50 Х/ф "Ключ без права 

передачі"
14.50, 15.45, 16.45, 1.55 "Речдок"
18.00, 4.05 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.45 Х/ф "Учитель року"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король сноуборду"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 1.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "Ніч у музеї"
23.00 Х/ф "Фейкові копи" (18+)
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 17.40 Т/с "Пес-2" (16+)
12.05, 13.20 Х/ф "Голівудські копи" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 "На трьох" (16+)
16.40 Т/с "Копи на роботі" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу (16+)
0.20 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" (16+)
3.10 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.50 Скарб нації
4.00 Еврика!
4.10 Х/ф "Снігова королева"

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

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

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

"Столичні телевізійні 
новини"

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

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.05 "Авіакатастрофи: 

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

Лотерея"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі

4.00 Абзац

5.44, 7.59 Kids Time

5.45 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

8.00 Т/с "Меліса та Джой"

12.00 Т/с "Підступні покоївки"

17.00, 19.00, 22.00 Хто зверху 

(12+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

1.50 Служба розшуку дітей

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.20 "Зіркове життя"
9.30 "М/ф"
9.45 "Академія сміху"
11.10 "Моя правда"
12.00 Х/ф "Вклонися до землі"
13.40 Х/ф "Естер Прекрасна"
15.25 Х/ф "Небезпечно для життя"
17.10 Х/ф "Солодка жінка"
19.00, 2.35 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Було у батька три сини"
1.20 Х/ф "Пропало літо"
4.05 Кіноляпи
4.35 Саундтреки
5.10 Телебачення

6.00 М/ф

8.00, 2.20 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.20 "Загублений світ"

12.55 Відеобімба

15.10 Х/ф "Закон доблесті" (16+)

19.25 Х/ф "За лінією вогню" (16+)

21.00 Х/ф "Слід смерті" (16+)

22.45 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC"

1.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.00 Х/ф "Добігти до себе" (12+)
10.55 Х/ф "Швидка допомога" (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.40 Як вийти заміж (12+)
23.15 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.00, 15.25 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35, 19.25 Д/ф "Неповторна 

природа"
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ф "Столика Японія"
11.40 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.00 Енеїда
12.25 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 3.45 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
15.15 М/с "Гон"
15.55 Хто в домі хазяїн?
16.25 Д/ф "Спільноти тварин"
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
20.30 Перша шпальта
21.30, 3.25 Новини. Спорт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 2 ЧЕРВНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 "Життя без обману"

11.20, 23.10 "Світське життя 2018"

12.20 Комедія "Няньки"

14.10 "Ліга сміху 2018"

16.35, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30, 5.15 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

0.10, 2.00 "Вечірній Київ"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.15, 4.50 Зоряний шлях
9.00 Х/ф "Служниця трьох панів"
11.00 Х/ф "Бестселер по любові" 

(12+)
13.00 Т/с "Протистояння" 1, 2 с. 

(12+)
15.20 Т/с "Протистояння" (12+)
17.40 Т/с "Веселка в небі" 1, 2 с. 

(12+)
19.40 Т/с "Веселка в небі" (12+)
22.10 Х/ф "Повір, все буде добре..." 

(16+)
0.20, 2.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)
2.00 Телемагазин
3.10 Реальна містика

6.00 "Україна вражає"
6.50 М/ф
7.20 "Чекай мене. Україна"
8.50 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Тетянки"
10.40 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонено"
12.00 Х/ф "Доживемо до понеділка"
14.10 Х/ф "Жіноча інтуїція"
16.45 Т/с "25-та година" (12+)
20.00, 2.15 "Подробиці"
20.45 "Великий бокс. Роман 

Головащенко - Кевін 
Лерена"

22.00 Х/ф "Пазманський диявол" 
(16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 М/ф "Принцеса Лілліфі та 

маленький єдиноріг"
10.45 М/с "Губка Боб Квадратні 

Штани"
11.45 М/с "Панда Кунг- Фу: 

Легенди крутості"
12.15 Х/ф "Співоче деревце"
13.30 Т/с "Догори дриґом"
16.30 Х/ф "Ніч у музеї"
18.30, 20.30 Танька і Володька
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Країна У
19.30, 21.30 Одного разу під 

Полтавою
0.00 Теорія зради

5.35 Факти
7.30 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.35 Х/ф "Упіймай шахрайку, якщо 

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

Підсумки
20.10 Х/ф "Паркер" (16+)
22.25 Х/ф "Мачо і ботан" (16+)
0.30 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" (16+)
2.05 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.45 Провокатор

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

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

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Українська пісня 

року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 4.50 "Вирішальні битви 

Другої світової війни"
17.55 Х/ф "Салма та Салім"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 2.30, 4.30 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Поза грою"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Останній з собачого 

племені"
2.50 Х/ф "Врятований світлом"

5.19, 8.29 Kids Time
5.20 М/с "Лунтик і його друзі"
7.00 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
8.30 Ревізор. Крамниці
10.30 Таємний агент
12.00 Таємний агент. Пост-шоу
13.40 М/ф "Маленький вампір"
15.10 М/ф "Атлантида: Загублена 

імперія"
17.10 М/ф "Робінзон Крузо. Дуже 

населений острів"
19.00 Х/ф "Дуже погані матусі" 

(16+)
21.00 Х/ф "Дуже погані матусі 2" 

(16+)
23.10 Х/ф "Сусідка" (16+)

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

Джентльмени удачі"
10.55 Х/ф "Петля Нестерова"
12.30 Х/ф "Сім днів до весілля"
14.25 Х/ф "Зіта і Гіта"
17.20 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Т/с "Два капітана"
0.45 Х/ф "Запорожець за Дунаєм"
1.55 "Позаочи"
2.35 Кіноляпи
3.40 Саундтреки
4.40 Телебачення

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.50 "Цілком таємно"

11.10 "Загублений світ"

17.10 Х/ф "За лінією вогню" (16+)

18.50 Х/ф "Земля, забута часом" 

(16+)

20.20 Х/ф "Імперія акул" (16+)

22.05 Х/ф "Хижак" (18+)

0.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.35 "Облом.UA."

6.55 Караоке на Майдані
7.55, 19.00 Хата на тата (12+)
9.35 Все буде смачно!
11.30 МастерШеф. Кулінарний 

випускний (12+)
14.25 Як вийти заміж (12+)
16.55 Х/ф "Діамантова рука"
22.00 Вечір з Наталею Гаріповою. 

Василь Вірастюк (16+)
23.15 Світами за скарбами (12+)

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

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

Новини
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак українською
11.05 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
12.00 Х/ф "Довгий шлях"
13.35 Д/ф "Гордість світу"
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.15 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
16.15, 23.50 Д/ф "Неповторна 

природа"
16.50 Т/с "Римська Імперія" (12+)
20.00 Розсекречена історія
21.30 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф "Плем"я" (18+)
0.45 Д/ф "Спільноти тварин"
1.10 Д/ф "Пліч-о-пліч"
2.00 Незвичайні культури
3.25 До справи

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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НЕДІЛЯ, 3 ЧЕРВНЯ

6.10 ТСН
7.05, 2.10 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00, 11.00 "Світ навиворіт - 9"
12.00, 13.00, 13.55 "Світ навиворіт - 

2: Індія"
14.40 Бойовик "Швидкість"
17.00 Бойовик "Швидкість - 2: круїз 

під контролем"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Шукаю жінку з 

дитиною"
0.30 "Аргумент кiно"
1.15 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні
7.45, 3.50 Зоряний шлях
8.50 Т/с "Веселка в небі" (12+)
12.50 Х/ф "Справжній дід" (12+)
15.00 Т/с "Коли повертається 

минуле" (16+)
19.00, 3.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Футбол. Товариський матч 

Україна - Албанія
23.00 Т/с "Мати й мачуха" 2, 3 с.
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Мати й мачуха"
4.40 Реальна містика

6.30 Х/ф "Ласкаво просимо, або 
Стороннім вхід заборонено"

8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.10 Х/ф "Оскар"
14.00 Х/ф "Фантомас"
16.00, 20.30 Т/с "25-та година" 

(12+)
20.00 "Подробиці"
22.05 Х/ф "Навмисно не 

придумаєш" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/с "Панда Кунг- Фу: 

Легенди крутості"
12.15 Х/ф "Нове вбрання короля"
13.30 Т/с "Догори дриґом"
16.30, 20.30 Танька і Володька
19.00, 20.00, 21.00 Країна У
19.30, 21.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Х/ф "Фейкові копи" (18+)
0.00 Х/ф "Плем'я" (18+)
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.50 Інсайдер
7.40 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
9.30 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.20, 13.00 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Упіймай шахрайку, якщо 

зможеш" (16+)
16.20 Х/ф "Паркер" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Ефект колібрі" (16+)
22.45 Х/ф "Мачо і ботан-2" (16+)
0.45 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" (16+)
2.20 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.00 Провокатор

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

Російської Імперії, або 
знову невловимі"

11.30 Х/ф "Вірна рука - друг 
індіанців"

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

рахунок"
1.05 Х/ф "Карусель"

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Україна Михайла 

Поплавського"
15.35 "Смертельна Австралія"
16.10 "Концерт Ірини Федишин 

"Цвіте калина"
18.05 Х/ф "Рідна дитина"
21.00, 3.30 "СТН-тижневик"
21.30, 1.25, 4.00 "СТН-спорт-

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

Лотерея"
23.40 Х/ф "Багатій"
1.45 Х/ф "Громадянин Кон"
4.20 "Мультляндія"

7.00 М/с "Дракони. Перегони 
безстрашних"

7.20 М/ф "Маленький вампір"
9.00 Х/ф "Особливо небезпечна" 

(16+)
11.00 М/ф "Атлантида: Загублена 

імперія"
13.00 М/ф "Індики: Назад у 

майбутнє"
14.50 Х/ф "Дуже погані матусі" 

(16+)
16.50 Х/ф "Дуже погані матусі 2" 

(16+)
18.50 Х/ф "Міс Конгеніальність"
21.00 Х/ф "Міс Конгеніальність 2"
23.10 Х/ф "Кохання та інші 

негаразди" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
9.30 "Невідома версія. Операція "И"
10.15 Х/ф "Оксамитові ручки"
12.10 Х/ф "Сінг-Сінг"
14.20 Х/ф "Невиправний брехун"
15.40 Х/ф "Зайчик"
17.20 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Т/с "Два капітана"
0.45 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
2.10 "Позаочи"
2.50 Кіноляпи
4.00 Саундтреки
4.55 Телебачення

6.00 М/ф

8.00 "Бушидо"

9.10, 10.10 "ДжеДАІ. Дайджест"

12.10 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)

15.40 Х/ф "Закон доблесті" (16+)

17.40 Х/ф "12 раундів" (16+)

19.35 Х/ф "Слід смерті" (16+)

21.15 Х/ф "Крижані акули" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC"

1.30 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.45 "Облом.UA."

8.45 Все буде смачно!
9.45 Караоке на Майдані
10.45 Х/ф "Чоловіча інтуїція"
13.00 ЕксперименТИ (16+)
14.55 Х/ф "Діамантова рука"
17.00, 23.35 Я соромлюсь свого 

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

(16+)

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

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

Новини
9.35 Х/ф "Довгий шлях"
11.05 Д/ф "Дешевий відпочинок"
11.35 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 Д/ф "Гордість світу"
14.00 Телепродаж
14.20, 4.25 Фольк-music
15.30, 23.50 Д/ф "Неповторна 

природа"
17.05 Т/с "Гранд готель" (12+)
20.05 Д/ф "Таємниці людського 

мозку" (12+)
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15, 1.35 Букоголіки
22.45 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
0.45 Д/ф "Спільноти тварин"
1.10 Культурна афіша здорової 

людини
2.05 Незвичайні культури

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

Водія категорії  «С», «D»
Прибиральниць
Пакувальниць
Операторів виробничого обладнання
Вантажників
Помічника друкаря (флексодрук, навчаємо)

Менеджера ЗЕД

Водія категорії  «С», «D»
Прибиральниць
Пакувальниць
Операторів виробничого обладнання
Вантажників
Помічника друкаря (флексодрук, навчаємо)

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

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВ «ТММ Експрес» повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих ре-

човин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкті за адресою: 08322, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 1.

Підприємство здійснює поштову та кур’єрську діяльність. Джерелами впливу на стан атмосферно-
го повітря є котельня (2 котли на природному газі), дизельгенераторна електростанція, пости заряд-
ки акумуляторів (2 од.), заправлення чиллерних установок фреоном R410A (2 од.), пост зварювання, 
каналізаційно-насосна станція. При роботі обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних дже-
рел надходять: азоту діоксид — 0,34182000003 т/рік, вуглецю оксид — 0,14861000033 т/рік, сірчистий 
ангідрид — 0,024 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 0,0097 т/рік, заліза 
оксид — 0,00013 т/рік, ртуть — 0,000000516 т/рік, мангану оксид — 0,0000098 т/рік, кремній діоксид 
аморфний — 0,000009 т/рік, азоту (1) оксид (N2O) — 0,000516 т/рік, вуглецю діоксид — 291,34 т/рік, 
сірководень — 6•10-13 т/рік, аміак — 0,00000000012 т/рік, метилмеркаптан — 3•10-14 т/рік, етилмер-
каптан — 1,5•10-14 т/рік, сульфатна кислота — 0,00008 т/рік, водень фосфористий — 0,00001 т/рік, 
вуглеводні граничні С12-С19 — 0,0582 т/рік, формальдегід — 0,00001 т/рік, метан — 0,005160006 т/
рік, бенз(а)пірен — 0,000000267 т/рік, фториди добре розчинні неорганічні — 0,00004 т/рік, фториди 
погано розчинні неорганічні — 0,00002 т/рік, фреон 134-а — 0,06 т/рік.

Адміністрація ТОВ «ТММ Експрес» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навко-
лишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації техно-
логічного обладнання. 

Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Концентрації забрудню-
ючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря внаслідок викидів даного підприємства не 
перевищують значень ГДК.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 днів 
з дня публікації до Бориспільської районної державної адміністрації за адресою: 
08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, тел.: (04595) 6-12-58, (04595) 6-06-81. 

 Адміністрація ТОВ «ТММ Експрес»

ТИЖДЕНЬ ПРАВА
Захист права на виконання 

судового рішення.
Виконання рішення суду є невід’ємною 

частиною права на справедливий суд. 
Згідно з положеннями статті 129 Консти-

туції України, однією з основних засад здійс-
нення судочинства є обов’язковість судового 
рішення. Відповідно до статті 1291 Консти-
туції України, суд ухвалює рішення іменем 
України. Судове рішення є обов’язковим до 
виконання на всій території України.

Держава забезпечує виконання судового 
рішення у визначеному законом порядку.

За умисне невиконання службовою осо-
бою вироку, рішення, ухвали, постанови 
суду, що набрали законної сили, або пере-
шкоджання їхньому виконанню винні особи 
можуть притягатися до кримінальної відпо-
відальності.

Захищаючи своє право, ви сприяєте ста-
новленню права на справедливий суд у країні.

Державний нотаріус Бориспільської 
міської державної нотаріальної 

контори С.О. Бровченко.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 

ВОДІЇ кат. «С», «С1», 
з/п 15000 грн
МИЙНИК АВТО, з/п 7000 грн
ВОДІЙ для підгону машин 
на завантаження на ніч, 
г/р тиждень/тиждень, з/п 5000 грн

0674112487, 0674112500

Виробничому підприємству з виготовлення фільтруючих 
елементів для органів дихання в дружний колектив 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 

ПРАЦЬОВИТІ 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ПРАЦІВНИЦІ
д/р не обов’язковий, навчаємо,

з/п від 6000 грн, г/р 3/1 з 8.00 до 17.00

Тел.: 066-215-14-98, 095-570-49-29
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

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

ний стан. Тел.: 0 73 2113280, Володимир. 
Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна договірна. 

Тел.: 0 67 2344349.

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

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

Будівельна фірма купить газон, екскаватор та іншу 
спецтехніку для будівельних робіт. Тел.: 0 96 9918144.

Запчастини нові та б/в до КамАЗів, ЗІЛ, МАЗ, 
УАЗ, ГАЗ-66, тракторів МТЗ, ЮМЗ, ДТ, причепи та 
вакуумні насоси. Тел.: 0 63 5689368, 0 97 6901927.

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

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 2/9, 36/18/7, житловий стан, 572000 грн. 

Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імпе-
рія».

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

Привокзальна 3а вул., 5/9, 24/14/6, балкон, лічильники, 
житловий стан, 368000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356924.

2-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Переяслав-Хмельницький
Магдебурзького права вул., центр, 45 кв.м, 1 поверх 

або обмін на житло у м. Бориспіль чи р-ні. Тел.: 0 99 
5331807, 0 99 3720938.

3-к. КВАРТИРИ

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

ників, автономне опалення, якісний будинок, 1072700 
грн. Тел.: 0 95 7395829.

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

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

Європейська вул., центр, 2/5, цегляний, 63/38/8,3, 
житловий стан, с/в окремо, паркет, лоджія та балкон 
засклені, 858000 грн. Тел.: 0 67 7000343, 0 63 7715171.

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

Соцмістечко, 246 вул., 2/2, 78/42/8, с/в окремо, 
житловий стан + гараж, як бонус, 728000 грн. Тел.: 0 
674040137.

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, індивідуальне 
опалення, 988000 грн. Тел.: 0 674040137.

БУДИНКИ

Бориспіль
Головатого вул., 75 кв.м, 4 кімнати, 10 соток, 754000 

грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Ім-
перія».

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, погріб, 10 
соток. Тел.: 0 66 4094765.

Матросова вул., 72 кв.м, два входи, 8 соток, до центру 
800 м, 988000 грн. Тел.: 0 674040137.

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

Франка вул., 200 кв.м, цегляний, 6 соток, 789000 грн, 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356924.

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

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

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

Тел.: 067-720-07-10
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школа №3 р-н, дерев’яний, обкладений цеглою, 60 
кв.м, м/п вікна, 3 кімнати, всі комунікації, госпбудів-
лі, 8 соток, 657000 грн, торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356924. 

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

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

Дударків с., будинок, 14 соток, держакт, ціна дого-
вірна, господар. 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, сверд-
ловина, 6 соток, 999400 грн ., торг, господар. Тел.: 0 
63 7208510, 0 67 8655359.

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

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

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

Дружби Народів вул., 10 соток під забудову, комуні-
кації поруч, 156000. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722 
Людмила. АН «Імперія».

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

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

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

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

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Магістральна вул., 10+10 соток, під забудову, світло по 

вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 674040137.
Менделєєва 32 вул., 10 соток, під забудову, 

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

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

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

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

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

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

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

Тополева вул., 10 соток, приватизована, поруч 
новобудови, комунікації по вулиці, господар, недо-
рого. Тел.: 0 66 4087945, 0 66 7793781. 

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

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

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

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

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

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

Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66 4094765.
Лозівка р-н, 8 соток, приватизована, під будівниц-

тво, електрика по вулиці, 10000 грн/сотка. Тел.: 0 66 
7558661.

Перші сади р-н, 8 соток, високе місце, світло газ, сусі-
ди, 160000 грн. Тел.: 0 674040137.

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

Виробничій компанії 

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

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ 
ЛІНІЇ (з/п від 9100 грн)

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
(з/п 9800 грн)

ВАНТАЖНИК (з/п 8800 грн)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (з/п 7500 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

4 денні зміни, 4 вихідні

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

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

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПОТРІБЕН

ВОДІЙ
ЗІ СВОЇМ АВТОМОБІЛЕМ

067-325-75-55

Тел.: 099-387-46-95

ПОМІЧНИКА БУХГАЛТЕРА, 
можливо без д/р

МИЙНИЦЮПРИБИРАЛЬНИЦЮ 
В КАФЕ, г/р 2/2 

ПОКОЇВКУ, з д/р

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

На постійну роботу на виробництво
продукції з гуми терміново потрібні

РОБІТНИКИ та 
НАЧАЛЬНИКИ ЗМІН

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

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

Приймальника-вантажника
З/п від 6500 грн м. Київ, м. Бориспіль, м. Бровари 

Детальна інформація: 067-616-23-41
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Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації поруч, при-
ватизована, держакт, 230000 грн, господар. Тел.: 0 
67 9973979.

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

ське, с. Щасливе. Тел.: 0 674040137.
земельну ділянку в м. Бориспіль, у господаря, допо-

мога в оформленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
Терміновий викуп квартир, будинків, земельних 

ділянок. Можливо проблемні, неприватизовані, з 
боргами. Допоможемо вам вигідно продати, купи-
ти, здати в оренду вашу нерухомість або землю. 
Наші спеціалісти вже 10 років на ринку. Тел.: 0 97 
7400044, 0 50 6201019. АН «Сектор Груп».

Здам
Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Біла Церква

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

Бориспіль
Адміністратор-прибиральниця в міні-гуртожиток, без 

ш/з. Надаємо житло. Знання ПК. Прибирання, контроль 
і облік. Г/р вахтовий, потижневий. З/п від 6500 грн/міс, 
від 1600 грн/тиждень + проживання + бонуси. Тел.:0 66 
4067409, 0 63 7940200.

В Бориспільський міськрайонний відділ з питань про-
бації потрібні інспектор пробації та соціальний праців-
ник. Вимоги: освіта — юридична, педагогічна, психоло-
гічна. За інформацією звертатися за тел.: (04595) 54445.

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

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

Водії кат «Е» (далекобійники). Робота по території 
України. З/п від 13000 грн. Строгий облік пального. 
Телефонувати з 9.00 до 18.00. Тел.: 0734379994.

Готельний комплекс запрошує на роботу поміч-
ника бухгалтера, можливо без д/р, мийницю-при-
биральницю в кафе, г/р 2/2, покоївку з д/р. Тел.: 0 
99 3874695. 

Доглядальниці за старшими та хворими людьми 
в Польщу, бажано д/р, бажано знання польської 
мови.Проживання та харчування за рахунок сім’ї. 
Наказ №1290 від 07.08.2017 р. вид. Міністерством 
соц. політики. Тел.: 0 98 5605910,0 66 9096449.

Оголошення та реклама

Додатковий заробіток. Потрібен помічник для ро-
боти на присадибній ділянці, часткова зайнятість. 
Тел.: 0 68 1239374.

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

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

1-к. кв, центр, меблі, холодильник,пральна машина, 
4000 грн + комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

Будинок, 2 кімнати, всі зручності в будинку, меблі, 
пральна машина, холодильник, 4000 грн + комунальні. 
Тел.: 0 95 7395679.

будинок, центр, 4 кімнати, с/в у будинку, необхідні ме-
блі, техніка, 5000 грн+лічильники. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

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

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

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

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

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

Досвід роботи від 1 року 
Іногороднім надається житло

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
у м. Бориспіль ПОТРІБНІ

ПЕРУКАРІ
жіночої та чоловічої зали

Тел.: 067-635-44-44, 067-325-75-55

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

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

зупинка в м. Київ, 2000 грн + комунальні. Тел.: 0 95 7395679.
півбудинку, р-н розвилки, поруч К. Шлях вул., котел 

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

Найму
Бориспіль

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

ВІЗЬМУ В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ ПАЙ ЧИ ВІЗЬМУ В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ ПАЙ ЧИ 
ОСГ ЗЕМЛЮ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ, ЦІНА ДО-ОСГ ЗЕМЛЮ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ, ЦІНА ДО-
ГОВІРНА, МОЖЛИВА ОПЛАТА ЗА ПЕРШИЙ ТА ОС-ГОВІРНА, МОЖЛИВА ОПЛАТА ЗА ПЕРШИЙ ТА ОС-
ТАННІЙ РОКИ. ТЕЛ.: 0 68 1271329.ТАННІЙ РОКИ. ТЕЛ.: 0 68 1271329.

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

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

Міняю
Бориспіль

2-к.кв., м. Київ, Ленінградська площа на квартиру у 
м. Бориспіль, або продам, 7890000 грн, торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356924.
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Запрошуємо на роботу до ТОВ «Логістична компа-
нія-УМС» вантажника з досвідом роботи на електро-
навантажувачі (електрокара); оператора складу (ПК). 
Тел.: 0 67 3266099.

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

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

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

На підприємство (с. Проліски) потрібен оператор роз-
ливу води на виробництво. Г/р з 8.00 до 18.00, з/п 7-8 
тис. грн+бонуси. Тел.: 0 98 6847981.

На підприємство в с.Щасливе запрошуємо ДВІР-
НИКА-САДІВНИКА з д/р, розвозка до місця робо-
ти, харчування, сучасний рівень оплати. Тел.: 0 73 
3125018, 0 63 3199420. 

На підприємство з розливу питної води (с. Проліски) 
потрібен майстер цеху, технічно грамотний, з/п 9-10 тис. 
грн. Тел.: 0 98 6847981.

На постійну роботу в продуктовий магазин потрі-
бен продавець, зручний г/р, бажання працювати, 
поряднісь, з/п від 7000 грн. Тел.: 0 66 9712171.

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

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

На постійну роботу потрібен продавець у продук-
товий магазин, позмінно, з/п від 7000 грн. Тел.: 0 67 
3374611.

На постійну роботу потрібні водії кат. «С», «С1», 
з/п 15000 грн; мийник авто, з/п 7000 грн; водій для 
підгону машин на завантаження на ніч, г/р тиж-
день/тиждень, з/п 5000 грн. Тел.: 0 67 4112487, 0 67 
4112500. 

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні во-
дій-експедитор, охоронник, технік-електрик, прасу-
вальниця, ортувальниця. Гідну та стабільну оплату 
гарантуємо. Тел.: 0 98 5123000, 0 99 5223000, Юлія.

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

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

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

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

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ПО-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ПО-
ТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛАДАЛЬ-ТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛАДАЛЬ-
НИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П НИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П 
ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 2298827.ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 2298827.

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

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

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

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

Потрібна покоївка у с. Чубинське, з/п 500 грн/
день. Тел.: 0 50 3806786, Любов Феодосівна.

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

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

ПП «Елегант-Бориспіль» потрібний карщик-ван-
тажник на склад будівельних матеріалів, г/р пн-пт 
з 08.00 до 17.00. З/п висока. Тел.: (04595) 62520, 0 67 
6644943, Інна.

Пропоную роботу+проживання для сімейної пари, 
за допомогу на присадибній ділянці, с. Вороньків. 
Тел.: 0 68 1239374.

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

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

ТД «ІМПЕРІАЛ-КИЇВ» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ТД «ІМПЕРІАЛ-КИЇВ» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВНИКА. З/П ВІД 12000 ГРН. ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВНИКА. З/П ВІД 12000 ГРН. 
КОМПЕНСАЦІЯ БЕНЗИНУ, АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗ-КОМПЕНСАЦІЯ БЕНЗИНУ, АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗ-
КУ. WWW.IMPERIAL-LVI.COM ТЕЛ.: 0 67 9907887, 0 КУ. WWW.IMPERIAL-LVI.COM ТЕЛ.: 0 67 9907887, 0 
50 3387887, ДМИТРО.50 3387887, ДМИТРО.

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

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

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

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

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

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

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

Офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н Троєщина

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
КОМІРНИККОМІРНИК

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

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

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

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

1. ПП АГРОТЕХСПІЛКА «УКРАЇНА», прода-
вець продовольчих товарів, з/п 6000 грн. 

2. ФОП Давиденко Євгеній Олексійович, про-
давець непродовольчих товарів, з/п 5000 грн.

3. ФОП Давиденко Євгеній Олексійович, опе-
ратор ПК, з/п 5000 грн.

4. ТОВ «Київський хлібопродукт», водій на-
вантажувача, з/п 8000 грн.

5. ТОВ «Київський хлібопродукт», інже-
нер-лаборант млинного та зернового вироб-
ництва, з/п 8000 грн.

6. ТОВ «Київський хлібопродукт», апаратник 
млинного виробництва, з/п 6500 грн.

7. ТОВ «Київський хлібопродукт», оператор 
фасувальної лінії, з/п 6500 грн.

8. ТОВ «Київський хлібопродукт», електро-
механік, з/п 10000 грн.

9. ТОВ «Київський хлібопродукт», вантаж-
ник, з/п 6500 грн.

10. ТОВ «Київський хлібопродукт», бухгал-
тер (на виробництво), з/п 10000 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ТОВ «Про-Мікс» на роботу потрібні фасувальни-
ки-вантажники, працівник виробничої лінії, з/п 8000-
10000 грн, офіційне працевлаштування, г/р позмін-
ний, 2/2. Тел.: 0 95 8892323. 

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

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

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

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

м.Ірпінь. Тел.: 0 67 8040467.

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

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

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

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

Охоронники для охорони об’єктів в м. Києві та Західній 
Україні. Вахтовий метод. Проживання та форма за ра-
хунок фірми. Офіційне працевлаштування, з/п від 5000 
грн (виплачується своєчасно). Тел.: 0 66 7268628, 0 96 
1598110, 0 50 9923940. 

Охоронники. Г/р 15/15 днів (оплата — 250 грн/доба + 
харчування), 7/7 днів (оплата - 300 грн/доба), 3/6 днів 
(оплата — 250 грн/доба). Надаємо безкоштовне житло. 
Робота в м. Київ. Тел.: 0 44 4842518, 0 67 6567811, Оле-
на (телефонувати з 11.00 до 16.00).

Охоронці. Робота в м. Київ! Різні г/р, можливий 
гнучкий графік. З/п 500-700 грн/доба. Вахта (з/п 
300-400 грн/день). Тел.: 0 67 8271338, Віталій, 0 67 
4892411, Сергій Миколайович,

Покоївка для прибирання подобових квартир на 
постійній основі в центрі м. Київ. Проїзд оплачуєть-
ся, бажано д/р. Тел.: 0 96 8097466.

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

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

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

Обухів
Електромонтер з ремонту та обладнання елек-

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

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

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

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

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кобила, масть червона гніда, спокійна, об’їждже-

на, 2,5 роки, 25000 грн. Тел.: 0 99 1573137.
Корова чорноряба, тільна, 26000 грн, торг. Тел.: 0 

97 3914294, 0 97 1496008.
Корови чорнорябі, 2 шт., дійні, 5 та 7 місяців тільності, 

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

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

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

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

РІЗНЕ

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

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

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

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

Значки, листівки СРСР. Тел.: 0 67 5022236.
Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 3393634.
Профнастил 30 кв.м, можна промисловий. Тел.: 0 97 

2386010.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

Оренда будівельної техніки: самоскиди, екскава-
тори, каток, міні-навантажувач. Пісок, відсів, ще-
бінь з доставкою. Тел.: 0 67 6562743.

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

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столярна со-

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

Ворота гаражні та для двору, плити, фундамент-
ні блоки, труби азбестоцементні та стальні. Тел.: 0 68 
3278763, 0 93 8742033. 

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска 2 в 1, синьо-сірого кольору, в гарному 

стані, ціна договірна. Тел.: 0 66 1994789.
Дитяча коляска «Сонік», трансформер 3 в 1, дешево. 

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

Дитяча кроватка Джобі,білий метал з бежовими встав-
ками, з люлькою, ціна договірна. Тел.: 0 66 1994789.

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

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР 

ОФІЦІАНТИ   ЗАВГОСП   БАРМЕН

Тел.: 099-544-47-97, 063-636-36-08
З/п щоденно
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Допитливим читайликамДопитливим читайликам
ПРАВИЛА ЖИТТЯ: 

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ
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1. На дорозі біля школи
«Зебра» в нас на переході.
Тут тварина уляглась.
Звідкіля вона взялась?

2. Тримаюсь тільки на ходу.
Якщо я стану, то впаду.

3. Стоять вони всі при дорозі,
Допомогти людині в змозі.
Усюди — близько і далеко —
Надійні сторожі безпеки.

4. Водій гальмує тут уважно,
Ну, а за ним його сусід.
Тут люди йдуть собі поважно, 
Бо пішохідний ...

5. Світлофор три ока має.
Ось червоне — треба знати:
Йти не можна, слід...

 Кросворд

6. Наш автобус швидко їхав, 
До майданчика під’їхав. 
Там усі його чекають:
Й старий, й малий виглядають.

7. Я не їм вівса , ні сіна,
Дайте випити бензину.
Усіх коней обжену, 
Кого хоч наздожену.

Відповіді на кросворд у № 19 від 18 травня: Сонце. Кропива. Каштан. Дорога. Сніг. Калина.

Відгадай загадки і дізнайся ключове слово.

Пам’ятай, якщо ти йдеш гуляти — 
ти пішохід, їдеш на велосипеді, скуте-
рі, мотоциклі — водій, сів в автобус 
чи машину — пасажир. Тому і правил 
дотримуйся відповідно до ситуації. 

Пасажир
• Сідаючи у машину, пристебни-

ся пасками безпеки, навіть якщо ти 
сидиш на задньому сидінні. Пам’я-
тай, що навіть при зіткненні машин, 
що рухаються зі швидкістю 50 км на 
годину, сила удару дорівнює падін-
ню із третього поверху. Тобто, не 
пристебнувшись, ти наражаєш се-
бе на неабияку небезпеку.

• Виходити з машини потріб-
но лише з боку тротуару. Так ти не 
потрапиш під авто, що рухається 
дорогою.

Водій
• Кататися на велосипеді варто у 

спеціально відведених для цього 
місцях: на майданчиках у парках, 
у дворі, по велодоріжках. Обов’яз-
ково одягай шолом, налокітники, 
наколінники та захист на зап’ястя. 
Ніколи не вози на багажнику паса-
жира — це небезпечно. Виїжджа-
ти на дорогу маєш право лише з 14 
років. Але тобі вже варто знати усі 

правила дорожнього руху і дотри-
муватися їх неухильно.

• На роликах катайся у спеціаль-
но відведених для цього місцях, а 
не по дорозі чи тротуарами. Засоби 
захисту мають бути обов’язково. Не 
чіпляйся до велосипеда і не проси 
друзів підштовхнути тебе.

Пішохід
• Ніколи не грай у м’яча над до-

рогою. Собаку слід вигулювати теж 
у спеціальних місцях, а не біля до-
ріг з інтенсивним рухом.

• У населених пунктах за містом 
рух транспорту зараз не менш інтен-
сивний. Однак там менше облашто-
ваних тротуарів, світлофорів, розмі-
ток на дорогах, пішохідних перехо-
дів. Тому потрібно бути пильнішими 
у кілька разів. Якщо немає тротуару, 
то слід іти узбіччям назустріч тран-
спорту. У темну пору доби на одязі 
має обов’язково бути флікер. Голов-
на умова переходу дороги без світ-
лофора — ти маєш добре бачити до-
рожнє полотно з усіх боків.

 Нарешті канікули. Навчальні будні для більшості школя-
рів позаду. Настає така бажана літня пора. З’явиться біль-
ше часу для дозвілля й розваг. Однак варто бути пильни-
ми і вдома у побуті, і на вулиці: на дорогах, майданчиках, у 
парках. Потрібно дотримуватися правил безпеки. Адже від 
цього іноді залежить твоє життя.

Лабіринт
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 ПЕРЕВІРКА ЯГІД

ТЕСТУВАЛИ  ПОЛУНИЦЮ

«Сільпо». Партію по-
луниці для перевір-
ки купили у місцево-
му «Сільпо»: ягода не 

апетитна, темна і не запашна, 
ціна — 55 грн/кг. Адміністрація 
супермаркету показала прото-
кол випробувань названої про-
дукції. Проте станом на 22 трав-
ня документ був датований 18 
числом. У ньому не були вказа-
ні поширені нітрати, лише пе-
стициди та важкі метали. Міс-
це вирощування ягоди уточню-
валося як Україна, без регіону, 
міста. Хоча згідно із Законом 
України «Про безпечність та 
якість харчових продуктів» на 
їх маркуванні обов’язково має 
бути вказаний виробник. 

 Сезон полуниці у розпалі. Чи продають у Борисполі 
насправді якісну і безпечну ягоду? «Вісті» разом із пред-
ставниками Держпродспоживслужби проводили лабора-
торні дослідження чотирьох проб полуниці.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Привозна полуниця представлена у бориспільських супермаркетах та 
на ринках, тут анонсують ягоду із Одеси, Херсона, Вінничини  та Черка-
щини. Місцеві городники теж не відстають із ягідними пропозиціями. Ці-
на коливається від 40 до 60 грн за кілограм.

Чи відповідає ціна якості товару? У цьому допомогла розібратися Ла-
риса Улько, начальник відділу державного нагляду за дотриманням са-
нітарного законодавства управління Держпродспоживслужби у Бори-
спільському районі.

Ринок «Централь-
ний». Торг на точ-
ках із порушення-
ми. Перший варіант 

полуниці, яку обрали, прода-
вався на одній із торгових то-
чок центрального ринку. Під 
великою парасолькою про-
давчиня рекламувала товар як 
найкращий на базарі, просила 
за нього 40 грн за кілограм, пе-
реконувала, що він із Черкас. 
Проте документів у неї не ви-
явилося ні на ягоди, ні на доз-
віл торгівлі. Більше того, жінка 
навіть прізвища підприємця, у 
якого працює, не назвала. Пі-
зніше зізналася, що полуницю 
їй привозять із Троєщинського 
ринку, що в Києві. «Не знаємо, 
звідки товар, роками підприє-
мець купує його на Троєщині 
у перевірених оптовиків», — 
розгублено виправдовувала-
ся жінка. 

Результатів досліджень від 
лабораторії, що мала б діяти на 
території ринку, не було, лабо-
раторія о 15.00 вже не працю-
вала. До речі, на цій точці нас 
обдурили, недоваживши май-
же 300 г ягоди, в чому ми пе-
реконалися, перевіривши ва-
гу на двох інших вагах. 

З рук. Два сорти до-
машньої полуниці 
(принаймні за слова-
ми її продавців) ми 

купили у місцевих городників 
на ринку. Один сорт невеликої 
за розміром ягоди, яка мала не-
апетитний вигляд, була трішки 
почавлена та забруднена ґрун-
том, проте ароматна, коштува-
ла 50 грн/кг. Бабуся Надя, що її 
продавала на ринку, перекону-
вала, що товар із Іванкова. 

Іншу полуницю при-
дбали поруч у іншої 
бабусі за 60 грн/кг. 
«Це домашня бори-

спільська, я навіть свій номер 
телефону дам», — запевняла жі-
ночка. Взяли саме цю полуницю 
через її товарний вигляд: яскра-
ва, апетитна, однаково велика 
ягода красувалася у плетених 
солом’яних лотках.

Нітрати — со-
лі азотної кисло-
ти, яких багато у 

довкіллі, напри-
клад у ґрунті або 

воді. Азот, поряд з фосфо-
ром і калієм, становить ос-
нову харчування рослин, 
у тому числі й овочів. Во-
ни входять до складу ба-
гатьох добрив, наприклад, 
калійної, кальцієвої чи амі-
ачної селітри. При прийо-
мі високих доз нітратів з 
питною водою або про-
дуктами через 4-6 годин 
з'являються нудота, за-
дишка, посиніння шкірних 
покривів і слизових, про-
нос. Супроводжується це 
загальною слабкістю, за-
памороченням, болями в 
потилиці, пришвидшеним 
серцебиттям. Також вони 
можуть стати причиною 
виникнення раку та інших 
тяжких захворювань.

ДО ТЕМИ

ВИСНОВОК ФАХІВЦЯ

ЦЕ ЦІКАВО

ДО СТОЛУ

Лариса Улько, начальник відді-
лу державного нагляду за до-
триманням санітарного зако-
нодавства управління Держ-
продспоживслужби у Бори-
спільському районі:

 
— Згідно із новими діючими Дер-

жавними гігієнічними правилами і 
нормами «Регламент максималь-
них рівнів окремих забруднюючих 
речовин у харчових продуктах», за-
твердженими наказом МОЗ Украї-
ни, на полуницю не має нормування 
допустимої кількості нітратів. «Вихо-
дить, що полуниця не має накопи-

чувальних властивостей, тому і не 
внесена до цього переліку. Ми при-
рівняли її до стандарту нормуван-
ня ягід. В ідеалі норма нітратів тут 
не може перевищити більше 60 мг/
кг. Приємно повідомити, що у чоти-
рьох відібраних нами порціях полу-
ниці нітрати у допустимих нормах, 
близько 30-35 мг/кг. Тож щодо вміс-
ту нітратів перевірена нами полуни-
ця цілком безпечна.

Нині управління Держпродспо-
живслужби працює за міжнарод-
ними стандартами, достовірність 
їх досліджень може бути із похиб-
кою не більше 3 %. 

«РЕЗУЛЬТАТИ ВРАЗИЛИ»

1 2

3

4 5

Вітамінна бомба
Полуниця багата на аскорбінову 

кислоту та вітамін А. Разом вони 
зміцнюють імунітет. Вітамін А та-
кож покращує гостроту зору, осо-
бливо в темну пору доби. Також у 
ягодах багато заліза, кальцію, фос-
фору, йоду, цинку, фолієвої та салі-
цилової кислоти, містяться вітаміни РР, 
В1, В2, В6, Е, С. 

Варто звернути увагу на великий вміст у полуниці антиоксидантів 
та інших корисних елементів для омолодження організму та шкіри 
зокрема. Також полуниця містить йод, який потрібен для нормаль-
ної роботи мозку та нервової системи. Її вживання полегшує голов-
ні болі і є корисним для здоров'я ясен.

З чим її їдять 
Полуниця корисна сама по собі, а в поєднанні з деякими іншими 

продуктами не тільки втрачає свої властивості, а й може стати при-
чиною здуття і бродіння в животі.

Незважаючи на кислуватий смак, ягода містить достатню кількість 
цукру. Тому полуницю не слід змішувати з цукром або сиропом, ка-
жуть дієтологи. Найкорисніше для організму вживати її з молочними 
продуктами, наприклад, сметаною чи вершками. Якщо хтось намага-
ється схуднути, то сметану можна замінити знежиреним йогуртом.

Полуничний лимонад 
1,2 л води, 1 лимон середнього розміру, 

300 г полуниці, 50 г свіжої м'яти, 80 г цукру. 

Всі інгредієнти помити, близько 80 г 
полуниці подрібнити в блендері. У ка-
струлю висипати цілі полунички та пю-
ре, додати половинку лимона,накрише-
ного шматочками, та пучок м'яти, залити 
200 мл окропу. Накрити заготовку криш-
кою, дати настоятися протягом 20 хви-
лин, після чого м'яту витягнути. Потім 
додати в каструлю сік іншої половини 
лимона і цукор, влити літр води, добре 
перемішати та поставити в холодильник 
на 2 години. Готовий полуничний лимо-
над подавати з кубиками льоду.

Виміряти вміст нітратів у продуктах за лічені 
секунди можна самостійно за допомогою 

спеціального приладу нітратоміру. Придбати його 
можна в Інтернет-магазинах за ціною від 2 тис грн. 
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• Торгівля кипить. І на стихійному ринку також.
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 БАРХАТНА ПОДІЯ

 СУВЕНІРНИЙ АЛЬБОМ

«КОГДА ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ...»

Сергій КРУЧИНІН, 
фото РК «Бархат»

«Ляпис Трубецкой» — культо-
вий білоруський панк-рок-гурт. 
У 2014 році його лідер та соліст 

Сергій Міхалок повідомив про за-
вершення діяльності музичного 
колективу, що встиг випустити 13 
повноформатних альбомів. Але 
багатий творчий спадок «Ляпіса» 
продовжує жити у виступах ново-
го колективу Міхалка — оркестру 
«Ляпис-98». В честь особливої да-
ти — двадцятиріччя альбому «Ты 
кинула» — «Ляпис-98» проводить 
світове турне. Пройшли і ще від-
будуться концерти в багатьох 
країнах Європи, в Україні, Біло-
русі, США та Канаді. Завдяки РК 
«Бархат» Бориспіль теж має честь 
приймати музикантів у себе. При-
чому «Ляпис-98» виступив у «Бар-
хаті» вже вдруге. В неділю на кон-
церт прийшли як нові шануваль-
ники, так і ті, хто вже був мину-
лого року. 

Альбом «Ты кинула» став дебю-
том гурту й разом з тим надзви-
чайно популярним альбомом кін-
ця 90-х, а «Ляпис Трубецкой» одра-
зу перейшов з когорти самодіяль-
них, відомих лише місцевій публіці, 
колективів до вищої рок-ліги з ак-
тивною гастрольною діяльністю за 
межами Білорусі.

На концерті в «Бархаті» кожен 
знайшов своє місце — хтось тан-
цював під сценою, хтось відпочи-
вав біля барної стійки, а хтось ве-
черяв за столиком на другому по-
версі. Кухня ресторану працюва-
ла на повну — офіціанти не мали 
хвилини спокою. Сергій Міхалок 
співав, танцював та гостро жарту-
вав у своїй фірмовій манері — мік-
сі кримінального жаргону й курсу 
мистецтвознавства.

Багато пісень гурту — на-
приклад, «Почтальоны», «Ау», 
«Ты кинула», «В платье белом», 
«Яблони», «Я верю», «Котик», 
«Африка», «Евпатория», «Капи-
тал», «Мой манифест» — дійсно 
є народними хітами, які знають 
напам’ять фанати різного віку 
— це було помітно на концер-
ті в «Бархаті», де разом з Сергі-
єм Міхалком співали люди в залі 
— як зовсім юнь, так і публіка за 
п’ятдесят. «Танцуй!» — співав Мі-
халок, і зал танцював, наскільки 
вистачало місця.

Директор РК «Бархат» Ольга 
Мартинова говорить, що найкра-
щі вечори складаються з багатьох 
факторів і що всі їх можна знайти 
в «Бархаті» завдяки смачній кухні, 
локаціям на всі смаки та улюбле-

ній музиці. «Ми хочемо враховува-
ти музичні побажання наших від-
відувачів та клієнтів і запрошувати 
виступати лише тих артистів, кого 
в Борисполі справді чекають. «Ля-
піс-98» — безпрограшний варіант, 
сповнений позитиву виконавців та 
любові публіки».

Драйв, потужна енергетика 
й душевність музикантів поєд-
налися цього вечора з невтом-
ною працею команди «Барха-
ту», щоб влаштувати бориспіль-
цям свято й зарядити енергією 
на робочий тиждень.

Півгодинний відеозапис кон-
церту — пісень та історій Міхал-
ка — дивіться на нашій сторінці 
«Щотижневик Вісті» у Фейсбук — 
fb.com/vistisite

 20 травня в розважаль-
ному комплексі «Бархат» 
з аншлагом відбулася го-
ловна музична подія цієї 
весни в Борисполі — кон-
церт «Ляпіс — 98» у рам-
ках світового туру, присвя-
ченого 20-річчю альбому 
«Ты кинула».

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

18 травня у залі засідань вико-
навчого комітету Бориспільської 
міської ради презентували імі-
джеве видання — фотоальбом зі 
світлинами Борисполя. Він дво-
мовний, яскравий і сучасний, тож 
стане презентаційним сувеніром. 

Презентація відбулася у Міжна-
родний день музеїв, адже лево-
ву частку у створення фотокниги 
вклали працівники міського дер-
жавного історичного музею.

Ідейний натхненник видання 
міський голова Анатолій Федор-

чук сказав, що до альбому потра-
пили «не просто фото, а художні 
витвори. Книга гарно скомпоно-
вана. Жителі міста представлені в 
ній у гарному амплуа! Спасибі всім, 
хто долучився, хто потрудився над 
книгою». 

Фотокнига починається історією 
Борисполя, найважливішими дата-
ми з літопису, символікою та рон-
делем «Прадавній граде княжої 
доби». Далі фоторозділи: «Історія», 
«Рідні краєвиди», «Місто святкове», 
«Пам’ятні місця». Сторінки зі світ-
линами прикрасили поетичними 
рядками, в яких згадується і упіз-
нається Бориспіль.

Авторами текстів та упорядни-
ками є Людмила Пасенко, Ната-
лія Йова, Ярослав Костін, Людми-
ла Тоцька, Наталія Погребна. Пе-
реклад англійською мовою здій-
снила Світлана Дідух-Романенко. 
Редакція Володимира Литвина. Фо-
тографії Ольги Кацан, Тетяни Під-
гурської, Віктора Співака, Алли Єр-
молової, Юрія Кучмія, Юлії Кости-
ренко, Ігоря Роговського. Історичні 
фото — з архіву музею. Дизайн та 
макетування Тетяни Кучмій. 

На презентації слово надали 
всім, хто причетний до створення 
видання. Співтворці альбому задо-
волені результатом. 

ПРЕЗЕНТУВАЛИ ІМІДЖЕВУ ФОТОКНИГУ 

• Міхалок співав, танцював та гостро жартував у своїй фірмовій манері.

• Концерт був сповнений позитиву та любові публіки. • На концерт прийшло багато шанувальників. • Разом з Сергієм Міхалком співали люди в залі.

• На концерті в «Бархаті» кожен знайшов своє місце.
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 ЯСКРАВИЙ ОБРАЗ

ПОЛІНА МЕЛЬНИК 
НА ХВИЛІ СТИЛЮ

Ольга КАЦАН, 
фото з архіву родини
 

«Боком не вилізе»
«Уявіть, приходжу я в школу в 10 

років з пофарбованими пасмами 
волосся. В учителів більший шок, 
ніж в однокласників: «Як так! Тобі 
мама дозволила?!» «Мені мама за-
пропонувала», —  зізнаюся у від-
повідь. Дивляться на мене, мов на 
божевільну». 

«Хвилювалася, щоб мене до ди-
ректора не викликали, не почали 
про шкільний дрес-код розповіда-
ти», — підхоплює діалог мама На-
талія і розповідає: «Ми легкі на під-
йом, трохи авантюристи. Якщо нам 
стає нуднувато, треба щось міняти. 
Чому б не зовнішність? Починаємо 
з зачісок. Яскравий колір — і впе-
ред. Не розумію людей, які кажуть, 
що це вилізе боком через років 10. 
Сьогодні стільки засобів для пра-
вильного догляду за волоссям! Бе-
ри і використовуй на здоров’я — 
«драною кішкою» почуватися не 
будеш». 

Конкурент — подушка 
«Перевірено, що каре нашій ро-

дині личить краще, ніж будь-яка 
інша зачіска», — розповідає сім’я 
Мельників. Різні варіації пані На-
талія виконує самостійно, лише 
раз на рік довіряє волосся доньки 
майстру для корекції форми. Є й 
зачіска, з якою пані Наталія конку-
рує як модельєр, називається «Піс-
ля сну», а «створює» її подушка. «Я 
з подушкою конкурую», — сміється 
мама Поліни і зауважує, що донь-
ка екстремалить, шукаючи новий 
стиль навіть уві сні. 

Кольорові пошуки
«Після експерименту з пасмами, 

пофарбувалася у блонд, — розпо-
відає Поліна.— Так походила тро-
хи, допоки моя старша сестра Валя 
не змінила колір волосся на черво-
ний. Залишилася фарба, мама за-
пропонувала обрамити кінці мо-
єї зачіски. По нижньому контуру 
каре зробили червоний контур і 

одне пір’ячко від чола. Ефект був 
— «Вау!» 

У родині в усіх структура волос-
ся специфічна: вигорає на сонці 
так, що одні пасма є світлішими, 
інші — темнішими. Сенсу обира-
ти фарбу за картинкою немає: все 
одно отримаємо колір, про який 
не замислювалися. Я була і рудою, 
і зеленкуватою, і рожевою, і фіо-
летовою, і навіть темно-синьою. 
Причому всі ці кольори утворюва-
ли гаму спонтанно. Ми й досі, ко-
ли змиваємо фарбу, очікуємо: що 
намішали цього разу? Знайомі до 
експериментів звикли, у Інстагра-
мі відгадують новий колір. На смак 
товаришів немає. Дехто пише об-
разливі коментарі, на які навчила-
ся не зважати, тож ігнорую заува-
ження. Що цікаво, кожній людині 
з мого оточення подобається кон-
кретний образ. А один хлопчина й 
досі пише: «Якщо знову пофарбу-
єшся в синій, запрошу в кіно», — 
сміється Поліна.

Нова зачіска — зміни
Дівчина переконана: образ дик-

тує характер. «Змінюючи зачіску, 
доводиться оновлювати гардероб, 
макіяж, а характер міняється. Ко-
ли я фарбувалася в рожевий, була, 
як би це не звучало смішно, «ро-
жевою»: спокійною, витонченою. 
Коли була синьою, мене «бомби-
ло»: всім поведінкою дах зносила. 
А от кардинальні зміни в мене по-
чалися тоді, коли стала блондин-
кою. До цього все моє життя нале-
жало музиці. Уявіть: у перший клас 
музичної школи йдуть, зазвичай, 
років у 10. Я пішла в 5. На Міжна-
родних конкурсах у моїй номінації 
оголошували прізвища учасників: 
«15 років, 13 років, 7 років». «Кому 
7?» — дивувалися. Мені, як вияви-
лось! Маю 5 гран-прі з Міжнарод-
них фестивалів, обходила найкра-
щих музикантів з Канади, Литви. А 
ж тут захотіла на театральну сцену. 
При цьому мала жахливу дикцію 
і трохи комплексувала говорити 
вголос на широкий загал. Але захо-
тілося і все! Через деякий час мама 
записала молодшу сестричку Ліду 
на модельний гурток, попросила 

сходити мене на батьківські збори 
за компанію. Приходжу, а мені ви-
кладач, одразу, як побачила мене, 
каже: «Йди сюди!» Веде в якийсь 
кабінет, дає спідницю і блузку, ке-
рує: «Вдягай!» За кілька хвилин ме-
не представили як модель «Ладу-
шок» (так називається наш театр 
мод). Кілька років всі виступи бу-
дувалися на нас із сестрою, відчу-
вали себе королівнами. Коли я не-
свідомо знов міняла зачіску, впису-
валася у той костюм, який для ме-
не прогнозували керівники, але ще 
не встигли представити. Ну чим не 
диво! А почалося воно, коли зміни-
ла зачіску! Тепер стиль допомагає 
бути собою на сцені театр-студії 
«RAUS», де граю в дитячих виста-
вах. І публіки аніскілечки не боюся. 
Ще й поціновувачів маю». 

На неї дивляться
«Як же приємно з тобою гуляти: 

на нас всі дивляться!» — цитує по-
друг Поліна і каже, що звикла, ко-
ли перехожі «роззявляють рота».

«Коли йдемо вдвох з Полею Бо-
рисполем, бачу, що на неї дивлять-
ся всі. Питаю, чи її це не «напря-
гає», каже, що аніскілечки», — роз-
повідає пані Наталія. 

Дівчина стверджує, що спочат-
ку ніяковіла, а тепер звикла і ку-
пається в увазі, отримуючи задо-
волення. Вийти «не у формі» не 
може, бо в місті добре відома. Не 
подобається надмір-
на увага хіба тату. 
До речі, експе-
рименти три-
мають від ньо-
го в секреті. 
Він бурчить: 
«Що ти з со-
бою зроби-
ла?» Тож По-
л і н а  п і с л я 
ч е р г о в о г о 
перевтілення 
часто ховаєть-
ся від батька. А 
він перш ніж по-
дивитися на донь-
ку, як правило, встигає 
запримітити оновлений стиль у 
соцмережах.

Стильно — вдома 
Поліна дивується: сім’ї вдаєть-

ся вловити модні напрямки за-
довго, як про них починають го-
ворити у світі шоу-бізу. «Ми по-
фарбували пасма згори у блонд, 
а знизу в баклажановий колір. 
Бо нам так захотілося, а вже че-
рез півроку так почали робити 
зірки і про цей стиль з’явилися 
матеріали в Інтернеті, почали ви-
пускати упаковки з фарбами на 
кілька кольорів. Там, де ми, змі-
нюється все! У перукарнях, коли 
приходжу на манікюр, розпиту-
ють, хто мені так круто пофарбу-
вав пасма, бо це в моді і коштує 
така зачіска немало. А ми це в 
домашніх умовах зробили, при-
чому не сподівалися, що вийде 
так стильно».
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 Восьмикласниця бори-
спільського НВК «Гімна-
зія «Перспектива» Поліна 
Мельник вражає експери-
ментами із зачісками і ко-
льором волосся, викли-
каючи резонанс серед 
однолітків та вчителів. Під-
штовхнула на кольорові по-
шуки доньку мама.

Креативні дівчата
У 2010-у Поліна разом із сім'єю 

переїхала до Борисполя із Росії. 
У родині троє дівчат. Старша — 
Валентина Устьянцева — лауре-
ат премії ім. П. Чубинського, ни-
ні студентка КНУ ім. Т. Шевчен-
ка (минулого року обдарованій 
випускниці місцева влада допо-
магала отримати паспорт гро-
мадянки України). Молодша — 
Ліда — третьокласниця гімназії. 
Вона разом із Поліною — місце-
ві артистки. Дівчата часто висту-
пають на сцені міських заходів. 
Їхня мама Наталія — теж твор-
ча особистість. Вона працює в 
міському КМК «Академ» — шиє 
костюми, виготовляє декорації, 
фотографує.



22 №20 (929), 25 травня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»  На часі

 РОЗВАГИ ПО-СТАРОМУ СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ  БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ

АТРАКЦІОНИ БЕЗ 
ДЕКОМУНІЗАЦІЇ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора 

Парковий комплекс атракціонів 
майже 10 років працює із дозво-
лу виконкому Бориспільської місь-
кої ради. Земля, яку він займає, — 
власність міста. Столичного під-
приємця, який організував парк 
розваг, його підлеглі кажуть, ніко-
ли не бачили у парку. Кілька атрак-
ціонів бізнесмен орендує у місь-
кої ради.

Враження. Місцевий скромний 
парк атракціонів —  спадок радян-
ського періоду. Наприклад, кару-
сель «Дзвіночок» 1987 року випус-
ку, колесу «Сонечко» — теж понад 
30 років. Вони побиті часом, під час 

руху риплять, видно іржу, подеку-
ди фарба злущилася. Ці атракціони 
підприємець орендує у міської ра-
ди. Адміністратор Юлія Харіонов-
ська заспокоює, що усі технічні за-
пчастини на древніх атракціонах 
замінено на нові сучасного зраз-
ка. «Ретельно слідкуємо за меха-
нізмами, перевіряємо їхню надій-
ність та безпечність. Перед почат-
ком сезону проходимо перевірку 
контролюючої незалежної фірми 
із Києва», — пояснює жінка і запев-
няє, що атракціони застраховані. 
Страховка розповсюджується на 
атракціон, а не на дитину у випад-
ку травмування, відповідальність 
за безпеку малечі на каруселі не-
суть батьки. «Наша відповідаль-
ність розповсюджується на безпеч-
ну роботу атракціонів», — поясню-
ють співробітники парку. 

Микола Корнійчук, перший за-
ступник міського голови, підтвер-
джує, що атракціони у задовільно-
му стані, постійно перевіряються 
на безпечність та відповідають 
усім вимогам.

Але загальна атмосфера у 
парку розваг складає вражен-
ня завуальованої старовини. Які 
терміни експлуатації паркових 
механізмів, який графік переві-
рок та висновки — цього дізна-
тися не вдалося. Як і того, коли 
і з чиєї ініціативи старі атракці-
они мають замінити на нові. Чи 
нинішні вічні?

Репертуар. Викликає крити-
ку музичне оформлення парку 
атракціонів. По-перше, підбір до-
рослих пісень, часто російсько-
мовних. По-друге, надмірна гуч-
ність музики. 

Адміністратор Юлія пояснює, 
що людям уже не подобалися піс-
ні російською, тому вмикають ра-
діоприймач на хвилю Хіт-FM, де 
більше українського репертуа-
ру. Щодо гучності, то пообіцяла 
приглушати звук. Однак обіцянки 
так і не дотрималися, рівень шу-
му із гучномовців у парку атрак-
ціонів важко витримати навіть 
дорослим. 

  «Вісті» дізнавались 
про безпечність атракці-
онів у Бориспільському 
міському парку.

ЗОНА 
ВІДПОЧИНКУ 
У БУР’ЯНАХ ТА 
СМІТТІ 

Ірина ГОЛУБ 

Тема використання вільних 
територій у Борисполі завжди 
актуальна. «Вісті» навідалися 
до так званої ями у мікрорайо-
ні Соцмістечко, де мала б бути 
зона відпочинку.

Плани. Ініціатором ідеї бла-
гоустрою території був депу-
тат Бориспільської міської ради 
Ігор Євтушенко, який опікуєть-
ся тим округом. З депутатсько-
го мільйона він виділив кошти 
на проектування у «ямі» рекре-
аційної зони. Планується збе-
регти рельєф, пологі схили, на-
садження, провівши санітарне 
вирубування, встановити дитя-
чі та спортмайданчики, силові 
тренажери, облаштувати зону 
барбекю і місце для вигулу со-
бак. У парку має бути зона тре-
нувань для людей з обмежени-
ми можливостями.

Відомо, що кілька років тому 
мешканці прилеглих до «ями» бу-
динків теж проявляли небайду-
жість — приходили на сесію Бо-
риспільської міської ради і про-
сили не допустити будівництва 
там багатоповерхівки, коли бу-
ла така пропозиція від столично-
го забудовника, запевняючи, що 
активно візьмуться за порядок. 

Дійсність. Нині 2,3 га прива-
бливої міської території вкри-
лися високими заростями і за-
кидані сміттям. Протоптаними 
стежками можна пройти до ім-
провізованого саморобного 
спортмайданчика. У зеленій зо-
ні є ризик наткнутися на пляшки, 
бите скло, шприци, купи сміття, 
залишки від багать, коряги. Усе 
говорить про те, що ні депутат, 
ні мешканці не організовувалися 
для благоустрою території. Схо-
же, і не думають. 

«Потрібен час»
Микола Корнійчук, перший 

заступник міського голови:
— Проект ландшафтного пар-

ку у мікрорайоні Соцмістечко 
виготовляється. Після прийнят-
тя зонінгу депутат Ігор Євтушен-
ко уже зміг подати звернення на 
оформлення земельної ділянки 
на КП «ВУКГ» для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекре-
аційного призначення. Після 
того, як від ділянки відмовився 
«ПентоПак», земля знаходиться 
у власності територіальної гро-
мади міста.

Але оформити землю і вигото-
вити проект замало. Будівництво 
можна розпочинати, коли із ями 
у Соцмістечку буде відведена во-
да. Та яма слугує для збору дощо-
вих і талих вод у мікрорайоні. Ін-
шої системи водовідведення там 
немає. Ці роботи є другим ета-
пом після будівництва водовід-
ведення на вул. Момота. 

Виготовлення проекту, експер-
тиза, виділення коштів, тендер 
на визначення виконавця робіт 
спочатку щодо водовідведен-
ня, потім з облаштування парку 
у «ямі» — на усе це потрібно чи-
мало часу. 

ВИПУСКНИЙ 
БУДЕ 
ТРАДИЦІЙНИМ 

Ольга КАЦАН 

Шкільний випускний у 
Борисполі відбудеться 27 
червня. Про це «Вістям» 
розповіла завідувач місь-
кого методкабінету управ-
ління освіти і науки Бори-
спільської міської ради 
Ніна Ковадло. 

Відомо, що за організаційні 
моменти випускного відпові-
дальні управління освіти і на-
уки, методкабінет, а програ-
му загальноміського свята 
готує БДЮТ «Дивоцвіт». Що-
до урочистостей у навчаль-
них закладах, то кожна шко-
ла має свої підходи і тради-
ції, управління освіти у них 
не втручається.

«Програма випускного бу-
де традиційною. Коли я при-
йшла на цю посаду, думала 
щось змінити. Згодом побачи-
ла, що у цьому немає потре-
би, — говорить Ніна Ковадло. 
— Нагородження медалістів 
у міськраді красиве, презен-
табельне — кращого не вига-
даємо. Урочиста хода — ро-
дзинка, бо не в кожному мі-
сті вона є. Маємо ідею замість 
того, щоб розміщувати випус-
кників на трибунах стадіону, 
розставити стільці внизу для 
них, викладачів та директорів 
навчальних закладів. Чи вті-
лимо ідею, стане відомо, коли 
обговоримо питання з місь-
ким головою». 

На прохання дати поради 
щодо випускного батькам Ні-
на Ковадло зауважила: «Не 
треба викидати гроші на до-
рогі наряди. Не треба «вичур-
них» зачісок. Діти і так красиві, 
юні. Схильна до того, щоб під 
час святкування ввечері бать-
ки чітко обговорювали питан-
ня вживання спиртного». 

Ольга КАЦАН

Традиційно 17-18 травня Бо-
риспіль приймав поетичний бо-
монд — учасників IV Міжнарод-
ного фестивалю ронделя «На бе-
регах Альти». 

До Борисполя завітали поети з 
Києва, Тернополя, Львова, Укра-
їнки, Івано-Франківська, Вінниці, 
Чернівців, Рівного, Умані, Миронів-
ки, Коломиї, Кіцмані митці з Болга-
рії, Польщі, Словаччини. 

Свято поезії співпало із Всесвітнім 
днем вишиванки, тому дійство роз-
почалося на Європейській площі, де 
ронделісти спостерігали за концерт-
ною програмою від БДЮТ «Дивоцвіт» 
та флешмобом «День вишиванки».

Потому відбулося літератур-
но-мистецьке свято «Рондель і піс-
ня» до 70-річчя від дня народжен-
ня Миколи Боровка. Модерувала 
його Людмила Пасенко. 

Міський голова Анатолій Федор-
чук вручив імениннику Грамоту 
Верховної Ради України за заслуги 
перед українським народом. Місь-
кий голова зачитав авторський 
віршований дарунок: 

Колись, можливо, українська
  мова буде не така:
Насиченіша стане 
 іншомовними словами. 
Але літатимуть хрущі, 
 як і сьогодні, над садами,
І популярними залишаться 
 ронделі Боровка.

Серед відзнак, які отримав у 
цей вечір М. Боровко — вітальна 
адреса від Президента України, 
рішення про присвоєнння зван-
ня «Почесний громадянин Бари-
шівського району», звідки він ро-
дом, відзнака «Георгія Перемож-
ця» ІІ ступеню за вагомий внесок у 
справу відродження духовності та 
патріотичного виховання молоді 
незалежної України. 

Вітали присутніх співачки Ма-
рія Лухтай, Тетяна Брова, Сабі-
на Расулова, дует «Юлії» (Юлія 
Хопта та Юлія Шиналь), ансамб-
лі «Барви України» та «Оріяна», 
тріо бандуристок «Заграва», На-
родна хорова академічна капе-
ла ім. П. Чубинського (керівник 
Дмитро Радик).

Літературні премії Асоціації 
поетів-ронделістів України «Рон-
дель року-2017» вручили Ользі 
Кіс зі Львова (за рондель «Спаси-
бі, браття, що зійшлись») та Во-
лодимиру Литвину з Борисполя 
(рондель «Після дощу оновлена 
земля»). 

Продовжився перший фести-
вальний день літературним кафе 
«Шапка Мономаха», на якому ві-
тали новоприйнятих до Асоціації 
поетів-ронделістів: Андрія Бенди-
ка, Аллу Богуш, Олега Майбороду, 
Миколу Федорова. 

Наступний день у гостей розпо-
чався з творчих зустрічей в загаль-
ноосвітніх закладах міста, де шко-
лярі мали нагоду спілкуватися з 
письменниками віч-на-віч.

ПИСЬМЕННИКИ ЗБИРАЛИСЯ «НА БЕРЕГАХ АЛЬТИ» 
 ЧЕТВЕРТИЙ ФЕСТИВАЛЬ

• Каруселі у міському парку — спадок радянського періоду.
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Екосистема
 ЦІКАВЕ ПОРЯД

ЇЖАК: З ХВОСТОМ 
І КЛІЩАМИ НА ГОЛКАХ

Дарина ЧЕРПАК

— Ігоре, які види їжаків меш-
кають у нашій місцевості?

— Їжаки — ссавці з ряду кома-
хоїдних. У природі розселені прак-
тично по всій земній кулі (крім Ав-
стралії та Америки). Існує 17 різно-
видів їжаків. Найбільшого поши-
рення набули 4 види.

Звичайний або європейський 
проживає у нас. Даурський їжак 
живе в Сибіру. «Лисий» або темно-
голковий їжак мешкає в середній 
Азії. Вухатий відрізняється від ін-
ших великими вухами і мешкає на 
території Близького Сходу.

— Усі знають їжака із мульт-
фільмів, там він носить на ко-
лючках грибочки і яблука, чи від-
повідає це дійсності?

— Напевне, ні. Я не знаю, хто ба-
чив їжака із яблуком на спині. Але 

серед науковців були версії, що 
тваринка таким чином може чи-
стити голки. Все, що збирає їжак 
у голках, це велика кількість клі-
щів. Адже ця тваринка є головним 
годувальником іксодових кліщів. 

— Їжаку не шкодять кліщі? 
— Їжаки — древні тварини, які 

мають стійкість до безлічі негатив-
них чинників, зокрема, отрут, на-
віть таких, як миш’як і синильна 
кислота. Тому хвороби, які пере-
носять кліщі, для їжака не станов-
лять небезпеки. 

— Вони є переносниками не-
безпечних хвороб?

— Особисто мене кусав їжак 
лише один раз, коли давав йому 
хруща, а випадки захворювань від 
їжаків мені не відомі. 

— Як зимують і як розмножу-
ються їжачки?

— Їжак залягає у сплячку, знай-
шовши зручне місце, нижче шару 
промерзання. Міцно спить з ли-
стопада до квітня і зовсім нічого 
не їсть. За літо і осінь він добре 
наїдається, а під час зимового сну 
повільно худне.

Період розмноження, точніше 
«гону», розпочинається із пер-
шим потеплінням. Після зимової 
сплячки їжак худий, але статевий 
інстинкт бере своє.

— У їжаків є шлюбний ритуал?
— Особисто бачив бійку двох 

самців: стоять один навпроти одно-
го, і хтось із них кричить. Крик схо-
жий на голосний вереск. Я, почувши 
це верещання, дуже злякався, по-
думавши, що хтось потрапив у біду, 
але підсвітивши, побачив двох їжа-
ків. Після бійки самець-переможець 
годинами кружляє біля їжачихи. У 
цей період можна чути деяку подо-
бу пісні. На слух вона сприймається 
як низка досить чистих голосових 
звуків. Старання співака не залиша-
ються непоміченими.

Вагітність їжачихи триває чо-
тири — шість тижнів, і самка на-
роджує трьох-чотирьох їжаче-
нят, кожне з яких важить не біль-
ше 30 грамів, через кілька годин 
з'являються білі і темні м'які гол-
ки. Протягом двох тижнів маля-
та беззахисні. Розміром їжачки 
близько 7 см. Перші дні їжачи-
ха не відходить від дитинчат, зі-
гріваючи своїм теплом і годую-
чи смачним поживним молоком. 
Їжачки ростуть швидко. Через 
кілька днів вони починають за-
тівати ігри, штовхаючи і боксу-
ючи один одного. Якщо трапля-
ється, що їжачок зголоднів або 
вивалився з гнізда, він починає 
пищати і тихенько клацати. Ма-
ти, почувши ці сигнали, надає ди-
тині необхідну допомогу. У разі 
небезпеки їжачиха переносить 
у зубах дитинчат в більш надій-
не місце. Через місяць забарв-
лення їжачків робиться, як у до-
рослих. Тепер вони слідують за 
матір'ю невідступно, переймаю-
чи її життєвий досвід — вчаться 
розпізнавати ворогів, відрізняти 
їстівні предмети від неїстівних, 
вивчають територію.

Їжак всеїдний, але перевагу на-
дає безхребетним. Може їсти яйця 
дрібних птахів, які гніздуються на 
землі, може ласувати гризунами та 
плазунами. 

— Від чого залежить колір 
їжака?

— Основна кількість їжаків ма-
ють схоже забарвлення: голки 
темні зі світлими кінчиками. Моло-
денькі їжаки світліші. Їжак — рух-
лива тваринка. За ніч у пошуках їжі 
він проходить до трьох кілометрів. 
При ходьбі і бігу ступає на землю 
всією ступнею, тому на твердо-
му ґрунті, асфальті, на підлозі кім-
нати, особливо в тихі нічні годи-
ни, чітко чути їжачиний тупіт. Звір 

добре плаває, швидко працюючи 
лапками і характерно піднімаючи 
догори голову.

— В їжаків є вороги? 
— Так, це собаки, лисиці, вовки. 

Також цигани їдять їжаків, запіка-
ючи їх у глині. Коли глина висти-
гає, її розбивають і разом з голка-
ми викидають. Залишається гото-
ве м’ясо — «неймовірно смачна 
страва», за словами Жан-Поля 
Клебера, автора книжки «Цигани». 
Тепер, на жаль, багато їжаків гине 
під колесами автомобілів. Здаєть-
ся, найбільше їх гине, коли вони 
щойно прокидаються від зимово-
го сну і починають шукати їжу. Як-
що ж їжака обминуть усі небезпе-
ки, він житиме приблизно шість 
років і виросте до 25 см.

— Ви говорили, що їжаки — 
древні істоти. Тобто еволюція 
мало їх змінила? 

— Так, їжаки, як вид, існують 15 
млн років, його родичі — кроти, зем-
лерийки. Хоча зовні вони не схожі. 

— Сьогодні модно тримати 
їжака за домашнього улюблен-
ця. Чи упізнає тваринка свого 
господаря?

— Ні, мозок у таких тварин ма-
лорозвинений. Єдине, що змо-
же їжак — це набути харчового 
рефлексу. 

— Їжаки хворіють на сказ?
— Теоретично можуть, але я не 

чув про такі випадки. 
— Дикобраз — це родич їжака?
— Ні, дикобраз — родич гризунів. 
— Чим їжаки важливі для при-

роди?
— Це доволі атавістичні (древ-

ні) види, і вони не займають пев-
ної важливої ніші.

— Тобто, якщо вони зник-
нуть, то баланс у природі не по-
рушиться?

— У цілому так. Але цього б не 
хотілося.

 Продовжуємо вивча-
ти природу разом із Ігорем 
Землянських. Сьогодні по-
говоримо про всім відомо-
го нам звірка їжака.

Ігор ЗЕМЛЯНСЬКИХ,
орнітолог

Цікаве про колючих:
 • У античний період шкурки 

їжаків сушили, натягнув-
ши на дощечку. Виходили 
чудові гребені для вовни 
овець.

 • У голках їжаків збирається 
велика кількість кліщів, і 
голки заважають їжакам 
позбутися паразитів. Це 
дозволило вченим ввести 
одиницю «їжак-годину». 
Їжак-година — це кліщі, 
зібрані звіром протягом 
години під час лісових 
прогулянок. Такий під-
рахунок важливий для 
епідеміологів — дозволяє 
виявити ступінь заражено-
сті енцефалітом природних 
осередків.

 • У їжака 36 зубів. До старості 
зуби випадають.

 • У момент серйозної небез-
пеки їжаки не тільки випо-
рожнюються, але і обмащу-
ються своїми фекаліями. 
Очевидно, така поведінка 
звірків — спосіб захисту. 
Також при небезпеці їжаки 
згортаються в клубок. 
Виняток становить вухатий 
їжак, який рятується від 
ворогів втечею.

 • У їжаків є хвости. У звичай-
ного їжака довжина хвоста 
не більше 3 см.

 • У середньостатистичного 
їжака приблизно 10 тисяч 
голок. Вони оновлюються 
раз на три роки. На щастя 
для їжачка, їх оновлення 
відбувається поступово.

• ЇЖАКИ НЕ ПОЛЮЮТЬ 
НА МИШЕЙ. 
МОЖЛИВО, 

І ХОТІЛИ Б, АЛЕ 
НЕ МОЖУТЬ 

ЇХ НАЗДОГНАТИ.

• ЇЖАКИ МОЖУТЬ 
КРИЧАТИ, БІГАТИ 
І НАВІТЬ ТУПОТІТИ.
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ОВНИ. Зайвий поспіх та надмірна 
емоційність можуть спричинити фі-
нансові втрати й непорозуміння з 
близькими людьми. Ймовірний неспо-
діваний поворот подій.

ТЕЛЬЦІ. Постарайтесь не витати в 
хмарах, а тверезо дивитися на свої 
можливості. Практичність і холодно-
кровність дозволять досягти блиску-
чих результатів.

БЛИЗНЯТА. Сприятливий час для ви-
гідної реалізації творчих ідей. Але для 
цього знадобиться вся ваша енергія та 
рішучість. Вихідні для близьких людей.

РАКИ. Можливо, начальству не над-
то сподобається ваша ініціативність. 
Тримайтесь ближче до своїх рідних, 
колег-однодумців, вірних друзів та 
порадників.

ЛЕВИ. Доведеться багато працювати, 
тому краще не розпорошувати сили 
на дрібниці. Візьміться за одну спра-
ву та зробіть її якісно. У вихідні не ка-
жіть зайвого.

ДІВИ. Цього тижня уникайте зайвої 
метушні, ризикованих кроків, фінан-
сових угод. Зараз важливо впорядку-
вати свій спосіб життя і побут, створи-
ти затишок у домі.

ТЕРЕЗИ. Якщо виникнуть несподівані 
труднощі, постарайтесь не панікувати 
і спокійно в усьому розібратися. В осо-
бистому житті бажано нічого не міняти.

СКОРПІОНИ. Фортуна до вас при-
хильна. На роботі, та й узагалі у діло-
вих взаєминах, можливі перспектив-
ні пропозиції від надійних партнерів 
і прибуток.

СТРІЛЬЦІ. Якщо несподівано захоче-
те щось кардинально змінити — за-
чіску, роботу, сімейний стан — дер-
зайте! Але будьте обережні з докумен-
тами та грошима.

КОЗОРОГИ. В особистому житті ви на 
гребені успіху. А от на роботі не варто 
чіплятися до колег та партнерів із кри-
тичними зауваженнями. Вихідні прове-
діть з друзями.

ВОДОЛІЇ. На перший план вийдуть 
робота, навчання, термінові справи. Го-
туйтесь виконувати безліч несподіва-
них завдань, причому навіть у вихідні.

РИБИ. Напружений період. Доведеть-
ся працювати й боротися, зате з'явить-
ся можливість впровадити свої твор-
чі задуми. Вихідні теж принесуть якісь 
клопоти.
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