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 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

СЕКРЕТАР НА МІСЦІ, 
«РОШЕН» ЗНОВУ ПОСУНУЛИ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Крісло встояло
У чому причина подання прокура-

тури, стало зрозуміло, коли узяв сло-
во секретар і повідомив, що фактич-
но суміщає державну посаду і під-
приємництво, бо не зміг вийти із 
співзасновників підприємства, яке 
не працює і не отримує прибутків. 
«Зібрати раду директорів непрацю-
ючого підприємства неможливо, не-
має кому задовольнити мої заяви на 
вихід із співзасновників», — пояснив 
претендент на звільнення. Він гово-
рив, що уважна позиція прокурату-
ри — це відповідь на його опір що-
до грального бізнесу у місті та захи-
сту інвесторів окремих довгобудів.

Із сесійної трибуни звучала інфор-
мація і про емоційність Ярослава, що 
він може дозволити некоректні ви-
словлювання, були заклики написа-
ти заяву, але також відзначалося, що 
діяльність секретаря результативна. 
Питання про дострокове припинен-
ня повноважень секретаря міськра-
ди Ярослава Годунка через проце-
дуру таємного голосування не було 
включено до порядку денного. 

Шумові смуги та 
Генплан

Смерть дитини на переході… У 
зв’язку з цією страшною подією при 

розгляді змін до бюджету депутати 
підтримали виділити кошти на об-
ладнання нерегульованих пішохід-
них переходів у Борисполі шумови-
ми смугами.

У ході обговорення змін до бю-
джету було висловлено сумнів, чи 
варто поспішати виділяти кошти 
на розробку нового Генерального 
плану міста. Дехто з депутатів ствер-
джував, що поки достатньо нещо-
давно прийнятого зонінгу. 

З цього приводу депутат Ігор 
Шалімов наголосив, що Бориспіль 
сьогодні живе за Генеральним 
планом, прийнятим у 2006 році. 
За ці більш ніж 10 років змінили-
ся технології, місто розбудувало-
ся майже у два рази. «Генплан не 
відтворює існуючої ситуації по до-
рогах, по розв’язках, по очисних 
спорудах, по будівництву садоч-
ків і шкіл. Давайте створимо робо-
чу депутатську групу, яка буде за-
йматися Генпланом, із залученням 
спеціалістів. А очолити цю робо-
чу групу може Олег Верес», — ви-
ступив Ігор Шалімов. Зміни до бю-
джету були підтримані, включаючи 
Генплан і шумові смуги. 

Як ремонтуватимемо 
у складчину

При обговоренні питання про 
затвердження Програми по спів-
фінансуванню робіт з капіталь-
ного ремонту багатоквартирних 
будинків та гуртожитків на 2018-
2022 роки депутати із трьох за-
пропонованих варіантів обрали 
той, що має найменші відсотки 
частки внесків мешканців. Відсо-
тки населення на співфінансуван-
ня тим менші, чим старіший бу-
динок, максимальне фінансове 
навантаження нестиме міський 
бюджет. 

«Рошену» відмовляють
У черговий раз не отримало 

підтримки питання про прове-
дення експертної грошової оцін-
ки земельних ділянок, на яких 
розташований «Бісквітний комп-
лекс «Рошен», що є першим кро-
ком до викупу землі. Позиція біль-
шості депутатів однозначна: не 
можна продавати землю, коли ці-
ни на неї мінімальні й не виріше-
не питання про повноцінну пайо-
ву участь. Наголошувалося, ніщо і 
ніхто не перешкоджає підприєм-
ству будуватися, вводити потуж-
ності в експлуатацію — коли воно 
почне випускати продукцію, вико-
нає усі зобов’язання та домовле-
ності перед містом, міські обранці 
готові будуть розглянути питання 
продажу землі. 

«Форум порятунку 
Києва» рятував 
Бориспіль від цирку 
з тваринами

Цирк шапіто, який розташувався 
біля «Аеромолу», привів на засідан-
ня захисників тварин, яких очоли-
ла київська організація. Цирку було 
надано дозвіл виконкому міськра-
ди за умови, що він не використо-
вує у постановках тварин. Циркачі 
вирішили, що йдеться про диких 
тварин. Але неважко уявити, як 
почуваються і свійські тварини під 
час тривалих переїздів та на розпе-
ченому асфальті. Захисники хотіли, 
щоб цей цирк забрався із міста. Бо-
риспільський міський голова Ана-
толій Федорчук наголосив, що, да-
ючи дозвіл, члени виконкому були 
переконані, що не буде тварин. З 
цього приводу депутати прийняли 
соломонове рішення — цирк про-

веде заплановані вистави, але біль-
ше жоден мандрівний цирк із тва-
ринами у Борисполі виступати не 
має права. 

Квартири військовим
Бурхливе обговорення депута-

тів викликало питання про присво-
єння поштової адреси новобудові 
на вул. Головатого, 76 (третьої чер-
ги будівництва) — це ЖК «Лелека», 
який зводить підприємство «Транс-
промсервіс» Світлани Танцюри. 
Один відомий у Борисполі активіст 
намагався переконати депутатів, що 
будівництво має порушення і при-
своєння адреси потрібно відклас-
ти. Будівельна комісія, вивчивши на-
дані документи, порушень щодо бу-
дівництва не виявила. Забудовник 
зарекомендувала себе як людина, 
яка виконує усі дані підприємством 
зобов’язання, про що говорили де-
путати у залі. Квартири у згаданому 
будинку уже придбали інвестори, 
яким потрібно оформляти докумен-
ти і приводити оселі до ладу, а ще 
Міністерство оборони придбало 50 
квартир для військовослужбовців. 
Тож адресу новобудова отримала.

Підвищені тарифи 
відмінили

Сесія відмінила рішення вико-
навчого комітету Бориспільської 
міської ради про підвищення та-
рифів на обслуговування будинків 
ЖЕКу «Укрвійськбуду», оскільки ке-
рівник підприємства не йде на кон-
такт із мешканцями, підприємство 
не виконує своїх обов’язків. Депу-
тати визнають, що тарифи підпри-
ємству підвищувати необхідно, але 
спочатку керівник ЖЕКу має вислу-
хати претензії, виправити недоліки, 
узгодити усі спірні питання. 

 Головною інтригою 42 
сесії Бориспільської міської 
ради VII скликання 29 трав-
ня було подання прокуратури 
щодо дострокового припи-
нення повноважень секрета-
ря ради Ярослава Годунка. 

 Є НАКАЗ

ЗДАВАТИ 
ЧИ НІ ГРОШІ 
НА КЛАС

Тетяна ХОДЧЕНКО

Батьківські комітети у 
школах традиційно уже 
розпочали збір коштів на 
ремонти класів. Чи мають 
право батьки відмовитися 
робити будь-які внески на 
потреби класу? «Вісті» ціка-
вилися у керівників управ-
ління освіти та науки Бори-
спільської міської ради.

Катерина Шабан, заступник 
начальника місцевого управ-
ління освіти, запевнила, що 
здавати кошти на потреби 
класу можна лише за особи-
стим бажанням, а за явної по-
треби ремонту класу фінанси 
виділятимуться із міського бю-
джету після відповідної про-
цедури. «Інколи батьки прояв-
ляють ініціативу фінансуван-
ня, але це лише на їхній роз-
суд. Ні директор, ані вчитель 
ні в якому разі не мають пра-
ва порушувати питання необ-
хідності здачі коштів», — ко-
ментує Катерина Степанівна. 
Тож кошти здавати на потре-
би класу можна лише за влас-
ним бажанням та можливістю, 
ні в якому разі це не має бути 
вимаганням, фіксованою су-
мою чи обов’язковим щоріч-
ним внеском. 

Відповідно до статей 53, 61 
Закону України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про 
благодійну діяльність та бла-
годійні організації» у 2017 році 
управління освіти та науки Бо-
риспільської міської ради ви-
дало Наказ «Про заборону збо-
ру коштів з батьків учнів і вихо-
ванців навчальних закладів». 

Ним категорично заборо-
няється директорам навчаль-
них закладів та вчителям зби-
рати гроші, втручатися в діяль-
ність благодійних фондів та пі-
клувальних рад, не допускати 
вимагання (ініціювання) збору 
коштів, встановлення обов’яз-
кових одноразових чи регуляр-
них внесків від батьків учнів… 
Але документом дозволено це 
робити батьківським комітетам. 

Повністю текст наказу роз-
міщено на сайті Бориспіль-
ського міського управління 
освіти та науки в графі «нор-
мативно-правова база», озна-
йомитися із документом мож-
на і на сайті «Вістей».

• Євгеній Боженко пропонував Ярославу Годунку написати заяву 
на звільнення з посади.

• У залі, як завжди, було багато обговорень і дискусій.
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АРИФМЕТИКА СМІТТЯ
 Ця проблема горою височіє на сміттєзвалищі між Бори-

сполем і Глибоким, вибухає стихійними смітниками у різ-
них районах міста, навесні і восени піднімається димовою 
завісою... Бориспіль програє у боротьбі зі сміттям.

«Тарифи не переглядатимуться»

Ірина КОСТЕНКО

Коли йдеться про вивезення сміття з приватного сектору Борисполя, 
кілька років підряд є одне пояснення: договір із Бориспільським КП «ВУКГ» 
уклали 30-35% обійсть. Спроби підприємства змінити ситуацію наштовху-
ються на небажання людей оплачувати послуги з утилізації твердих побу-
тових відходів. Нині підприємство обслуговує 3481 садибу. Інші 2/3 влас-
ників вважають, що у них сміття немає, і не платять…

Директор КП «ВУКГ» Володимир Найчук:

— Трьома ГАЗ-53 обслуговуємо 35% 
обійсть, власники яких уклали договори. 

Транспорт працює на межі, через день 
стає на ремонт. Сподіваємося, що буде 
прийнято публічний договір, який зо-
бов’яже платити за сміття усіх. Щоб охо-
пити ввесь приватний сектор, необхідно 
поповнити автопарк ще хоча б шістьма 

авто. Договори іноді укладаються цілими 
вулицями, і плату приносить голова вулич-

ного комітету. Триває підготовча робота зі 
створення абонентського відділу, який упоряд-

кує усі моменти із споживачами.

Нинішня система розрахунків за 
вивезення сміття не враховує кіль-
кості людей, які проживають у бу-
динку. Сума оплати однакова — 31 
грн 80 коп. із садиби, незалежно, 
скільки там проживає людей.

— Чому я повинен платити і за се-
бе, і за того хлопця? — ставить пи-
тання пенсіонер Олександр Юр-
ченко. Нині він працює на КП «ВУКГ», 
опікується роботою комп’ютерної 
техніки. — У Борисполі норма нако-
пичення твердих побутових відхо-
дів — 2 кубічних метри на людину на 
рік. Поділити на 52 тижні — виходить 
28 л на тиждень. Одна людина — 
один 28-літровий пакет, вісім мешкан-
ців — вісім 28-літрових пакетів. Але за 
ті ж гроші — 31 грн 80 коп. Де логіка?

Такі підходи мотивують тим, що 
важко визначити, скільки людей 
проживає у будинку. Але ж у інших 

містах, неподалік Борисполя, плату 
беруть із людини, а не із оселі. Бі-
ла Церква — 14,44 грн, Боярка — 
17,89 грн, Буча — 18,76 грн, Василь-
ків — 13,76 грн. Думаю, вони охоче 
поділяться досвідом. 

— Чи можна дистанційно укла-
сти договір на вивезення сміття? 

— Послуга недоступна. Нині на 
сайті підприємства висвітлено усю 
інформацію. Є графік добового 
включення-відключення освітлен-
ня, графік вивезення ТПВ, перелік 
садиб, з яких вивозять сміття з ін-
формацією про оплату: з якого чис-
ла вивозять, до якого числа сплаче-
но… Було створено і особисті сто-
рінки підприємств-платників, але 
нині інформація недоступна. Для 
приватних садиб, доки немає осо-
бових рахунків, таку послугу запу-
стити неможливо. 

Кілька років тому місто придба-
ло для комунгоспу два «Мерседе-
си» для вивезення сміття від бага-
топоверхівок. «Вісті» застали одну 
з машин на базі в очікуванні ремон-
ту. Водій показав камінь розміром 
з кулак, який призвів до поломки 
сміттєзбирального обладнання.

— «Мерседеси» обходяться доро-
го, — зазначає Володимир Найчук, 
— бо авто обслуговуються тільки 
на техстанції. Кожні два місяці дово-
диться викладати кругленьку суму. 
Профілактичний догляд із заміною 
мастил коштує 20 тис. грн. У випадку 
поломки, щоб доставити на техстан-
цію, потрібно ще й тягач замовити, а 
це ще 15 тис. грн. Нещодавно дове-
лося сплатити за обслуговування з 
ремонтом одного із автомобілів 90 
тис. грн. У копієчку влітає і гума для 
коліс, — коментує Найчук.

Сьогодні на підприємстві у техніці 
різнобій: ГАЗи, МАЗи КрАЗи… Різні 
системи, різні запчастини. І незруч-
но, і здорожує обслуговування.

Найсвіжіше придбання міста для 
комунгоспу — сміттєвоз КрАЗ. «Ми 
просили МАЗ. Але в тендері було 
прописано: «Сміттєвоз МАЗ або ана-
лог». От і виграв український аналог, 
а комунгосп отримав проблемну 
машину. «Бампер виявився занизь-
ким для заїзду на звалище, чекали, 
доки із заводу привезуть новий. Ав-
томобіль так і виїхав із непрацюю-
чим спідометром. Оце український 
виробник!» — кажуть у КП.

Бориспіль і радий був би не ма-
ти більше справи із КрАЗами, ку-
пувати надійніші МАЗи, але у тен-
дері на можна вказувати одно-
го виробника. Тому і пишуть: 
«МАЗ або аналог».

«І за себе, і за того хлопця»

«Сміття ударило по «Мерседесах»

Заступник директора КП «ВУКГ» 
Володимир АВРАМЧУК:

— Бориспільці люблять стихій-
ні сміттєзвалища. З труднощами 
наші працівники прибрали сміт-
ник біля «Рояну» на вул. Овраш-
ка. Народ відразу створив новий 
смітник на вул. Глибоцька, 81. У 

місті повно подібних сміттєзва-
лищ, зокрема на Шептицького, 
Новопрорізній… Застосовувати-
мемо заходи. Добиватимемося, 
щоб платили за вивезення сміт-
тя, так, як зробили у Білій Церкві. 
Створення абонвідділу, щоб ко-
жен платник мав особовий раху-
нок — це один із напрямків ро-
боти. Держава розділила послу-
ги на комунальну і на житлову. 
Із червня ЖЕКи мають надавати 
житлові послуги, а наша послуга 
— комунальна. Це означає, що 
ми матимемо укладати догово-
ри із кожним мешканцем бага-
топоверхівки — нині ця послу-
га у структурі тарифу ЖЕКів. Оп-
лати йшли через ЖЕКи. І ми че-

кали, доки ЖЕКи розрахуються з 
нашим підприємством. Нині сума 
заборгованості ЖЕКу і ЖРЕУ пе-
ред комунгоспом складає понад 
мільйон грн. 

На підприємстві щодня виїж-
джає 20 одиниць техніки, беремо 
пальне в борг, не встигаємо роз-
рахуватися, як знову залазимо у 
борги. У червні ми ще працюва-
тимемо за старою схемою.

— Плануєте ставити питан-
ня про оплату за сміття з при-
ватного сектора з людини, а не 
з оселі?

— Обговорюватимемо, але то-
ді, коли розглядатимуться тари-
фи. Поки перегляд тарифів не 
планується.

«Закон недосконалий»

Перший заступник 
Бориспільського міського 
голови Микола КОРНІЙЧУК:

— Нещодавно на круглому 
столі у Міністерстві ЖКГ обгово-
рювали тему укладання окремих 
договорів із мешканцями бага-
топоверхівок. Були присутні і Бо-
риспіль, і Біла Церква, і Бровари, 
і Дніпропетровськ, і Маріуполь, 
багато представників. І всі про-
ти, щоб виводити тариф на виве-
зення сміття із структури тарифу 
на обслуговування житлових бу-
динків. Бо буде та ж ситуація, що 
із вивезенням сміття із приват-

ного сектору. Навряд чи всі побі-
жать підписувати договори. Зро-
блять це одиниці. Але послугу ми 
змушені будемо надавати. Бо ча-
стина людей ці договори укладе 
і вимагатиме їх виконання. Ми ка-
тегорично проти виділення цієї 
послуги в окрему. 

— Як плануєте примушува-
ти людей оплачувати вивезен-
ня сміття?

— Візьмемо до уваги досвід 
Кременчука, де навіть стежили 
за власниками будинків, які не 
бажали укладати договори, ло-
вили за руку тих, хто вивозив не-
потріб до сміттєвих майданчиків 
біля багатоповерхівок чи на сти-
хійні смітники. І штрафували. А 
штраф складає для фізичних осіб 
від 20 до 80 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян — 
340-1360 грн. Юридичні особи 
— до 100 неоподатковуваних мі-
німумів — 1700 грн.

— Але ж цей транспорт-
ний парк підприємства ледь 

встигає виконувати нинішні 
обсяги робіт.

— Перш ніж впроваджувати 
публічний договір, потрібно по-
турбуватися про забезпечення 
авто. Готуємо документацію, щоб 
купити додаткову техніку. Тепер 
ще мусимо отримувати дозвіл 
антимонопольного комітету. Пу-
блічний договір буде оприлюд-
нений після того, як підприєм-
ство матиме достатньо техніки. 

— Чому для комунгоспу бу-
ли придбані саме «Мерседеси»? 

— Цей автомобіль має найбільш 
надійне шассі. «Мерседеси» їздять, 
ламається обладнання, виготовле-
не у Кременчузі. Так, запчастини 
до цих автомобілів дорогі, обслу-
говування дороге. А що дешеве?

— Чи вважаєте справедливим 
оплату за вивезення сміття з 
дворища, а не із мешканців? 

— Для цього довелося б брати у 
штат ще дві людини, які будуть ви-
значати, де скільки людей прожи-
ває. Такої можливості у нас немає.

«Замкнене коло»

• Жителі приватного сектору Борисполя не поспішають укладати договори на вивезення непотребу.
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 ІЗ БУДМАЙДАНЧИКА

 ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

 ПРО ОСВІТУ

НОВА ШКОЛА: 
РОБОТА ТРИВАЄ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Процес триває
Переконалися, роботи в роз-

палі. Минулого тижня заверши-
ли 1500 кв. м зовнішнього оздо-
блення фасадних стін штукатур-
кою, ще лишилося 2500 кв. м. Ва-
силь Протас, головний виконроб 
будівництва, поділився із «Вістя-
ми» робочими деталями. За його 

словами, колір майбутнього за-
кладу освіти обрано жовто-м’ят-
ний, наразі триває прокладання 
інженерних мереж. 

«Розведення електромереж 
та сантехнічні роботи завершені 
на 70%, вентиляційні роботи ви-
конані на 60%. Зроблено 25 тис. 
кв. м (а це близько 90%) настін-
ної гіпсової машинної штукатур-
ки, до речі, її рельєф буде чоти-
рьох видів, — поділився Василь 
Миколайович. — Підлога у за-
кладі поки вкрита цементно-пі-
щаною стяжкою, під нею закла-
дено 20-мілімітровий шумоізоля-
тор, який доставлено із Польщі на 
замовлення. 

«Вісті» переконалися, що уже ви-
значено розміщення учнівських 
класів. Так, у кабінетах хімії, біоло-
гії, інформатики зроблено електро-
точки до робочих місць у класах 
для підключення комп’ютерів. У го-
ловній окрасі закладу — просторо-
му актовому залі з балконом для 
глядачів — завершуються роботи 

із облаштування сцени, а великий 
читальний зал майже готовий, ли-
шилося пофарбувати стіни. 

Робота над мережами
Зараз зовнішні мережі чекають 

своєї черги, а саме: прокладення 
газогону до приміщення школи, 
водопровідних та каналізаційних 
труб. Лінії електромереж, згідно з 
вимогами ПрАТ «Київобленерго», 
необхідно винести за територію 
школи під землею. «Зараз розро-
бляється проект на будівництво 
власної незалежної підстанції, тех-
нічні умови вже отримали», — по-
відомив Микола Корнійчук, заступ-
ник міського голови.

Стало відомо, що проводиться 
коригування проекту будівництва 
закладу, потім буде призначено йо-
го експертизу, тоді виділятимуться 
бюджетні гроші на продовження 
будівельних робіт. Кошти на заку-
півлю меблів мають передбачити в 
уже скоригованому проекті. 

Відкриття у 2018-у
Відомо, якщо заклад не встиг-

нуть здати в експлуатацію до ве-
ресня 2018 року, то до опалюваль-
ного сезону школа має прийняти 
своїх перших учнів. «Заклад ще не 
на стадії завершення, тому навіть 
якщо його відкриття буде посеред 
навчального року, а не на почат-
ку, як планувалося, то це нормаль-
но. Міська влада планує, в першу 
чергу, перевести у новий акаде-
мічний ліцей школярів із тих шкіл, 
де навчання триває у дві зміни, з 
метою розвантажити переповне-
ні школи Борисполя», — пояснив 
Микола Корнійчук.

Згідно із законом
Інші принципи набору школя-

рів та вчителів у нову школу, ок-
рім за територіальним розподілом 
— як вимагає закон, чиновники 
міськради поки не коментують. 
Скільки у закладі працюватиме 
вчителів, також невідомо. «Вісті» 
дізналися лише про те, що ново-
обраний директор закладу Окса-
на Пономарьова попередньо уже 
занотовує усіх охочих претенден-
тів-викладачів на роботу в новій 
школі, щоб був вибір кваліфікова-
них спеціалістів.

Це підтвердили і в управлін-
ні освіти. На запитання, за яким 
принципом відбуватиметься на-
бір викладацького складу і як при-
йматимуть школярів до академіч-
ного ліцею, Катерина Шабан, за-
ступник начальника управлін-
ня освіти і науки Бориспільської 
міської ради, відповіла: «Кадро-
вим питанням буде займатися ди-
ректор закладу, управління осві-
ти допомагатиме, адже до ліцею 
прийдуть учні для здобуття про-
фільної освіти, тож викладачі ма-
ють бути хорошими. Можливо, 
кандидати й доктори наук пра-
цюватимуть за сумісництвом. Пи-
тання відкрите. Щодо набору уч-
нів — території обслуговування 
для ліцею поки не було визначе-
но. Якщо це буде зроблено, ліцей 
дасть можливість розвантажити 
інші міські школи».

 Будівництво академіч-
ного ліцею в Борисполі на 
вул. Робітнича-Банківська 
наразі наполовину готове, 
проте кінцевої дати здачі 
в експлуатацію поки точно 
не називають. На прохання 
читачів «Вісті» побували на 
будмайданчику. 

Будівництво школи на вули-
ці Робітнича-Банківська роз-
почалося у 2016 році, тендер 
на її зведення виграла відома 
в Україні бориспільська ком-
панія ПрАТ «Агробудмеханіза-
ція». Згідно з проектом, у новій 
школі навчатиметься 825 учнів 
у 33 класах. Анонсована дата 
здачі об’єкта в експлуатацію — 
серпень 2018 року. 

На сесії міської ради 29 трав-
ня депутати проголосували за 
виділення додаткової земель-
ної ділянки на вул. Банківська, 
30а як додаткової території для 
академічного ліцею.

ДОВІДКОВО
ПІДСУМКИ 
НАВЧАЛЬНОГО 
РОКУ

Ірина КОСТЕНКО 

• Кількість випускників. 
2018-й навчальний рік закін-
чили всього 7818 школярів. 
Документи про базову та пов-
ну середню освіту отримали 
993 чоловіки. З них 695 учнів, 
які закінчили 9 клас, отриму-
ють свідоцтво про базову се-
редню освіту, а 298 випускни-
ків 11 класів матимуть атестат 
про загальну середню освіту. 

• Є медалісти. У Бориспо-
лі усього 5 претендентів на 
срібну медаль і 17 — на зо-
лоту. «Срібло» мають плани 
отримати випускники 6 та 7 
шкіл, гімназії «Перспектива» 
та ліцею «Дизайн-освіта». Се-
ред претендентів на золоту 
медаль є представники усіх 
загальноосвітніх шкіл міста, 
окрім школи №1, яка у цьо-
му році залишилася без ме-
далістів. Найбільше їх у ліцеї 
«Дизайн-освіта» — 6 та гімна-
зії «Перспектива» — 4.

• У 10-й без перешкод. Осо-
бливістю цього навчального 
року є те, що всі 9-класники ма-
ють право перейти до 10 класу. 
Якщо раніше вони випускали-
ся і тоді по-новому приймали-
ся в 10 клас, то тепер кожен мо-
же перевестися до 10-го. Скіль-
ки з них залишиться в школі, а 
скільки продовжить навчання 
у інших навчальних закладах, 
буде відомо восени. 

• Стипендії. Кращим випус-
кникам 11 класу, які мають 
певний соціальний статус (на-
приклад, дитина сирота, дити-
на позбавлена батьківського 
піклування) і потребують на-
шої підтримки — під час уро-
чистої лінійки по завершенню 
навчального року були вру-
чені стипендії Бориспільсько-
го міського голови. У другому 
півріччі таке право досягнен-
нями у навчанні та активною 
життєвою позицією заслужи-
ли Радміла Боровко (Бори-
спільський НВК «Спеціалізова-
на школа І-ІІІ ступенів-загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
ім. Костянтина Могилка), Анна 
Кравчук (ЗОШ №3), Марія Но-
виченко (ЗОШ №6), Валерія По-
ладько (НВК «Ліцей «Дизайн-о-
світа» ім. П. Чубинського), Анна 
Рогут (НВК гімназія «Перспек-
тива» ім. Володимира Монома-
ха, Марина Сакунова (ЗОШ №1 
ім. Юрія Головатого), Станіслав 
Самойлов (ЗОШ №8) та Анюта 
Сотник (ЗОШ №7).

Ірина ГОЛУБ

Найбільш резонансним на засі-
данні виконавчого комітету Бори-
спільської міської ради 24 травня 
було питання перевезення піль-
говиків та вартість проїзду по мі-
сту і до аеропорту «Бориспіль». 

До залу засідань прийшли 
пенсіонери, які волею держа-
ви та діями перевізників втрати-
ли право на транспортні пільги. 
Виконком затвердив новий варі-
ант договору між перевізниками 
та міською радою, який перед-
бачає штрафні санкції за недо-

тримання умов договору з боку 
приватників.

У підсумку питання про підви-
щення тарифів на громадські пе-
ревезення у місті знову відклали. 
Хоча перевізники запевняли, що 
при нових тарифах готові при-
йняти попередню домовленість 

щодо перевезення пільговиків та 
школярів. Члени виконкому ви-
магали порівняльну таблицю по-
передніх і нинішніх цін та тари-
фів. Зійшлися на тому, що питан-
ня розглядатиметься вже напри-
кінці цього тижня. Прогнозовано, 
тариф підвищиться до 6 грн.

ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ВІДКЛАЛИ

• Уже розпочато оздоблення фасаду.

• Внутрішні роботи продовжуються. • Микола Корнійчук оглянув будівництво.
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 БЕЗ БЛАГОУСТРОЮ  ЕКОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ

ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ 
МАЛОЇ ЧАСТИНИ ВУЛИЦІ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Плани без реалізації 
Непроїзна вул. Нижній Вал пе-

реповнена авто та пішоходами. 
І тим, і іншим тут незручно. Чи є 
у вулиці шанс стати пішохідною 
чи проїзною? 

Дмитро Гопанчук, заступник 
міського голови із питань будів-
ництва, розповів «Вістям», що у 
міської влади були грандіозні пла-
ни щодо цієї території, але вони 
лишаються невтіленими, бо те-
риторія площею 14,3 сотки нара-
зі в оренді і розірвати цей договір 
не вдається.

В управлінні містобудування та 
архітектури Бориспільської місь-
кої ради «Вістям» показали ескізи 
благоустрою території вул. Ниж-
ній Вал. «Було багато планів щодо 
благоустрою цієї ділянки вулиці: 
платна стоянка для авто, на орен-
дованій землі — зелена зона від-
починку та дитячий майданчик. 
Але поки це лишається у планах 
на невизначений термін», — гово-

рить Світлана Костюченко, началь-
ник сектору дизайну та реклами 
управління містобудування та ар-
хітектури. Про причини відстроч-
ки впровадження планів співроз-
мовниця не говорила.

Конфлікт інтересів 
на 14,3 сотках

На вул. Нижній Вал є чимала 
земельна ділянка, яка щорічно 
заростає бур’янами у централь-
ній частині міста. Кому нале-
жить територія та чи є щодо неї 
плани у міської влади?

Захована за МАФами земель-
на ділянка площею 14,3 сотки ро-
ками є незайнятою, хоча тери-
торія приваблива через зручне 
розташування. 

З’ясувалося, ця земля є спір-
ною, тому пустує тривалий час. 
Земельна ділянка знаходиться 
у комунальній власності міста, 
багато років підряд вона зда-
валася в оренду місцевому під-
приємцю Олександру Благову. У 
Бориспільській міській раді го-

ворять, що більше не мають ба-
жання продовжувати договір 
оренди згаданій особі через не-
виконання ним своїх зобов’я-
зань. Але пан Благов виграв суд, 
рішення якого зобов’язало місь-
ку раду таки поновити договір 
оренди. 

«Свого часу я приводив трьох 
інвесторів, які бажали окульту-
рити цю ділянку. Усі надані ни-
ми проекти проходили погоджу-
вальні ради та виносились на ви-
конкоми міськради, де потім усе 
припинялося з незрозумілих при-
чин. Інвестори відмовлялися так 
працювати», — розповів орен-
дар землі. 

Підприємець запевнив, що май-
же рік тому він дав згоду переда-
ти ділянку у суборенду інвестору, 
якого запропонують у міськраді, 
проте владні чиновники досі не 
привели такого. 

Чи отримає ця земельна ділян-
ка справжнього господарника, 
який би її окультурив, чи і нада-
лі заростатиме чагарниками, чіт-
кої відповіді ні від місцевої вла-
ди, ані від орендаря землі не 
отримали.

Два незаконні МАФи на вул. Нижній Вал були демонтовані за ініціативи відділу з контролю за благоустроєм 
міста — це початок боротьби із ларьками у Борисполі. Але частина МАФів лишилися на тій же вулиці без ін-
формації, законно чи ні вони встановлені. Територія вирізняється нераціональним використанням площі і від-
сутністю цілісного благоустрою. Ситуація не змінюється роками. Коли на цьому відрізку вулиці у центральній 
частині міста розпочнуться роботи із упорядкування та чи є такі плани, дізнавалися «Вісті».

Ольга ІВАНОВА

На міському озері Княжиць-
ке розпочалися роботи із очи-
щення водоймища від надмір-
ної рослинності перед пляжним 
сезоном.

• Порятунок від гірчака. Швед-
ська дороговартісна техніка зран-
ку 29 травня почала роботу на 
Княжицькому: величезна косарка 
із чотириметровим захватом но-
жів дістає із дна озера водну рос-
линність — гірчак, вигортаючи по-
коси за водне плесо.

Такі екологічні заходи вияви-
лися вкрай необхідними цього 
року, оскільки озеро заполони-
ла рослина-паразит. Ініціювала 
цьогорічні екозаходи по розчи-
щенню Княжицького бориспіль-
ська міська влада. 

• Без риби. Відомо, що у травні 
цього року команда водолазів-ря-
тувальників на запрошення міс-
цевої влади досліджувала аквато-
рію шести міських озер і Княжиць-
кого в тому числі. Висновки спе-
ціалістів виявилися невтішними: 
на дні згаданого озера виявлено 
безліч сміття та рибацькі сітки, од-
нак самої риби уже немає. Нага-
даємо, що торік товстолобика (це 
понад 1000 особин) було закупле-
но в рибному господарстві й ви-
пущено у водойму. Однак рибу за 
рік незаконно виловили невідо-
мі сітками та вудочками, про що, 
за інформацією місцевих активіс-
тів, неодноразово були повідом-
лення в поліцію, але порушників 
жодного разу не було затримано. 
Браконьєри реагували на заува-
ження агресивно, кажуть жителі. 
Вони переконані, що відсутність 
водної фауни і призводить до над-
мірних заростей гірчака в озері. 
«Товстолобик стримував розпов-
сюдження рослинності — так по-
яснюють і екологи, я не спеціаліст 

в екопитаннях. Торік мальків за-
купили в рибному господарстві, 
вони прижилися. Ми встановили 
таблички, що вилов риби заборо-
нено в озері, але це не подіяло на 
окремих людей. Цього року риби 
у Княжицькому уже не виявлено», 
— коментує події на своєму окру-
зі Ігор Володимирович і запевнив, 
що ситуація щодо стану озера ви-
рівняється вже цього року. Депу-
тат підтвердив інформацію, що 90 
тис. грн виділено за рахунок місь-
кого бюджету із його депутатсько-
го фонду, ще 45 тис. грн буде ви-
трачено на виготовлення проекту 
благоустрою Княжицького. Влада 
Борисполя планує виділити пів-
тора мільйона гривень із місце-
вої казни на якісний благоустрій 
приозерної території: прокладен-
ня пішохідних доріжок, освітлен-
ня, встановлення роздягалень, 
озеленення тощо.

• Чому так? Нагадаємо, перший 
порятунок Княжицького від зане-
паду на кошти міського бюджету 
стартував у червні 2016 року. Тоді 
воду з озера відкачали, дно почи-
стили від мулу та сміття, поглиби-
ли водойму та вирубали чагарники, 
щоб створити умови для культур-
ного дозвілля жителів того мікро-
району із облаштованим піщаним 
пляжем. У 2017 люди відпочивали 
на озері, а в 2018 водоймище знову 
потребує оновлення через надмір-
ну рослинність. Офіційних комен-
тарів щодо причин заростання озе-
ра наразі немає. Микола Корнійчук, 
перший заступник Бориспільсько-
го міського голови, не пояснив для 
газети ситуацію на Княжицькому 
та причини її виникнення, хоча ви-
їздив перевірити роботу техніки на 
водоймищі.

Чи буде дозволено купатися у 
Княжицькому, говорити зарано, 
після водного покосу буде забір 
води на проведення досліджень 
щодо придатності для купання.

КОСЯТЬ КНЯЖИЦЬКЕ 
ОЗЕРО

Княжицьке озеро перебуває у власності територіальної грома-
ди. Доглядають за приозерною територією комунальні служби. 
Озеро не є штучним, це водойма природного походження, має жи-
ві джерела. Озеро тривалий час перебувало в занедбаному стані. 
У 2016 році з міського бюджету на поліпшення технічного стану та 
благоустрою було виділено 800 тис. грн. За інформацією, що була у 
ЗМІ, попередньо озеро зазнавало поліпшення та благоустрою ли-
ше у 80-х роках минулого століття. 

ДОВІДКА

Тетяна СОЛОВЙОВА

У віддаленому житловому ма-
сиві міста Березань-2 з першо-
го червня закривають поштове 
відділення нібито через збит-
ковість. Його завідувачка Ніна 
Науменко вже отримала від ке-
рівництва «Укрпошти» попере-
дження про скорочення.

На пошті 66 жителів масиву Бере-
зань-2 отримують пенсії, більше сот-
ні передплачують газети. Тепер їх об-
слуговуватиме відділення, що зна-
ходиться в центрі міста. Яким чином 
у найвіддаленіший масив доставля-

тимуть пенсії і кореспонденцію, не-
відомо: листоноші немає. Ніхто не 
погоджується на півставки займа-
тися такою діяльністю, наголошує 
завідувач відділення у центрі На-
дія Доник. Жителям Березані-2 са-
мим доведеться їхати за послугою 
до нового для них приміщення.

Приватні компанії, які займа-
ються доставкою посилок і ко-
респонденції, навпаки, розбу-
довують мережу, а державна 
«Укрпошта» чомусь її згор-
тає. І реорганізація структу-
ри, певно, полягає лише у 
закритті відділень, і більше 
ніяких покращень. 

У БЕРЕЗАНІ ЗАКРИВАЮТЬ 
ПОШТОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

 СКОРОЧЕННЯ

• Цього року ситуація із водоймищем значно покращиться.

• Територія потребує реконструкції. • Сміття біля муніципального театру.
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 ЕКСКУРС У МИНУЛЕ

ПАТРІОТИЗМ ПО-БОРИСПІЛЬСЬКИ: 
СЕЛЯНСЬКА АРМІЯ І БАБСЬКИЙ БУНТ

Сергій КРУЧИНІН, 
фото Тетяни ПІДГУРСЬКОЇ

Співорганізатор заходу Валерій 
Мартишко розповів про зміни у йо-
го проведенні та історію повстання.

— Раніше цей день відзначався 
як вшанування жертв антибільшо-
вицького повстання 1920 року в Бо-
рисполі. Я взяв опубліковані архів-
ні матеріали, вивчив інформацію і 
відтворив картину. Повстання бу-
ло широким. Так, початок травня. Із 
заходу йде польсько-ураїнська ар-
мія визволяти Київ. На території сіл, 
які прилягали до Києва, і на Ліво-
бережжі почали вибухати повстан-
ня проти більшовицького терору. У 
той час люди відчули, що таке мос-
ковсько-більшовицька влада, і во-
ни очікували, що їх визволять. Коли 
почули про наступ війська, почали 
на місцях підніматися. І в Бориспо-
лі було піднято повстання, відбува-
лося воно 7-9 травня, але в пам’яті 
народній воно залишилося як пов-
стання на Юр’їв день 20-го року.

Що було? 
— Багато бориспільських сімей 

— Чепілки, Литовки, Кондратенки 
та інші — озброївшись, почали під-
німати родичів, сусідів і звергли ко-
муну в Борисполі, зайняли місто і 
почали готувати оборону. Вони зна-
ли, що з Києва буде відступати Чер-
вона армія. Більшовицьке коман-
дування послало переговорників, 
щоби пропустили Червону армію 
через Бориспіль. Люди сказали: «Ні, 
ми вас не пустимо, будем воювати». 
Переговорників роззброїли, забра-
ли верхній одяг і відпустили. Тоді в 
Бориспіль зайшов будьонівський 
бронепоїзд і почав палити, в кільце 
беруть Бориспіль і починають з усіх 
боків заходити. Оборонялися люди 
відважно, але коли почали запалю-
вальні снаряди запускати по хатах і 
почали горіти Олексянка, Бежівка і 
Коломичівка, відповідно, всі селя-
ни кинулися до своїх хат. Це селян-
ська армія була. Як я називаю, на-
родне військо. Хто каже 200, хто — 
300 людей роззброїли і погнали в 
бік Променя. Отам десь був місток 
у бік Дударкова, там їх розстріля-
ли в канаві. Коли вже більшовики 
пішли, люди додому забирали за-
гиблих — возами возили і розби-
рали по дворах. Що закарбувалося 
— ловили на вулиці людей, з хат ви-
ганяли і в кожного п’ятого стріляли. 
Але про трагедію ми говоримо ба-
гато. А я хочу показати геройство 
бориспільців. 

Ідея — вшанувати 
героїв

— Я звернувся до Романа Кова-
ля, президента клубу Холодний Яр, 
історика, письменника, щоб зібра-
ти, як він каже, «нашу банду». Це Та-
рас Силенко, Тарас Компаніченко, 
Сергій Василюк, всі заслужені ар-
тисти України, хлопці талановиті, 
і сам Роман Коваль. Щоб приїхали 
до нас і виступили з піснями, з роз-
повідями. Я теж виступив, написав 
вірша. Запланували провести захід 
на території музею. 

Хто наш глядач? 
— Це діти старшого віку. Кому, як 

не їм розказати те, що було 100 ро-
ків тому, як їхні прадідусі, прабабу-
сі були героями, а не просто виро-
щували хліб, свиней і помідори з 
огірками. Були героями! Коли тре-
ба було боронити землю від оку-
панта, вони піднялися і показали, 
чийого вони роду і племені. Роз-
казати школярам, щоб наша мо-
лодь пишалася предками. Пиша-
лася і передала далі по поколіннях, 
що таке було.

Пам’ять живе
— За роки радянської влади ця 

пам’ять була стерта. Люди пошепки 
переказували один одному. Мій то-
вариш Микола Костянець сказав, 
що йому колись мама теж обмови-
лася, що її батько загинув на Юріїв 
день, був розстріляний. Але Мико-
ла Петрович не знав, ким розстрі-
ляний, думав, що білогвардійцями. 
Настільки історію змінили. Одиниці 
пам’ятали правду.

Наталія Йова ще встигла погово-
рити із живими свідками повстан-
ня. Вона вболіває за це, дякувала, 
що я підтримав її і що розвернув 
подію з іншого боку, щоб показа-
ти, що це не вшанування жертв, а 
вшанування героїв. Що бориспіль-
ці вміють боротися і в них є той дух 
волелюбства, козацтва.

Пригадаємо і те, що в 1929-у був 
так званий «бабський бунт», коли 
при організації колгоспів бори-
спільці піднялися проти. В основно-
му, це були жінки, чоловіків на той 
час уже було мало. Коли почали з 
хлівів забирати худобу, вони зро-
зуміли, що прийде голодна смерть 
і піднялися у відчаї. Тоді з Києва 
викликали цілий кавалерійський 
полк, щоб втихомирити жінок.

Сила — в корінні
— Цього року в нас була, можна 

сказати, своєрідна репетиція. На 
сторіччя відзначимо більш масш-
табно. Можливо, підготуємо лю-

дей, проведемо відкриті уроки в 
школах, а потім в будинку культури 
організуємо вшанування. Будемо 
називати імена героїв, тоді віднай-
демо прямих нащадків тих людей. 

Я хочу подякувати Анатолію Фе-
дорчуку — він історик, дуже гарно 
виступив 11 травня. Людмилі Па-
сенко, управлінню культури, яке 
організувало сцену, звук, управ-
лінню освіти, яке запросило дітей. 

Важливо, щоб ми не забува-
ли тих, кого намагалися стерти з 
пам’яті. Кажуть, що люди живуть 
стільки, скільки їх пам’ятають. Але 
скільки героїв того часу просто бу-
ли покидані в канавах, присипані 
листям у лісі, кинуті в полі, навіть 
не поховані, не пом’януті — і на-
віть імен ми їх не знаємо...

Дивіться, як бориспільці підтри-
мали один і другий Майдан! Скіль-
ки активістів! То воно ж не взялося 
нізвідки — ось прообрази, ось ті, ко-
трі 100 років тому це робили. Факт 
був, його не можна не визнавати. 

Св ідоміс ть  народ ж ує тьс я 
частинка ми. Мені 12 років тому 
трапилася книжка Миколи Аркаса 
«Історія України-Русі », і почалось 
моє пізнання. Я володію інформа-
цією, що було насправді. 

 На території Бориспіль-
ського державного істо-
ричного музею відбулося 
вшанування пам’яті бо-
риспільців, які загинули у 
травні 1920-го. Цього року 
в події змінили акцент, ра-
ніше вона проходила у 
форматі покладання квітів 
на Книшовому меморіаль-
ному комплексі. 

Наталія ЙОВА, директор 
Бориспільського державного 
історичного музею:

— Після повстання засідав 
трибунал, але справ немає. 
І в архіві СБУ особові спра-
ви людей є, а загальної спра-
ви по повстанню нема. Бага-
то повстанців загинули одра-
зу, але знищувати масово бо-
риспільців почали вже в 30-х 
роках, коли почався великий 
терор. Тоді, коли людину бра-
ли в Борисполі, то йому туди 
в справу все приписували — і 
повстання 1920 року, і антира-
дянщину. Тому виявити істин-
них учасників важко. Ми ви-
значили керівників і окремих 
учасників по спогадах людей. 

Перше вшанування пам’я-
ті після довгого забуття ор-
ганізував 10 червня 1990 ро-
ку Бориспільський осередок 
РУХу. На Книшовому кладо-
вищі пройшла панахида по 
жертвах повстання і було 
встановлено символічний 
пам’ятник у вигляді дерев’я-
ного хреста».

ДО ТЕМИ

Дзвони в церквах забили 
нестримно,
Бориспіль повстав проти 
влади Москви,
«Геть москалів — жити 
будемо вільно!»
— Всі на майдан, — дзвони 
в храмах гули.

Вихор повстання розбудив 
смуток вулиць,
Люди до зброї відважно 
взялись.
Славу дідівську вони не забули,
Знали, як ворога били колись.

Тут і Чепілко, з ними й Сіренко,
Формують в загони 
братів-козаків.
Семенко, Литовка і Кондратенко
Військо збирають із синів 
і батьків.

Переговорників червоних 
прогнали,
В місто не пустимо большовиків,
Разом громадою 
обороною стали
Проти навали московських 
полків.

Та окупанти оточили Бориспіль,
З гармат узялися наші 
хати палить.
Горить Коломичівка, 
Бежівка, півміста,
Яцютівка рідна нещадно горить.

Родина Ільєнків — 
батько з синами
Стояли незламно, 
як тільки могли.
Ще цілу добу оборону тримали,
Скінчились набої — зайди
перемогли.

Бій той народнеє 
військо програло,
На місто набігла червона орда.
Різали, били, людей катували,
Бориспіль покрила 
смерть і біда.

На Юріїв день року двадцятого
Московці карали 
бориспільський люд.
Ловили на вулицях і 
кожного п’ятого
Безжально стріляли — 
такий був їх суд.

Сьогодні вже мало 
що нам нагадає
Про тії величні й гіркії часи,
Та в душах бориспільців 
повстання палає,
Бо пам’ять народу не погасить.

Бориспільці духом 
козацького роду,
За волю не раз вже 
ходили на бій.
Усім, хто загинув за волю 
народу,
Оспівана Слава і вічний покій.

ПОВСТАННЯ В БОРИСПОЛІ

Валерій МАРТИШКО, Бориспіль, 27 квітня 2018 р. 

ОСПІВАНА СЛАВА

• В центрі один з організаторів заходу Валерій Мартишко.
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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№21 (930), 1 червня 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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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПОНЕДІЛОК, 4 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, 
5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20, 12.45 "Одруження 

наосліп"
14.00, 15.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20, 20.15 "Секретні матеріали"
20.30, 21.25 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.20 "Гроші 2018"
23.30, 1.20 Жахи "Виття: 

переродження"
5.00 М/ф

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

2.45 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 3.35 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"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 1, 2 

с. (12+)
23.30 Х/ф "Халк" (16+)
1.50 Телемагазин

5.35, 20.00, 5.20 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Х/ф "Жіноча інтуїція"
13.10 Х/ф "Діти як діти"
14.40 Х/ф "Ми жили по сусідству"
16.10 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Червона королева"
0.50 Х/ф "Пазманський диявол" 

(16+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"

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

маленький єдиноріг"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 1.30 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 "Помста" (16+)
2.00 БарДак

5.00, 4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт. Дайджест
12.20, 13.20, 16.20, 0.45 Х/ф 

"Десять з половиною балів" 
(16+)

12.45, 15.45 Факти. День
16.50 Х/ф "Ефект колібрі" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Майор і магія" (16+)
22.35 Свобода слова
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти

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

Джентльмени удачі"
9.30, 0.05 "Моя правда"
10.25 Х/ф "Сім днів до весілля"
12.20 Х/ф "Зіта і Гіта"
15.15 Х/ф "Солодка жінка"
17.05 Х/ф "Повернення немає"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Невиправний брехун"
1.00 "Позаочи"
3.25 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

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

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Ветеринарні пригоди Люка 

Гембела"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Авіакатастрофи: причини і 

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

Лотерея"

3.00 Зона ночі
4.55 Абзац
6.54, 8.44 Kids Time
6.55 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
8.45 М/ф "Індики: Назад у 

майбутнє"
10.35 М/ф "Робинзон Крузо"
12.40 Х/ф "Особливо небезпечна" 

(16+)
14.40 Х/ф "Міс Конгеніальність"
16.50 Х/ф "Міс Конгеніальність 2"
19.00 Ревізор
21.35 Страсті за Ревізором
0.45 Х/ф "Кохання та інші 

негаразди" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

5.25 Х/ф "Грішник"
6.50 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Грачі"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 3.30 "Речовий доказ"
15.10, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

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

6.00 М/ф

8.00, 1.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.25, 18.15 "Спецкор"

10.05, 18.50 "ДжеДАІ"

10.45 Т/с "Стоматолог" (16+)

14.45 Х/ф "Земля, забута часом" 

(16+)

16.25 Х/ф "Імперія акул" (16+)

19.25, 20.25 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.25 Т/с "Касл-2" (16+)

23.00 Х/ф "Хижак" (18+)

2.20 "Облом.UA."

7.00, 15.55 Все буде добре!
8.25 Х/ф "Крапля світла" (16+)
12.05 Звана вечеря (12+)
13.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
19.00 Х/ф "Завіса"
20.00 Хата на тата (12+)
22.40 Х/ф "Дівоча вечірка"
0.55 Один за всіх (16+)

6.00, 15.35 М/с "Чорний Джек"
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.20 М/с "Гон"
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.00, 5.05 Розсекречена історія
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40, 4.40 До справи
20.15, 1.10 Війна і мир
21.00, 3.00 Новини
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
23.00 Д/ф "Найбільш завантажений 

у світі"
23.50 Д/ф "Гордість світу"
1.55 ТАКАШОТАМ #
2.05 Смаки Культур
3.45 Світло

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 5 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, 
5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20, 12.45 "Одруження 

наосліп"
14.00, 15.15 "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 "Шукаю жінку з 

дитиною"
2.05 Комедія "Двадцяти-п'яти-

борство"

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 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 3, 4 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

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

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 20.40 Т/с "Червона королева"
12.25 Т/с "25-а година" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
17.40 "Новини"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

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

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Рапунцель"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 1.30 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 "Помста" (16+)
2.00 БарДак
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
11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф "Таємничий острів" 

1 с. (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 "На трьох" (16+)
17.45, 21.25 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.30 Х/ф "Мачо і ботан" (18+)
1.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Операція "И"
9.45 "Академія сміху"
10.10 "Зіркове життя"
11.00, 0.05 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Петля Нестерова"
13.40 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
15.50 Х/ф "Давній знайомий"
17.20 Х/ф "Зайчик"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Кухарка"
1.00 "Позаочи"
3.25 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00, 19.25 "Ветеринарні пригоди 
Люка Гембела"

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 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі

4.55 Абзац

6.49, 8.09 Kids Time

6.50 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

8.10 Т/с "Меліса та Джой"

11.10 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

14.40 Х/ф "Скільки у тебе?"

16.50, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах (16+)

22.00 Від пацанки до панянки (16+)

5.40 Х/ф "Паризька драма"
6.55 Х/ф "Непіддатливі"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Дикий пляж"
10.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50, 3.25 "Речовий доказ"
15.10, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
3.05 "Випадковий свідок"
4.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 3.00 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.25 "Загублений світ"

12.55, 2.10 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.25 Х/ф "Крижані акули" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.25, 23.00 Т/с "Касл-2" (16+)

0.45 Х/ф "9 місяців суворого 

режиму" (16+)

6.55 Все буде добре!
8.25 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!-6"
12.00 Звана вечеря (12+)
12.55 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
15.55 Все буде добре! (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Завіса"
20.00 ЕксперименТИ (16+)
22.40 Х/ф "Дівоча вечірка"
0.55 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, 2.05 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 4.40 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, 3.45 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Т/с "Римська Імперія" (12+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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СЕРЕДА, 6 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, 
5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20, 12.45 "Одруження 

наосліп"
14.00, 15.15 "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 "Отримайте багаж"
0.15, 1.55 Мелодрама "Домашня 

робота"
5.15 М/ф

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 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 5, 6 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 20.40 Т/с "Червона королева"
12.25 Т/с "25-а година" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.20 "Подробиці"
0.50 Х/ф "Ларго Винч: Начало" 

(16+)
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Щасливий Ганс"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 1.30 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 "Помста" (16+)
2.00 БарДак
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
11.05 Антизомбі
12.00, 13.20 Х/ф "Таємничий острів" 

2 с. (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 "На трьох" (16+)
16.50, 21.25 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф "Мачо і ботан" (16+)
1.30 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
9.30, 0.20 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Сьомий маршрут"
11.50 Х/ф "Святий Августин"
15.30 Х/ф "Ровесниці"
17.00 Х/ф "Різні долі"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Давній знайомий"
1.15 "Позаочи"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00, 19.25 "Ветеринарні пригоди 
Люка Гембела"

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 "Якісне життя"
21.25 "Авіакатастрофи: причини і 

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

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.10 Зона ночі
4.40 Абзац
6.34, 7.49 Kids Time
6.35 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
7.55 Т/с "Меліса та Джой"
11.00 Т/с "Підступні покоївки"
15.00 Х/ф "Палкі втікачки" (16+)
17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Суперінтуїція
2.05 Служба розшуку дітей

5.35 Х/ф "Чорна Рада"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Нічний мотоцикліст"
10.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 3.25 "Речовий доказ"
15.10, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
3.10 "Випадковий свідок"
4.10 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 2.25 "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"

15.00 Х/ф "12 раундів" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.25, 23.00 Т/с "Касл-2" (16+)

0.45 Х/ф "Ірландець" (16+)

3.15 "Облом.UA."

8.00 Все буде смачно!
9.00 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!-6"
12.40 Звана вечеря (12+)
13.35 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Завіса"
19.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

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

0.35, 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
10.55 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00, 2.30 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 М/с "Гон"
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф "Спільноти тварин"
17.05 Війна і мир
18.00 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешевий відпочинок"
20.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Т/с "Римська Імперія" (12+)
1.10 Тема дня
1.30, 3.45 Світло
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ЧЕТВЕР, 7 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, 
5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20, 12.45 "Одруження 

наосліп"
14.00, 15.15 "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"
0.15, 2.05 Комедія "Великий солдат"

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

3.40 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
10.30 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"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 7, 8 

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

6.00 М/ф
6.10, 23.10 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 20.40 Т/с "Червона королева"
12.25 Т/с "25-а година" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.25 "Подробиці"
0.50 Х/ф "Ларго Вінч 2: Змова у 

Бірмі" (16+)
2.55 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Пастушка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Догори дриґом"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 1.30 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 "Помста" (16+)
2.00 БарДак
5.40 Корисні підказки

5.35, 11.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.05, 13.20 Х/ф "Джек і бобове 

дерево" 1 с. (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 "На трьох" (16+)
16.50, 21.25 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф "Земля після нашої ери" 

(16+)
1.15 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.50 "Зіркове життя"
10.00 "Академія сміху"
11.45, 0.20 "Моя правда"
12.40 Х/ф "Гуси-лебеді летять"
13.55 Х/ф "Параджанов"
15.45 Х/ф "Різні долі"
17.35 Х/ф "Кухарка"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Ровесниці"
1.15 "Позаочи"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Ветеринарні пригоди 
Люка Гембела"

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"

3.00, 2.10 Зона ночі

4.40 Абзац

6.35, 7.54 Kids Time

6.40 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"

7.55 Т/с "Меліса та Джой"

11.00 Х/ф "Нічого втрачати"

12.55 Від пацанки до панянки (16+)

17.05, 19.00, 22.00 Хто зверху? 

(12+)

21.00 Аферисти в мережах (16+)

2.05 Служба розшуку дітей

5.10 Х/ф "Допінг для ангелів"
6.45 Х/ф "Кому вгору, кому вниз"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Білі роси"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.10, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

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

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.25 "Загублений світ"

13.00, 3.05 "Облом.UA."

15.20 Х/ф "Ірландець" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.25, 23.00 Т/с "Касл-2" (16+)

0.45 Х/ф "Без надії на спокуту" 

(16+)

2.15 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.55, 15.55 Все буде добре!
8.15 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!-6"
11.50 Звана вечеря (12+)
13.45 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Завіса"
19.55 Я соромлюсь свого тіла (16+)
22.40 Х/ф "Дівоча вечірка"
0.55 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, 

0.35, 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
10.55 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Енеїда
12.25, 2.05 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 1.30 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 Інформаційна година
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Т/с "Римська Імперія" (12+)
1.10 Тема дня
1.50 ТАКАШОТАМ #

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 4 — 10 ЧЕРВНЯ

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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П'ЯТНИЦЯ, 8 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"
10.55, 12.20, 12.50 "Одруження 

наосліп"
14.05, 15.20 "Міняю жінку"
17.10 "Секретні матеріали"
17.20 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.15 "Ігри приколів 2018"
23.15, 0.10, 4.40, 5.25 "Розсміши 

коміка 7"
1.05 "Вечірній Київ"

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

3.00 Сьогодні
9.30, 5.20 Зоряний шлях
11.30, 3.45 Реальна містика
12.30 Х/ф "Служниця трьох панів"
14.30 Т/с "Коли повертається 

минуле" 1 с. (16+)
15.30 Т/с "Коли повертається 

минуле" (16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 9, 

10 с. (12+)
23.20 По слідах
0.00, 2.15 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)
1.45 Телемагазин

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Т/с "Червона королева"
12.25 Т/с "25-а година" (12+)
14.50, 15.45, 16.45, 1.35 "Речдок"
18.00, 3.45 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Готель романтичних 

побачень" (16+)
4.25 Д/п "Мерлін Монро. 

Неприкаяна"
5.10 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 Х/ф "Щоденник слабака"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.30 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 2"
23.00 Х/ф "Найдовший тиждень" 

(16+)
1.30 БарДак

5.35, 11.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
12.00, 13.20 Х/ф "Джек і бобове 

дерево" 2 с. (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20, 21.30 "На трьох" (16+)
16.50 Т/с "Майор і магія" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
0.50 Х/ф "Джек і бобове дерево" 1, 

2 с. (16+)
3.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.50 "Зіркове життя"
10.05 "Академія сміху"
11.40 "Моя правда"
12.35 Х/ф "Провінційне анекдот"
13.20 Х/ф "Благородний 

венеціанець"
15.20 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
17.05 Х/ф "Доля людини"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Не горюй!"
0.30 Х/ф "Смуга перешкод"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки

7.00, 19.25 "Ветеринарні пригоди 
Люка Гембела"

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, 2.00 Зона ночі
3.50 Абзац
5.44, 6.59 Kids Time
5.45 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
7.00 Т/с "Меліса та Джой"
9.05 Х/ф "Шалена парочка" (12+)
10.55 Х/ф "Тернер і Хуч"
12.55 Від пацанки до панянки (16+)
15.00 Суперінтуїція
17.00, 19.00, 22.00 Хто зверху? 

(12+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
1.55 Служба розшуку дітей

5.55 Х/ф "Ігри дорослих дівчат"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "У небі "Нічні відьми"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.10, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

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

6.00 М/ф
8.00, 2.55 "Облом.UA."
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.25 "Загублений світ"
12.55 Відеобімба
15.40 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис" 

(16+)
19.25 Х/ф "12 раундів" (16+)
21.25 Х/ф "Бейтаун поза законом" 

(16+)
23.20 "Змішані єдиноборства. UFC 

Fight-Night Boetsch-
Henderson"

1.40 "Нове Шалене відео 
по-українськи"

6.40 Х/ф "Швидка допомога" (12+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.05 Х/ф "Завіса"

20.00 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"

22.45 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.00, 15.30 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
10.55 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Енеїда
12.25, 2.05 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
15.15 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
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 9 ЧЕРВНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 "Життя без обману"

11.30, 23.15 "Світське життя 2018"

12.35 "Viva ! Найкрасивіші 2018"

14.30 "Ліга сміху 2018"

16.35, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 8"

20.15 "Українські сенсації"

0.15, 2.05 "Вечірній Київ"

5.35 "Ігри приколів 2018"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.15, 4.50 Зоряний шлях
8.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 1, 7 

с. (12+)
15.20 Т/с "Я дарую тобі щастя" 8, 

10 с. (12+)
17.50 Т/с "Щоб побачити веселку" 

1, 2 с. (16+)
19.40 Т/с "Щоб побачити веселку" 

(16+)
22.20 Х/ф "Це моя собака"
0.20, 2.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)
2.00 Телемагазин
3.10 Реальна містика

5.40 "Україна вражає"

6.30 М/ф

7.20 "Жди меня. Україна"

8.50 Х/ф "Два капітани"

17.50, 20.30 Т/с "25-а година" (12+)

20.00 "Подробиці"

22.40 Т/с "Своя правда" (12+)

2.40 Ток-шоу "Стосується кожного"

4.45 "Top Shop"

5.15 Д/п "Костянтин Меладзе. Сірий 

кардинал"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф "Пустотливе вороня"
12.15 Х/ф "Щасливий Ганс"
13.30 Т/с "Догори дриґом"
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30 

Танька і Володька
16.00, 17.00, 20.00, 21.00 Казки У 

Кіно
18.00 Х/ф "Найдовший тиждень" 

(16+)
21.30, 22.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Казки У
23.00 Країна У
0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним

5.25, 4.45 Скарб нації
5.30, 4.55 Еврика!
5.40 Факти
6.00 Більше ніж правда
7.45 Я зняв!
9.35 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.50 Х/ф "Лара Крофт: 

Розкрадачка гробниць"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Лара Крофт: 

Розкрадачка гробниць-2" 
(16+)

22.10 Х/ф "Земля після нашої ери" 
(16+)

0.00 Х/ф "Людина-вовк" (16+)

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

Найчарівніша і 
найпривабливіша"

11.15 Х/ф "Сьомий маршрут"
12.40 Х/ф "Головне-встигнути"
14.30 Х/ф "Танцюрист диско"
17.20 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Слухати у відсіках"
23.30 Х/ф "Люди в океані"
1.05 Х/ф "Доля людини"
2.50 "Позаочи"
3.30 Кіноляпи
4.10 Саундтреки

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 "Приречений на 

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

Другої світової війни"
17.55 Х/ф "Любов, любов, любов"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 2.30, 4.30 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Остання воля"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Водій"
2.50 Х/ф "Любий Френкі"
5.40 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
5.54, 7.14 Kids Time
5.55 М/с "Лунтик і його друзі"
7.15 Ревізор
10.00 Страсті за Ревізором
13.00 Хто зверху? (12+)
17.00 М/ф "Хороший динозавр"
18.50 Х/ф "Блакитна лагуна"
21.00 Х/ф "Повернення в Блакитну 

лагуну"
23.00 Х/ф "Хлопці з жіночого 

гуртожитку" (16+)
1.00 Х/ф "Кохання без зобов'язань" 

(16+)

4.50 Х/ф "Сорок перший"
6.25 Х/ф "Чекаю та сподіваюсь"
8.50 Х/ф "Алегро з вогнем"
10.30 Х/ф "Без права на провал"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.10 "Речовий доказ"
15.35 "Склад злочину"
17.05 "Південь. Нерадянський 

Союз"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "У зоні особливої уваги"
21.25 Х/ф "Хід у відповідь"
23.00 Х/ф "Хроніки месника" (16+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Випадковий свідок"
3.55 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.50 "Цілком таємно"

10.15 "Загублений світ"

16.20 Х/ф "Кров Тамплієрів" (16+)

20.15 Х/ф "Акулячий торнадо 5: 

Глобальне роїння" (16+)

22.05 Х/ф "Хижак-2" (18+)

0.10 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

5.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

#225 Whittaker-Romero"

7.35 Караоке на Майдан
8.35 Все буде смачно!
10.25 Х/ф "Кольє для Снігової 

Баби"
12.10 Х/ф "Завіса"
17.00 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
19.00 Х/ф "Рецепт кохання"
22.50 Вечір з Наталею Гаріповою. 

Слава Камінська (НеАнгели) 
(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, 0.20 Новини
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак українською
11.00 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
12.00 Х/ф "Радість любові"
13.35 Д/ф "Гордість світу"
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
16.15 Д/ф "Неповторна природа"
17.15 Т/с "Гранд готель" (12+)
20.00, 3.30 Розсекречена історія
21.30 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф "Вона" (18+)
0.45 Д/ф "Спільноти тварин"
1.10 Інтермаріум
2.05 Смаки Культур
3.00 Новини (повтор від 21.00)
3.20 ТАКАШОТАМ
4.30 Фольк-music

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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НЕДІЛЯ, 10 ЧЕРВНЯ

6.10 ТСН
7.00, 2.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00, 12.05 "Світ навиворіт - 9"
13.05, 14.05, 15.05, 16.10, 17.10 

"Світ навиворіт - 2: Індія"
18.05 "Світ наваиворіт - 5: 

Індонезія"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Мелодрама "Вирок ідеальної 

пари"
1.05 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні
7.45, 3.40 Зоряний шлях
9.40 Х/ф "Це моя собака"
11.30 Т/с "Щоб побачити веселку" 

(16+)
15.10 Х/ф "Мрії з пластиліну"
17.00 Т/с "На краю любові" 1, 2 с. 

(12+)
19.00, 2.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "На краю любові" (12+)
23.00, 2.20 Т/с "Мій" (16+)
1.50 Телемагазин
4.40 Реальна містика

6.20 "Великий бокс. Теренс 
Кроуфорд - Джефф Горн"

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 "Фантомас 
розбушувався"

14.10 Х/ф "Фантомас проти 
Скотланд-Ярду"

16.10 Х/ф "Весілля в Малинівці"
18.10, 20.30 Т/с "Генеральська 

невістка"
20.00, 0.35 "Подробиці"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 Х/ф "Щоденник слабака"
13.25 Т/с "Догори дриґом"
15.15 Х/ф "Отримайте багаж"
17.00 Х/ф "Ніч у музеї 2"
19.00, 20.30, 21.30, 22.30 Одного 

разу під Полтавою
19.30 Казки У Кіно
20.00, 21.00 Танька і Володька
22.00 Казки У
23.00 Країна У
0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
1.30 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка

5.05 Факти
5.30 Інсайдер
7.15 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
9.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.55, 13.00 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф "Лара Крофт: 

Розкрадачка гробниць"
16.25 Х/ф "Лара Крофт: 

Розкрадачка гробниць-2" 
(16+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Водний світ" (16+)
23.10 Т/с "Операція "Горгона" (16+)
2.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.05 Провокатор

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

Васильович змінює 
професію"

10.20 Х/ф "Благородний 
венеціанець"

12.25 Х/ф "Буркотун"
14.25 Х/ф "Розмах крил"
16.15 Х/ф "В квадраті 45"
17.30 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Зникла експедиція"
23.25 Х/ф "Золота річка"
1.15 Х/ф "Провінційне анекдот"
2.00 "Позаочи"
2.40 Кіноляпи

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 "Ректор"
15.40 "Смертельна Австралія"
16.05 "Концерт "Пісня - Україна"
18.15 Х/ф "Позашлюбний син"
21.00, 3.25 "СТН-тижневик"
21.30, 1.20, 3.55 "СТН-спорт-

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

Лотерея"
23.40 Х/ф "Амазонки"
1.40 Х/ф "Жорстокі люди"
4.15 "Мультляндія"

6.10, 7.29 Kids Time
6.15 М/с "Дракони. Перегони 

безстрашних"
7.30 М/ф "Мінлива хмарність, 

часоми фрикадельки"
9.15 М/ф "Мінлива хмарність, 

часоми фрикадельки 2"
11.10 Х/ф "Хлопці з жіночого 

гуртожитку" (16+)
13.00 Х/ф "Палкі втікачки"
15.00 Х/ф "Блакитна лагуна"
17.00 Х/ф "Повернення в Блакитну 

лагуну"
19.00 Х/ф "Блакитна лагуна: 

Пробудження"
21.00 Х/ф "Мілина" (16+)
22.45 Х/ф "У лабіринті грізлі" (16+)

5.05 Х/ф "Дама з папугою"

6.50 "Страх у твоєму домі"

10.30 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"

12.20 Х/ф "Вершник без голови"

14.20 Х/ф "Хроніки месника" (16+)

16.25 Х/ф "Як три мушкетери"

19.00 Х/ф "Акція"

20.45 Х/ф "Засуджений"

22.30 Х/ф "Військові ігри" (18+)

0.15 Х/ф "Чорна кобра" (16+)

2.00 "Речовий доказ"

6.00 "Змішані єдиноборства. UFC 
#225 Whittaker-Romero"

9.00 "Бушидо"
10.00 "ДжеДАІ. Дайджест"
12.00 Т/с "Ментівські війни. Одеса-

2" (16+)
16.00 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис" 

(16+)
17.45 Х/ф "Наднова" (16+)
19.20 Х/ф "Наутилус: Повелитель 

океану" (16+)
21.00 Х/ф "Слідопит" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

№225 Whittaker-Romero"
1.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
2.40 "Облом.UA."

5.50 ВусоЛапоХвіст
8.05 Планета земля
9.05 Все буде смачно!
10.05 Караоке на Майдан
11.05 ЕксперименТИ (16+)
13.05 Х/ф "Рецепт кохання"
16.55 Хата на тата (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20 Новини
9.30 Х/ф "Радість любові"
11.05 Д/ф "Дешевий відпочинок"
11.30 Д/ф "Двоколісні хроніки"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 Д/ф "Гордість світу"
14.00 Телепродаж
14.20, 4.30 Фольк-music
15.25 Фільм-концерт "Рекіти"
15.45, 23.50 Д/ф "Неповторна 

природа"
17.15 Т/с "Гранд готель" (12+)
20.00 Д/ф "Таємниці людського 

мозку" (12+)
21.30 #@)[]?$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 Смаки Культур

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 АФІША
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

ПАТ «Миронівський хлібопродукт», СТОВ «Старинська птахофабрика»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
Інженера з керування 
й обслуговування 
холодильних систем
Лаборанта 
Техніка-будівельника
Підсобного робітника 
будівельно-ремонтної дільниці
Бригадира 
будівельно-ремонтної дільниці
Електрика цеху 
Водія транспортних засобів 
кат. «С», «Е»

Тракториста 
Моториста 
Електрогазозварника 
Слюсаря-електрика 
Слюсаря з ремонту автомобілів 
Слюсаря-ремонтника 
Акумуляторника 
Слюсаря служби наладки 
обладнання 
Слюсаря з КВПіА
Птахівника 
Санітара (бригади сортування, зважування)

З квітня місяця піднявся рівень заробітної плати. Нам потрібні люди, які вміють та хочуть працювати. 
Натомість ми їм гарантуємо: високий рівень заробітної плати, стабільність, офіційне працевлаштування, 

достойні умови праці, професійне зростання, гарячі обіди за 1 грн, щомісячну премію продукцією власного 
виробництва, безкоштовне підвезення з підприємства і до нього. 

Деталі за тел.: 067-215-71-30, 050-317-61-31, Ірина 
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

кольору, 51910,00 грн. Тел.: 0 96 5238404.
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 головки, 3000 грн; стартер, 1700 грн; генератор, 
2000 грн; бортова в зборі, 4500 грн; бортова, 1700 
грн; колесо переднє, 1800 грн; рульова тяга, 500 грн; 
паливний насос з форс., 3500 грн; корзина зчеплен-
ня, 2500 грн; НШ-10, 500 грн. Тел.: 0 96 0158374.

Запчастини до МAN, нові: енергоакумулятор, кран 
повітряний, двигун автономного опалення (б/в), ві-
нець маховика, трещітки, датчик тахометра, нако-
нечники рульової тяги. Тел.: 0 96 0158374.

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 «Імперія».
Нова 31 вул., центр, 8/10, 52/20/12, після будівель-

ників, 600000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

2-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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.

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 по-

верх 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 бу-

дівельників, 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, 
житловий 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 бал-
кон засклені, 858000 грн. Тел.: 0 67 7000343, 0 63 
7715171.

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

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

БУДИНКИ

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

754000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

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

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

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

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.

Сошників с., 64 кв.м, 30 соток, газ по вулиці, коло-
дязь у дворі, близько ліс і річка, ціна договірна. Тел.: 
0 97 1708272, Ольга.

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

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

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, га-

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

Тел.: (067) 443-58-73, (067) 327-85-10
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ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ВІДСІВ, ПІСОК 
(навалом та фасований)
ПІНОБЛОК та ГАЗОБЛОК (Бровари, Стоунлайт, АЕРОК)

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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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, цільнометалевий, на вивіз, 5х3,5х1,9. 

Тел.: 0 66 7793781.
Гаражі металеві, теплиці, альтанки, розбірні. 

Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 97 
4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Городня 54 вул., 10 соток, погріб, сарай, ціна до-

говірна, 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, ко-
мунікації поруч, 156000. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722 Людмила. АН «Імперія».

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

Кібальчича 24 вул., 8 соток, під забудову, ко-
мунікації по вулиці. Тел.: 0 96 3466679.

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

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

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
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 
поруч, 210000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

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

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

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.

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

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

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. 

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

Щасливе с., центр, 6,5 соток, з документами, кому-
нікації проведені, можливе розширення до 6,5 соток, 
поруч школа, магазин, музична школа, ціна договір-
на. Тел.: 0 68 9636640.

Куплю
Бориспіль

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

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

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 комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
земельну ділянку в м. Бориспіль, у господаря, до-

помога 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».

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

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

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

Детальна інформація: 067-616-23-41

ПОТРІБНА ДОПОМОГА!
Татарченко Ірина Василівна 
потребує негайної дороговартісної операції — 
тотальне ендопротезування правого куль-
шового суглоба протезом з безцемент-
ним типом фіксації. (Довідка з ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України» від 
18.05.2018 р.).

Вартість операції 150000 грн. Родина не 
має таких коштів. Звертаємося до всіх небай-
дужих з проханням про допомогу.

Картка Приватбанку 
5168 7426 0341 5393, 
Захарченко Інна Михайлівна (донька хворої)

063-131-54-64, Ірина Василівна, 

093-054-91-95, Інна Михайлівна

Крупній торговій 
організації у м. Бориспіль 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ВОДІЙ
з/п від 6000 грн

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК
з/п від 9000 грн

ТОРГІВЕЛЬНИЙ 
ПРЕДСТАВНИК
МЕНЕДЖЕР 
З ПРОДАЖУ

068-271-10-16
095-934-91-05
e-mаil: hr0959349105@gmail.com
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Здам
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 пе-
рукарі жіночої та чоловічої зали, д/р від 1 року, 
іногороднім надається житло. Тел.: 0 67 3257555. 

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

На роботу потрібен оператор ПК із доскона-
лим знанням 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 98 5005888.ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5005888.

Оголошення та реклама

Охоронники в охоронну компанію «АСГАР». 
Г/р добові 1/2, 1/3, 2/2, 2/4, денні пости. Тел.: 0 67 
5518279, 0 67 6741869, 0 67 3207502.

Підприємству з обслуговування житлового фонду 
потрібен диспетчер на аварійну службу, г/р доба/
три, з/п 5000 грн, офіційне працевлаштування, м. 
Київ, р-н «Троєщина». Тел.: 0 93 2565439, Олек-
сандр Володимирович. 

Покоївка терміново потрібна в готель. Г/р — 7/7 
днів, забезпечуємо житлом та харчуванням. З/п — 
від 4000 грн. Тел.: 0 93 7223037.

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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 салон краси «Тропікана» запрошуємо май-
стра манікюру, перукаря, адміністратора, з д/р. 
Високий %, стабільний дохід, зручний графік та 
напрацьована база клієнтів. Тел.: 0 95 0855330, 
Альона. 

В службу доставки «Пєчкін» потрібен водій на 
власному авто .Тел.: 0 95 0094119, 0 97 6005166.

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру, перукаря, майстра по нарощуванню вій 
та майстра по перманентному макіяжу в центрі 
краси «Вероніка». З/п+премія, постійний потік 
клієнтів, офіційне оформлення за рахунок фір-
ми, матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. 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.

Для роботи в таксі потрібен ДИСПЕТЧЕР, по-
змінний графік роботи. Тел.: (4595) 91530, 0 67 
7167873, 0 93 8334040.

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.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запро-
шує на постійну роботу осіб з інвалідністю (при-
бирання території, робота на повітрі). Тел.: (044) 
2817986.

Запрошуємо електрика (доба/три), інжерена 
КВПіА, з/п 7000-10000 грн, офіційне працевлашту-
вання, 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. 

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 для дівчини в будинку, пральна машина, 
меблі, 1500 грн. Тел.: 0 95 7395679.

кімнату, все необхідне: меблі, пральна маши-
на, 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 машина, 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.
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Потрібен вантажник на склад будівельних 
матеріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб з 8.00 до 
18.00,з/п після співбесіди, офіційне працевлаш-
тування. Тел.: 0 97 3222254.

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

Потрібен продавець у продуктовий магазин, 
м.Бориспіль, 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 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ для жінки. Тел.: 0 
67 1130295, 0 73 1260990, 0 95 9059779.

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

Потрібна хатня робітниця у с. Чубинське, з/п 
500 грн/день. Тел.: 0 50 3806786, Любов Феодо-
сівна.

Потрібні мийники на автомийку, можна без 
д/р, надається житло, з/п висока, % від виро-
бітку, можлива часткова зайнятість, лівий бе-
рег Києва. Тел.: 0 96 8809048, 0 63 8954850, 0 95 
1640404, 0 98 1080000.

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

ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ НАКЛЕЙОК НА ПРОДУК-ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ НАКЛЕЙОК НА ПРОДУК-
ЦІЮ, ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ. ТЕЛ.: 0 99 4317433.ЦІЮ, ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ. ТЕЛ.: 0 99 4317433.

Робота в Литві. Збиральники алюмінієвих кон-
струкцій вікон та дверей, сортувальники плівки, 
обвалювальники (розділювальники) м’яса птиці, 
працівники на склад, будівельники, зварники. На-
каз МСПУ №370 від 9.03.2017. Тел.: 0 73 4384755, 0 
97 7436222.

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, хімік-ана-
літик, електромеханік, вантажники, складаль-
ники-пакувальники, засипальники сировини, з/п 
висока, стабільна. 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! В придорожнє кафе-їдальню «До-
машня кухня» (с. Іванків) потрібні кухар, поміч-
ник кухаря, 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 «Альт Енерго Експорт» на постійну роботу 
потрібні водій далекобійний (DAF), водій самоскида 
Renault Magnum, д/р від 3 р., різноробочі виробни-
чого цеху. Офіційне працевлаштування. Тел.: 0 67 
4484929, Олександр. 

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

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

м.Ірпінь. Тел.: 0 67 8040467.

Київ
Адміністратор, завгосп, покоївка потрібні на постій-

ну роботу в м. Київ, в міні готель домашнього типу. 
Проживання надається! Гідна з/п. Тел.: 0 63 2331709.

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 відеонаг-
ляду. Робота в м.Київ. З/п від 8200 грн. Без д/р, та 
матеріальної відповідальності. Вахта! Денні, добові 
зміни. Житло і форму надаємо. Тел.: 0 97 5888794, 
0 99 1535053.

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,

Покоївки (працівники для прибирання) в м. Київ. 
Терміново! Стабільний г/р. Надаємо житло в хостелі. 
Харчування 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 
(навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне працевлашту-
вання. 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.

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

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

1. ТОВ «БФ Логістика», помічник бухгалтера, 
з/п 4000 грн.

2. ТОВ «ТММ Експрес»», двірник, з/п 4500 
грн.

3. ТОВ «ЕНКОММ», продавець-консультант, 
з/п 7000 грн.

4. Бориспільське міське споживче товари-
ство, продавець продовольчих товарів, з/п 
5000 грн.

5. Бориспільське міське споживче товари-
ство, робітник з комплексного обслуговування 
і ремонту, з/п 5000 грн.

6. Бориспільське міське споживче товари-
ство, прибиральник службових приміщень, з/п 
4000 грн.

7. ПрАТ «Бориспільський автозавод», інже-
нер відділу капітального будівництва і експлу-
атації будівель та споруд, з/п 4710 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

Водій далекобійний (DAF)
Водій самоскида Renault Magnum
Водій далекобійний (DAF)
Водій самоскида Renault Magnum

Різноробочі виробничого цеху
Офіційне працевлаштуванняОфіційне працевлаштування

Тел.: (067) 448-49-29, ОлександрТел.: (067) 448-49-29, Олександр

досвід роботи від 3 років

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
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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

Одеса
Працівник консервного заводу, поля, апаратник 

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

Переяслав-Хмельницький
Менеджера з продажу будівельних матеріалів 

шукає компанія «Арсенал-Центр» в м. Переяс-
лав-Хмельницький. Офіційне працевлаштування. 
Тел.: 0 67 5488853, Богдана.

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.

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

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

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

шево. Вага з люлькою 14 кг. Комплектація: люль-
ка, прогулянковий блок, автокрісло 13 кг, накидка 
на ноги, сонцезахисна накидка, накидка від дощу, 
москітна сітка, сумка, кошик для речей із тканини. 
Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

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

Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з 
шухлядою. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

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

кімнати, 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.

Холодильник «Днепр», б/в, недорого. Тел.: 0 98 
2030654.

Холодильник «Дніпро», недорого. Тел.: 0 68 
0153828, 0 66 3313872.

ТВАРИНИ

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

джена, 2,5 роки, 25000 грн. Тел.: 0 99 1573137.
Коза, після окоту, дійна. Тел.: (04595) 52071, 0 67 

8982125.
Корова чорноряба, тільна, 26000 грн, торг. 

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

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

Кролі, породи Сірий велетень, 6 самочок і 12 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.

РІЗНЕ

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

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

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

Оренда будівельної техніки: самоскиди, екска-
ватори, каток, міні-навантажувач. Пісок, відсів, 
щебінь з доставкою. Тел.: 0 67 6562743.

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, 
серія АІ №000791, видане на ім’я Ярмоленка Вла-
дислава Станіславовича Бориспільською районною 
державною адміністрацією 10.09.2010 р., вважати 
недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Во-
лошина Олексія Вікторовича, 1975 р.н., військкома-
том смт Мангуш Першотравневого р-ну Донецької 
обл., вважати недійсним.

Втрачений паспорт громадянина України, серія ВС 
№121971, виданий на ім’я Волошина Олексія Вікто-
ровича Першотравневим РВ УМВС України в Доне-
цькій обл. 9 лютого 2000 року, вважати недійсним.

Плита газова 2 конфорки; холодильник 2-ка-
мерний; двері міжкімнатні; килими; труби оцинко-
вані; багажник на авто; ящики меблеві. Тел.: 0 98 
4555582.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Значки, листівки СРСР. Тел.: 0 67 5022236.
Профнастил 30 кв.м, можна промисловий. Тел.: 0 

97 2386010.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

А Спилювання дерев, демонтаж та монтаж будь-
яких конструкцій, зварювальні роботи, тротуарна 
плитка, копання ям вручну, фундаменти, кладка 
газоблоку, фасад та ін. Тел.: 0 68 6071394, Андрій.

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР 

ОФІЦІАНТИ   ОХОРОННИК   БАРМЕН

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

 КРАЄЗНАВЧА РІЧНИЦЯ

ВЕСТА 
БОНДАР

СОЦІОЛОГИ СТВЕРДЖУЮТЬ: ЗА РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПОВЕРНУЛОСЯ В 90-ТІ РОКИ МИНУЛОГО 
СТОЛІТТЯ І НАВІТЬ ПЕРЕВИЩИЛО ЦЕЙ ПОКАЗНИК. СТРІЛЯНИНА ТА БІЙКИ НА ВУЛИЦЯХ, АГРЕСИВНА НЕТЕРПИМІСТЬ ДО ІНШОЇ 
ДУМКИ СВІДЧАТЬ ПРО ТЕ, ЩО ГРАДУС СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ ЗАШКАЛЮЄ. ЯК ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я, НАВЧИТИСЯ 
АДЕКВАТНО РЕАГУВАТИ НА ГОСТРІ СИТУАЦІЇ, З ЯКИМИ НАМ ДОВОДИТЬСЯ СТИКАТИСЯ ЛЕДЬ НЕ ЩОДНЯ — НАША РОЗМОВА З 
КАНДИДАТОМ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, МЕДИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ ВЕСТОЮ БОНДАР.

«СУМНІВИ, БАЖАННЯ РОЗІБРАТИСЯ — ЦЕ СПОСОБИ 
ПРОТИСТОЯТИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗОМБУВАННЮ»

Наталія ДОЛИНА

— Весто Валеріївно, зараз на-
ше суспільство нагадує порохо-
ву бочку, що може вибухнути в 
будь-який момент. Що робити, 
щоб цього не сталося?

— Треба розуміти, що наш психо-
логічний стан не зовсім стабільний. 
Навіть якщо особиста ситуація від-
носно благополучна, ми не може-
мо жити поза контекстом того, що 
відбувається в нашій країні. Ми всі 
існуємо в цьому полі, яке має бага-
то векторів. Тож, як тільки відбува-
ються якісь події, кожен із нас зму-
шений так чи інакше на них реагу-
вати. Якщо ми зрозуміємо, що наш 
психологічним стан є вкрай вразли-
вим, то поставимо собі чітке завдан-
ня — не піддаватися на провокації.

— Як саме це можна зробити?
— Насамперед, потрібно захи-

стити людей. Адже мета провока-
торів — вивести нас на емоції. Щоб 
були жертви. Щоб було створено 
негативний енергетичний простір. 
У таких випадках найкраща реак-
ція — ігнорувати. Психологія на-
товпу — страшна річ. Радіо відклю-
чається. Це відомий психологічний 
закон — чим більше емоційного, 
тим менше раціонального.

— Часто чуємо слово «зомбу-
вання». На думку психолога, що 
це означає сьогодні?

— Хто такі зомбі? Це люди, які 
роблять щось механічно, не дума-
ючи. А щодо сьогодення, то фор-
мула зомбування — це емоційні 
гасла і брак адекватної інформа-
ції. Проте винайшли її не сьогодні 
і навіть не вчора. 70 років ми жи-
ли в Радянському Союзі, і більшість 
людей були щиро впевнені у тому, 
що вони живуть у найсправедли-
вішому суспільстві. Так, були дис-
иденти. Але чому? Тому, що вони 
мали доступ до інформації і вміли 
її аналізувати. 

— Андре Моруа якось заува-
жив: «Усе, що відповідає нашим 
бажанням, здається правиль-

ним. Усе, що суперечить їм, ви-
кликає лють». Ви згодні з цим 
твердженням?

— Треба розуміти, що є і завжди 
були люди, які одного разу і назавж-
ди повірили в якийсь лозунг і будь-
який аргумент сприймають мало 
не як посягання на життєві цінно-
сті. Доводити їм щось означає ви-
кликати агресію, створити конфлікт. 
Це закон масової психології. Най-
складніше розбиратися в собі само-
му, усвідомлювати власну відпові-
дальність. Набагато простіше ство-
рити образ ворога або героя. І все, 
немає потреби в рефлексіях розби-
ратися в собі, щось робити. Або в 

усьому винен ворог, або будь-якій 
проблемі зарадить месія.

— Що потрібно робити, щоб 
цього не сталося?

— Думати. Розуміти, що страхітли-
ві заголовки, гасла, що закликають 
до агресії, — це момент провокації. 
Тому відразу — «стоп». Зроби паузу. 
Увімкни розум. Бігти просто заради 
того, щоб бігти — не дуже конструк-
тивний варіант поведінки в такій си-
туації. Сумніви, бажання розібратися 
— ось головний спосіб протистояти 
зомбуванню. Диявол криється в де-
талях. Потрібно отримати максимум 
інформації, бажано — з різних дже-
рел. Завжди пам'ятати, що немає аб-

солютного зла і абсолютного добра. 
Ставитися до всього, що відбуваєть-
ся, з точки зору реаліста. Ставити 
запитання: кому це вигідно? Навіщо 
мені це розповідають? Яке місце тут 
посідаю я? Вчитися дивитися на світ 
своїми очима. Не треба шукати того, 
хто знайде для тебе правду і відкриє 
очі на істину.

— Головним інструментом ін-
формаційної війни є засоби масо-
вої інформації. Дедалі частіше чу-
єш, що телевізор зомбує глядачів, 
а Інтернет дає альтернативні 
думки. Чи насправді це так?

— Не зовсім, адже тут задія-
ні різні технології. Телевізор дає 
глядачеві певну картину світу, яка 
часто виявляється суб'єктивною. 
Але глядач є пасивним спожива-
чем інформації. Він або погоджу-
ється, або ні. До того ж, обмеже-
ний у майданчику для вислов-
лення своєї думки, хіба що скаже 
друзям або сусідам на лавочці. Ін-
ша справа — Інтернет. Користу-
вач тут — не глядач, а учасник. Він 
пише коментарі, ставить лайки, 
сперечається. Створюється ілю-
зія безпосередньої участі в події. 
Людині здається, що вона може на 
щось впливати, когось перекону-
вати, бачити різні точки зору, ана-
лізувати інформацію. Насправді 
більшість користувачів цього не 
робить. Пропагандисти атакують 
їх фейками, емоційними гаслами, 
провокативними заголовками, 
експресивною лексикою. Коорди-
натори груп і форумів — спеціаль-
но навчені фахівці, тож змагатися 
з ними — марна справа. Активна 
піар-група може керувати багато-
тисячною масою наївних комента-
торів так, що вони навіть цього не 
зрозуміють. Спочатку людину по-
трібно заманити на свої майдан-
чики, в групи, змусити читати, ко-
ментувати, відповідати. А далі — 
користувач діє за сценарієм ляль-
ководів. Отже, саме в Інтернеті 
стали реальністю «двохвилин-
ки ненависті» Оруелла. Механізм 

лайків і репосту теж точно прора-
ховано. Людині хочеться бачити, 
що її поважають, що вона прийня-
та в якесь коло. Але яке воно, це 
коло, не замислюється. Крім того, 
навіть якщо користувач не згоден 
із чимось, він не ризикує вислови-
ти свою думку, адже у такому ра-
зі існують механізми покарання. 
Учасники групи перетворюються 
на зграю піраній. 

— А хто стійкий до такого 
зомбування?

— Люди, яким не цікаві «диванні 
баталії». Молодь, яка знає, як пра-
цюють соцмережі та стикається з 
практикою створення і поширення 
чуток. Користувачі, які вміють ана-
лізувати інформацію, отримують її 
з різних джерел.

— Часто доводиться чути: 
щоб не стати жертвою інформа-
ційної війни, краще не цікавити-
ся політикою, не читати газети, 
не користуватися Інтернетом…

— Зовсім відсторонитися від 
проблем не можна. Та й не треба. 
В Україні саме зараз формується 
громадянське суспільство. Єдина 
думка — ознака тоталітарної дер-
жави. Плюралізм думок — свідчен-
ня демократії. 

А наостанок наведу приклад 
однієї з найкращих відповідей на 
пропаганду. Під час революції 1917 
року, коли почалася боротьба з 
релігією, в одному селі комуністи 
і комсомольці зібрали людей. Ба-
гато чого говорили, переконува-
ли. І тут вийшов старенький свяще-
ник: «Дозвольте, я скажу два сло-
ва?» «Ну кажи, ми потім гідно від-
повімо!» Виходить він і говорить: 
«Христос воскрес». І весь натовп у 
відповідь: «Воістину воскрес!»

Зараз наша країна переживає 
важкі випробування. Ми не може-
мо обирати час, в якому нам жити. 
Але, як сказав англійський філософ 
Томас Карлейль, «не варто скар-
житися на час — це марна справа. 
Якщо він поганий, людина на те і є 
людиною, щоб покращити його».

Ярослава КАВЕЦЬКА

У травні Іванківський народ-
ний краєзнавчий музей відзна-
чив 36-річчя. Історія його ство-
рення та подальший розвиток 
є унікальними та завдячують 
клопіткій роботі засновника 
закладу Петра Зінченка. 

Музей бере початок у 80-ті, 
добу радянської диктатури і 
плановості. Тоді Петро Федо-
рович, перебуваючи на по-
саді директора іванківського 
Будинку культури, після від-
відання краєзнавчого музею 
в Борисполі, захопився іде-

єю створення такого у рідному 
селі Іванків. 

Петро Федорович згадує: «Досві-
ду не вистачало, але за допомогою 
Віктора Івановича Йови та сільської 
ради ми почали працювати. Рішен-
ня про створення було прийняте 
виконкомом Іванківської сільської 
ради. Залучили жителів села і по-
чали збирати експонати та форму-
вати експозицію, а через 2 роки у 
1982-му було відкрито Іванківський 
народний краєзнавчий музей». Ро-
ки минули, а на Бориспільщині так 
і лишається два краєзнавчі музеї: в 
районному центрі і в селі Іванків. 

У 2009 році музей брав участь у 
Першому всеукраїнському огля-

ді народних та громадських музе-
їв України, на якому із тисячі музе-
їв Іванківський отримав 3-тє місце 
у номінації «Історія рідного краю». 
Конкурс був організований Націо-
нальною спілкою краєзнавців Укра-
їни. Музей було відзначено подя-
кою Українського товариства охо-
рони пам’яток історії та культури. 

Експозиції музею представлені 
різними епохами (періодами) краю. 
На вході до музею відвідувачів зу-
стрічає половецька баба, предмети 
скіфської доби, а за ними Київської 
Русі, часів козацтва, польського пе-
ріоду, правління австро-угорської 
і російської імперій тощо. Увага в 
експозиціях музею присвячена те-

мі визвольної боротьби українсько-
го народу, як дореволюційного, так 
і післяреволюційного періоду, а 
також голодомору. 

Створено декілька меморіаль-
них кімнат, які присвячені видат-
ним особам. Першою такою кім-
натою є виставка творчості іван-
ківського поета Василя Швеця, 
де представлені фотографії, речі, 
письмовий стіл, фронтові газети, 
в яких він працював, книги, його 
збірки. Василь Швець народився у 
січні 1918 року, його дитинство та 
юність минули в Іванкові. У спога-
дах та віршах він згадував про ди-
тинство та рідний край. Помер по-
ет 22 лютого 1993 року. В цьому ро-
ці ми відзначили сторіччя з дня на-
родження Василя Швеця. 

Екскурсії Петра Зінченка (на 
фото) захоплюють і занурюють у 
часи минулого.

ІВАНКІВСЬКОМУ МУЗЕЮ — 36
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• Олександра Ілюхіна на змаганнях у минулому році.

• Не втомлюється творити красу.

• У дворі ландшафтний дизайн 
і особливий колорит.

 ЗНАЙ НАШИХ!

 СПРАВА ДЛЯ ДУШІ

ПРОФЕСОР ВИСОЦЬКИЙ 
ВИРОЩУЄ КВІТИ

Тетяна СОЛОВЙОВА

Море квітів
Петунії і сурфінії ростуть попід 

парканом, на клумбах, навпро-
ти будинку. Відчиниш хвіртку — 
квіти ростуть на кожному кроці: у 
підвісних кашпо, контейнерах, на 
клумбах. Веранду прикрашають 
бегонії. Біля воріт пломеніє клум-
ба з яскраво-червоних пеларго-
ній, з вкрапленнями білого осте-
оспермуму. Доповненням до квіт-
кової краси слугують кущі самши-
ту. Рівненькими алейками вздовж 
доріжок росте деревоподібний 
ялівець, туї, сосни. Стіну будин-
ку прикрашають сурфінія і вербе-
на. Сурфінії стали окрасою і гос-
подарських будівель. Одну з них 
господар назвав «Стіною радості» 
за яскравий колір квітів. Поряд 
— сурфінії жовтого і блакитного 
кольорів нагадують український 
прапор. Кожна клумба колорит-
на і має назву, яку дає господар. 
Біля будинку розташоване оваль-
не накриття, прикрашене кашпо 
з петуніями — це «Ворота в рай». 
Ось клумба «Смайлик», є квітник із 
назвою «Березанський віночок», 
«Циганка». Цвіте на клумбі і рід-
кісна рослина — мандевіла або, 

як її ще називають, дипладенія. Є 
клумба з каннами — червоного та 
золотавого кольорів.

 

Правильний догляд
Цікаво, що квітникар — профе-

сор, доктор філологічних наук, де-
кан факультету української філоло-
гії і літератури Національного пе-
дагогічного університету ім. Дра-
гоманова. Попри завантаженість 
на роботі знаходить час для догля-
ду за квітами. Рано-вранці вириває 
бур’ян на клумбах, а увечері, після 
роботи, поливає рослини. У дворі 

облаштований крапельний полив, 
але господар воліє поливати вруч-
ну, з любов’ю. «Для квітки краще 
сухий грунт, аніж їх перелити, — 
розповідає Анатолій Володимиро-
вич. — Від надмірної вологи може 
бути коренева гниль».

Раз на тиждень Анатолій Воло-
димирович обробляє рослини сти-
мулятором росту та препаратами 
від шкідників. Надає перевагу біо-
логічним препаратам. Підживлює 
квіти мінеральними добривами — 
купує комплексні. Каже, важливо 
правильно підготувати грунт для 
квітів, тож купує готову торфосу-

міш, бо земля має бути легкою, аби 
дихав корінь. 

«Клумби облаштував так, щоб 
зручно було їх сапати, не ступати 
на землю, аби не зім’яти квіти, — 
розповідає. — Висаджую петунії і 
сурфінії, щоб вони покривали всю 
землю. Тоді бур’ян не росте». Двір 
співрозмовника квітує, починаючи 
з весни і до пізньої осені. Розсаду 
замовляє у приватних розсадниках. 

Несподіваний початок
Анатолій Висоцький займаєть-

ся квітникарством недавно. По-

чалося все дев’ять років тому, ко-
ли йому, киянину, дістався від тіт-
ки у спадок будинок у Березані. 
Зайнявся облаштуванням обійстя 
— думав, матиме дачу. Але через 
рік остаточно переїхав сюди і що-
дня їздить на роботу в Київ. Одно-
го разу знайомий квітникар запро-
понував Анатолію Володимирови-
чу 1000 штук петуній за низькою 
ціною, щоб звільнити теплицю. Ча-
стину квітів Висоцький подарував 
знайомим, решту — висадив. Так 
з’явилася перша клумба — «Вог-
няне серце» з петуніями. Справа 
захопила. Деякі ідеї брав з Інтер-
нету, багато вигадував сам. Тепер 
на гостини до Висоцького навід-
уються колеги, аби помилуватися 
квітами, фотографуються молодя-
та, бо квіткова краса мало кого за-
лишає байдужим. 

 Двір Анатолія Висоцько-
го — найкрасивіший у Бе-
резані. Найбільше на обій-
сті петуній та сурфіній, 
кожна клумба оригінальна 
і має назву. Численній рос-
линності господар присвя-
чує весь вільний час.

ЧЕМПІОНКА ЄВРОПИ ЗІ СТРІЛЬБИ
Олена ШЕВЧЕНКО

18-річна бориспілька Олексан-
дра Ілюхіна стала чемпіонкою 
Європи із практичної стрільби 
з рушниці. 

Змагання відбувалися в Угорщині. 
Спортсменка не сподівалася на пе-
ремогу, адже її суперники мали біль-

шу кількість тренувань. Золота ме-
даль стала для неї несподіванкою. 
Однак ті, хто знає про захоплення 
Олександри цим видом спорту, ре-
зультат вважають закономірним.

Нагадаємо, що напередодні єв-
ропейських змагань відбулися між-
народні випробування із практич-
ної стрільби з рушниці GOLD CUP 
BERETTA SHOTGUN, де Олександра 

також святкувала перемогу. У від-
критому кубку, який відбувся в Іта-
лії, взяли участь стрільці з усього 
світу. А це понад 160 найсильніших 
спортсменів. Варто зазначити, що 
бронзу змагань здобула мама Саші 
— Богдана. Як зазначають дівчата, 
змагання були важкими, але друж-
ня атмосфера допомогла впорати-
ся з хвилюванням.

СПОРТСМЕНКУ 
ПРИВІТАЛИ НА СЕСІЇ

Олена ШЕВЧЕНКО

У травні у чеському місті Плзень 
збірні країн змагалися з пауер-
ліфтингу на чемпіонаті Європи. 

Українська делегація складала-
ся із 61 спортсмена. Вони мірялися 
силами у вікових категоріях юнаків, 

юніорів і дорослих. Вихованка Бори-
спільської ДСШ кандидат у майстри 
спорту 16-річна Ангеліна Киях стала 
переможницею у своїй віковій кате-
горії. Спортсменку тренує викладач 
ДЮСШ Юрій Ликов. 29 травня на се-
сії Бориспільської міської ради дівчи-
ні вручили грамоту та подарунок, по-
дякувавши за досягнення у спорті.

юди

Ангеліна
Киях

Тренер 
Юрій 
Ликов
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 ЦІКАВЕ ПОРЯД

«КУ-КУ» ВІД САМЦЯ 
І МАЛЯ-РОБОТ

Дарина ЧЕРПАК

— Зозуля — рідний птах нашої 
місцевості, до речі, в усіх європей-
ських мовах її назва є звуконаслі-
дувальною від «ку-ку» (кукачка, 
кукач, кукулюс, кукушка). А укра-
їнською — від слова зозулястий, 
тобто смугастий, рябий. 

Птах трохи менший за голуба, 
стрункої статури, з довгими, го-
стрими крилами. Хвіст довгий, ві-
ялоподібний. Дзьоб тонкий, трохи 
зігнутий. Ніжки маленькі і слабкі. 
Це зумовлено тим, що птах майже 
не буває на землі. Його стихія — 
це верховіття дерев. 

— Коли зозулі повертають-
ся із вирію?

— Вона з тих птахів, які прилі-
таються найпізніше. Справа у то-
му, що їй потрібне листя на дере-
вах, де розвиваються комахи, жу-
ки, гусінь, у тому числі волохата, 
що і становлять її раціон. Під осінь 
птах охоче споживає ягоди.

— Де найчастіше живуть 
зозулі? 

— Зозуля невибаглива, їй до 
смаку узлісся, парки, сади, лі-
сосмуги, зарості біля річок. Нерід-
ко зозулі літають далеко у полі чи 
степу. Головне для неї наявність 
гнізд дрібних пташок. Адже метод 
її розмноження усім відомий. 

— Яким чином зозуля підкидає 
своє яйце у гніздо іншої пташки?

— Спосіб розмноження зозулі 
називається «гніздовим парази-
тизмом». Вона кладе по одному 
яйцю у гнізда дрібних комахоїдних 
птахів. Кожна зозуля намагається 
використати один і той самий вид 
птахів, що виховав її предків. У нас 
це найчастіше біла плиска, віль-
шанка, щеврики, очеретянки. Зо-
зуля уважно стежить за птахами і 

встановлює місце розміщення їх-
нього гнізда. Потім, незважаючи 
на опір хазяїв, швидко кладе яй-
це. Названі батьки, заспокоївшись, 
продовжують насиджування. 

Зозулине яйце завжди розвива-
ється швидше від інших. Навіть ко-
ли «рідні» пташенята вилупляться, 
зозуленя від них не відстане. Коли 
назване дитя з’явиться на світ, роз-
гортається справжня драма. Голе, 
сліпе і крихітне починає несамо-
вито виштовхувати з гнізда усе, що 
поруч — яйця чи пташенята. Ті, хто 
спостерігав таке, порівнюють дії зо-
зуленяти із роботом. Неначе меха-
нізм, впираючись лапками і голи-
ми крильцями, воно спиною ви-
штовхує конкурентів за межі гнізда. 
Справа триває інколи кілька діб, це 
коли доведеться боротися із назва-
ними братами. З яйцями чужинець 
вправляється набагато швидше. 
Пташки-батьки байдуже спогляда-
ють загибель потомства і залюбки 
годують чуже пташеня. 

— Через таку діяльність зо-
зуль чисельність дрібних пта-
хів не зменшується?

— Не зважаючи на емоційність 
людей, які, звичайно, засуджують 
зозуль, слід знати, що кожен вид 
має свій спосіб існування у до-
вкіллі. У зозулі склалося саме так. 
Щодо кількості особин дрібних 
птахів, то вона величезна, так са-
мо багато і їхніх гнізд, просто ма-
ло хто їх бачить. Тож шкоди від зо-
зуль немає. 

— А яка користь від зозуль?
— Про користь і шкоду у при-

роді варто забути взагалі! Потріб-
но усе! Інша справа, коли певний 
вид приносить людині тимчасову 
шкоду або користь. 

Користь від зозулі буває, коли 
насадження дерев страждають від 
розмноження деяких видів комах, 
насамперед непарного шовкопря-
да, які можуть винищити багато 
гектарів лісу. Поїдаючи волохату 
гусінь, зозулі, а ще вивільги, ряту-
ють рослини.

— У  які країни зозулі відліта-
ють у вирій?

— Місце зимівлі зозуль — пів-
денно-західна Африка. Це один із 
далеких мігрантів. Принагідно зга-
даємо, хто летить туди саме з нею 
«за компанію». Це ластівки, вивіль-
ги, лелеки та деякі інші. 

 Славетне «ку-ку» ча-
сто чути наприкінці весни 
та на початку літа, моно-
тонний спів можна вважати 
своєрідною музикою лісу 
чи гаю. Тож сьогодні  мова 
про відому, але одночасно 
невідому зозулю. Про неї 
розповість орнітолог Ігор 
Землянських.

• Колір очей у зозулі з ві-
ком змінюється. У пташенят 
райдужка сіра або коричне-
ва, але по мірі дорослішання 
стає червонувато-помаран-
чевою, хоча у бурих самиць 
може залишатися світло-сі-
рою або чорною.

• Форма і колір яйця у зо-
зулі залежить від вигляду 
яйця вихователя. І вже через 
7-9 діб вона його підкладає. 
Якщо гніздо велике і міцне, 
зозуля просто сідає в нього і 
тут же відкладає яєчко.

• Новонароджене зозуле-
ня важить 2,5 г, але вже в три 
тижні досягає ваги дорослої 
особини, тобто близько 100 г.

• У «Слові о полку Ігоре-
вім» зозуля названа древнім 
слов’янським іменем «зигзи-
ця» («зегзиця»).

• Серед зозуль є і не такі 
агресивні види. Наприклад, 
зозулі родини Crotophaga в 
тропічній Африці не підкида-
ють свої яйця в гнізда інших 
птахів. Вони будують сімейні 
гнізда, куди вся зграя (близь-
ко 20 особин) відкладає яй-
ця. За ними після доглядають 
старі птахи, висиджуючи і ви-
рощуючи малят.

• Ареал розмноження зви-
чайної зозулі охоплює всі 
кліматичні зони від Атланти-
ки до Тихого океану.

• У природі зозулі живуть 
близько 10 років.

• У польоті зозуля нагадує 
хижу птицю. Завдяки цьо-
му самець зозулі лякає пта-
шок-господарів гнізда, і в 
цей час самка підкидає яйце.

• Отрута скорпіона для зо-
зулі абсолютно нешкідлива.

• У самки майже повністю 
відсутній голос. Вона видає 
характерне булькання, а от 
самці дзвінко кують.

Ігор ЗЕМЛЯНСЬКИХ,
орнітолог
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Зозуля — один з найдавніших персонажів 
української міфології. За поетичною уявою давніх 
українців, Зозуля походить від жінки, що вбила 
свого чоловіка (в легенді відбилась конфліктність 
переходу від матріархату до патріархату), за що й 
була заклята Родом чи Перуном — ніколи не ма-
ти подружньої пари й вічно жити одиначкою.

У легендах Зозуля — обернена на птаха скор-
ботна вдова; дружина, яка чекає і зве занапаще-
ного чоловіка; сестра, яка оплакує смерть брата 
або проклята братом за втрату ключів. Відтоді Зо-

зуля зве брата: «Я-куш, бра-туш, прос-нись, ключі 
знайш-лись»! чи «Мак-сим, вер-нись, клю-чі наш-
лись!». В одній із легенд Зозулею стає діва, пока-
рана Христом за брехню: вона, захищаючи св. Пе-
тра, який вкрав коней, кричала: «Ку-пив!»; донька, 
проклята матір’ю або батьком; скупа вдова, яка 
не нагодувала хлібом жебрака (Бога); діва, яка ля-
кала Бога з-під моста тощо. Слово «зозуля» вико-
ристовується ще як ласкаве звернення до жінки.

Крик Зозулі часто розцінювали як зловісну оз-
наку. Говорили: «Зозуля кукає, горе віщує», тому, 
зачувши її, намагалися відвести біду заклинан-
ням: «Добре кукаєш, та на свою б голову!»

ЦЕ ЦІКАВО

ВІРУВАННЯ
РІЗНА ПТАХА

• «Про користь і шкоду у природі варто забути взагалі! Потрібно усе! Тож поверхові батьківські почуття 
зозулі не підлягають осуду.»

• Невеликий 
полохливий 
птах схожий 

на яструба.

• Прийомні батьки годують ненажерливе зозуленя.
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 КАРТОПЛЯНИЙ СЕЗОН

ДВОЛИКА БУЛЬБА
 В Україні картоплю впровадили німецькі колоністи. 

Саме слово перелицьоване на українську з німецького 
«картоффель». Масово вирощувати овоч почали з кінця 
18 ст. У різних регіонах його називали бараболею, бандур-
кою, бульбою, мандибуркою. Доки він приживався і не став 
другим хлібом, називали ще чортовим яблуком.

Модний тренд
У Німеччині нещодавно вивели новий сорт картоплі із червоним 

м’якушем — Червона Еммалія. У ній міститься багато антоціану, що 
є в лохині, журавлині, малині та порічках. Українські селекціонери 
теж не сидять склавши руки: вони створили сорт Еко з насиченим 
синьо-фіолетовим м’якушем. Ця бульба містить лютеїн і зеаксантин 
( є в дорогій приправі шафрані). Ці пігменти є антиоксидантами та 
допомагають покращити зір.

• Молода картопля у нас про-
дається з квітня. Завозять цей 
овоч, в основному, із Єгипту 
(звідти найдешевше), Марокко, 
Туреччини і навіть Франції. Тріш-
ки пізніше достигає картопля у 
західних регіонах України.

• Ранні сорти української се-
лекції — Аграрна, Ластівка, Мо-
лодіжна, Селянська, Фермер-
ська, Слобожанка-2. Вітчизняні 
сорти районовані, адаптовані 
до кліматичних умов. Стійкі-
ші до різноманітних захворю-
вань. Єдина проблема — вони 
не розрекламовані.

• Сорти картоплі, що виро-
щують на Бориспільщині — Пі-
кассо, Адретта, Слов’янка, По-
вінь, Рокко, Бєла роса, Агата, 
Санте, Синьоочка, Серпанок, 
Колетта, Вінетта, Розара, Аль-
вара, Ред Скарлет. Вирощують 
навіть спеціальні сорти для ді-
абетиків — Водограй, Гурман.

ЦЕ ЦІКАВО

Користь і шкода
Молода картопля дуже корис-

на. Крохмалю в ній значно менше, 
ніж у старій. Вона має більше біо-
флавоноїдів, що зміцнюють стінки 
кровоносних судин. Містить віта-
мін С, а також групи вітамінів В і 
РР. Чим молодша бульба, тим біль-
ше у ній мікроелементів, особли-
во магнію, кальцію, цинку, заліза. 
Білки картоплі, у порівнянні з ін-
шими овочами, є найбільш пов-
ноцінними. Вони містять всі неза-
мінні амінокислоти.

Усе найцiннiше в картоплi, 
як і в багатьох коренеплодах і 
фруктах, знаходиться у шкiрцi й 
мiлiметровому шарi пiд нею. Са-
ме тому найоптимальніший варі-
ант приготування молодої буль-
би — варити чи запікати її у мун-
дирi. Так в організм потрапить 

калій, що відіграє величезну 
роль у нормалізації водного ба-
лансу й підтримці роботи серця. 
Підраховано, що лише 400 г кар-
топлі задовольняє добову по-
требу дорослої людини в калію. 
А ще в ніжній шкірці молодої 
картоплі є пектинові речовини 
та клітковина, мікро- й макро-
елементи, фолієва кислота тощо. 
Бульби багаті на вуглеводи у ви-
гляді крохмалю, він змінює свої 
властивості залежно від кулінар-
ної обробки. Картопляне пюре, 
заправлене маслом, є найбільш 
небезпечним для людини. Така 
страва підвищує цукор крові так 
само, як кока-кола. Найбільш ко-
рисною є варена і печена карто-
пля, особливо молода. Її вплив 
на рівень глюкози в крові порів-
няно незначний.

Як готувати
У сирому вигляді молода і ста-

ра картопля містить приблизно 
однакову кількість білків. Чище-
на бульба втрачає більшу части-
ну білка, оскільки він міститься у 
шкірці. Готувати стару картоплю 
в мундирі лікарі не рекоменду-
ють. Білки збережуться, однак 
одна така картоплина містить 
стільки ж нітратів, скільки ціла 
тарілка молодої. 

Найкраще молоду картоплю 
варити на помірному вогні з за-
критою кришкою в невеликій 
кількості води, не більше поло-
вини від обсягу бульб. Кидати 
картоплю треба в киплячу во-
ду — це збереже вітамін С. Мо-

лода картопля погано підходить 
для смаження — вона стає жор-
сткою. Найкраще готувати з неї 
пюре і деруни. Салати з картоп-
лею краще заправляти олією, а 
не майонезом. Інакше калорій-
ність страв значно збільшиться.

Протинітратні заходи
Наявність нітратів у рослинах 

— нормальне явище. Справа у їх-
ній кількості. Картопля належить 
до групи овочів з низькою здатні-
стю накопичувати нітрати. У мо-
лодій картоплі нітратів, як прави-
ло, більше, ніж у старій. Однак це 
лише 10-80 мг у кілограмі бульб. 
Для порівняння: у динях та каву-
нах, навіть у тих, що вирощува-
лися без зайвих добрив, нітратів 
міститься аж до 5000 мг/кг!

Є прості правила, дотримую-
чись яких рівень нітратів у моло-
дій картоплі можна ще зменшити.

• Зберігайте молоду картоплю 
в холодильнику, адже при неви-
соких температурах неможливе 
перетворення нітратів у більш от-
руйні речовини — нітрити.

• Щоб знизити вміст нітратів у 
молодій картоплі ще на 20-25%, 
достатньо 30-40 хв. перед готу-
ванням потримати ці овочі у воді.

• Під час варіння картоплин най-
більше нітратів переходить у воду 
за перші 30-40 хв.: бульби втрача-
ють при такій обробці до 80% ні-
тратів. Однак чим довше варити 
картоплю, тим більше разом з ніт-
ратами у воду перейде цінних ре-
човин: вітамінів, мінеральних со-
лей. Тому більше півгодини кар-

топлю не варіть, робити це слід у 
несолоній воді.

Картопля-чужоземка 
Молода картопля, яку прода-

ють на ринках та у супермарке-
тах у квітні-травні, завезена до 
нас з Єгипту, Їзраїлю, Туреччини 
тощо. Трапляється і українська. 
Однак вона вирощена, в основ-
ному, по-швидкому. Тобто їй да-
ють подвійну, а то й потрійну до-
зу добрив. Тому у такій картоплі 
нітратів значно більше, ніж у по-
рівняно пізнішій, вирощеній у на-
ших широтах. 

ДО СТОЛУ

500 г картоплі,4 зубки часнику,100 
г вершкового масла, 1 л молока, 
4 яйця, 100 г тертого сиру чи бринзи.

Дрібну молоду картоплю наріж-
те кружечками, посоліть, попер-
чіть. Кожен горщик змастіть зсере-
дини почавленим часником. Роз-
кладіть по горщиках картоплю, по-
кладіть по шматочку вершкового 
масла. Збийте з 1 л молока і 4 яйця. 
Залийте сумішшю картоплю. По-
сипте тертим сиром або бринзою. 
Покладіть ще по шматочку масла. 
Запікайте в розігрітій духовці до 
готовності картоплі.

МОЛОДА КАРТОПЛЯ У ГОРЩИКАХ

У ШКІРЦІ МІСТИТЬСЯ НАЙБІЛЬШЕ ЯК КОРИСНИХ, 
ТАК І ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН. ШКІРКУ БЕРЕЖІТЬ 

ТІЛЬКИ У КАРТОПЛІ З ВЛАСНОГО ГОРОДУ. 
КУПОВАНІ БУЛЬБИ ОДНОЗНАЧНО ПОТРІБНО 

РЕТЕЛЬНО ЧИСТИТИ.

НІКОЛИ НЕ КУПУЙТЕ 

ПОЗЕЛЕНІЛУ КАРТОПЛЮ. 

ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВОНА 

ЗБЕРІГАЛАСЯ НА СОНЦІ І МІСТИТЬ 

БАГАТО КАНЦЕРОГЕННОЇ 

РЕЧОВИНИ СОЛАНІНУ.



23№21 (930), 1 червня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394

Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

Щотижнева газета
«Вісті.Інформація.Реклама»

© ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття»

Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка, 

Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав-Хмельницький, Яготин.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори 
публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Точка зору», «Компанія» друкуються на правах рекла-
ми. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє 
думку авторів публікацій.  Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи пе-
редрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.  
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №180601-21.

Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

В ПОБУТІ
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1. Коли вогнище палає,
Він гасить допомагає. 
Із піщинок наш дружок, 
Називається …

2. Лісом він котився з ревом, 
Їв кущі, траву, дерева.
А коли напивсь води — 
Стих і згас він назавжди.

3. Переможе злий вогонь
І загасить, як належить. 
Рятівник він, він — герой, 
Той, кого звемо …

4. Аж до місяця вночі
Іскра з нього долітає.
Світло він дарує тим, 
Хто його вміло доглядає.

5. У димарі та комині 
Мов справжній землетрус.
То хвацько сажу струшує
Чорнявий…

6. Я і хмара, і туман,
І струмок, і океан.
І біжу, й літаю, 
І сніжком кружляю. 

 Кросворд Відгадай загадки і дізнайся це небезпечне слово

Лабіринт

ПРИ ПОЖЕЖІ ДЗВОНИ 101!

• Ігри із сірниками та запальничками, 
свічками.

• Феєрверки у приміщенні.

• Залишені без нагляду увімкнені електро-
прилади, газ, світло. Небезпечно залишати 
без нагляду також поставлені на зарядку мо-
більні телефони.

• Неправильне користування газом і елек-
троприладами.

 Пожежа, як правило, виникає раптово. Вогонь поширюється дуже швидко. Важливо не 
розгубитися і правильно зорієнтуватися у ситуації, чітко дотримуватися правил пожежної 
безпеки. Від цього може залежати твоє життя. 

Чому виникають пожежі

Під час пожежі дій правильно!

Приховувати факт загорання 
від дорослих не слід. Не варто га-
сити пожежу самостійно.

• Потрібно покликати на допомо-
гу дорослих і подзвонити за теле-
фоном 101. Назвати правильну ад-
ресу, повідомити, знають чи ні до-
рослі про те, що сталося.

• Якщо є можливість, швидко за-
лиште приміщення. Якщо вели-
ка задимленість, щоб не отруїтися 
чадним газом, закрий обличчя мо-
крим рушником чи одягом.

• Не ховайся від вогню у шафі чи 
іншій кімнаті, тим більше замкнув-

ши двері. Від пожежі таким чином 
не вберегтися.

• Не гаси електроприлади во-
дою. Ти маєш знати, як користува-
тися вогнегасником.

• Не користуйся ліфтом під час 
пожежі. Електроживлення може 
вимкнутися у будь-який момент.

• Якщо пожежа в коридорі чи на 
сходовій клітці, вийди на балкон і 
голосно клич на допомогу.

• Якщо на тобі зайнявся одяг, 
не біжи. Лягай на підлогу і 
перекочуйся.

Пожежна безпека 
на природі

Причиною виникнення біль-
шості лісових пожеж є бездумно 
кинутий людиною сірник чи не-
допалок. Неправильно облаш-
товані багаття також становлять 
небезпеку не лише для приро-
ди, але й для людини.

• Краще розводити багаття там, 
де не росте трава, де раніше вже 
розводили вогонь.

• Місце розведення вогнища не-
обхідно обкопати.

• Їдучи з лісу, ватру слід зага-
сити, засипати землею чи піском, 
переконатися, що полум’я згасло 
повністю.

!!!КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!!! 
РОЗВОДИТИ БАГАТТЯ У СУХУ ГАРЯЧУ ПОРУ
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ОВНИ. Постарайтеся 
бути одночасно ввічли-
вими й наполегливими. 

Така поведінка — ключ до успі-
ху як у професійній сфері, так і в 
особистому житті.

ТЕЛЬЦІ. Якщо ви задо-
волені особистим жит-
тям і не прагнете його мі-

няти, можете трохи розслабитись. 
Вирішуйте проблеми поступово.

БЛИЗНЯТА. Проявите 
справжню ділову хват-
ку, підсиливши її гар-
ною поінформованістю 

та надійними зв'язками. Однак не 
порушуйте правила гри.

РАКИ. Настав час поз-
буватися шкідливих 
звичок, якщо у вас такі 

є. Сприятливий період і для важ-
ливих кар'єрних зрушень. Споді-
вайтеся тільки на себе.

ЛЕВИ. Досить спокій-
ний тиждень. Постарай-
теся не змінювати об'єк-

тивний хід подій, тому що мож-
на збитися з позитивного ритму. 

ДІВИ. Не варто сумні-
ватися, від інтенсивнос-
ті вашої роботи залежа-
тиме і настрій, і винаго-

рода. Відчуєте турботу близьких 
людей.

ТЕРЕЗИ. Намагайтесь 
не братися за глобальні 
справи, даремно не ри-

зикуйте. Цього тижня легше ви-
рішити купу дрібних питань. Гу-
ляйте на природі.

СКОРПІОНИ. Вдалий 
час для здійснення дав-
ніх планів. Підтримуйте 

позитивний настрій, активно дій-
те, долайте страхи та сумніви.

С Т Р І Л Ь Ц І .  Мож ли-
ві розбіжності з ділови-
ми партнерами, але ви 
їх легко подолаєте. Не 

варто купувати дорогі речі, ваш 
смак може вас підвести.

КОЗОРОГИ. Настає 
світла смуга, вдасться 
успішно залагодити ста-

рі проблеми й непорозуміння та 
зайнятися чимось новим і пер-
спективним.

ВОДОЛІЇ. Може виник-
нути відчуття, що від вас 
занадто багато вимагають 

і мало дають. Не варто себе жаліти. 
Спробуйте знайти рішення.

РИБИ. У вас усе вийде, 
якщо ви чогось прагне-
те досягти. Неформальні 
зустрічі у вихідні дозво-

лять знайти нові можливості за-
робити гроші.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 4 — 10 ЧЕРВНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день


