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ГОЛОВНЕ, ЩОБ 
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Олена Оляніна: 
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Розпочалися жниваМережі вже землю не грітимуть
За словами начальника управління агропромислового розвитку Бо-

риспільської райдержадміністрації Михайла Пензая, станом на 13 липня 
намолочено 1375 тонн ріпаку озимого, 146 тонн ріпаку ярого, 2250 тонн 
озимої пшениці, 146 тонн озимого ячменю, 622 тонн гороху.

За власні кошти «Бориспільтепломережа» сьогодні ремонтує тільки 
найпроблемніші місця. Однією із таких слабких точок, особливо про-
тягом останніх років, були теплові мережі на вулиці Нова ІІ. Кожної зи-
ми було чудово видно, де проходить теплотраса до будинків №2 і №6.
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 НОВА ТЕПЛОТРАСА

 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ  ЗАСІДАННЯ МІСЬКРАДИ

Ірина КОСТЕНКО

Вето залишили в силі
Основним приводом для скликання по-

зачергової сесії Бориспільської міської ра-
ди було вето, накладене  Бориспільським 
міським головою Анатолієм Федорчуком 
на шість земельних питань, які на черго-
вій сесії, 4 липня 2017 року, отримали під-
тримку депутатів. Законом визначено, що 
у випадку ветування рішення, прийнятого 
сесією, депутати повинні мати шанс подо-
лати це вето. А для цього потрібно, щоб рі-
шення набрало не менше 23 голосів.

Мер Борисполя Анатолій Федорчук 
мотивував вето тим, що рішення не від-
повідали містобудівній документації, що 
має місце нецільове використання зе-
мельних ділянок. З цього приводу були 
подання і депутатів, і звичайних мешкан-
ців міста. Питання прискіпливо вивчила 
юридична служба Бориспільського місь-
квиконкому. На основі цього і було при-
йнято рішення про вето. Для депутатів 
ці аргументи були переконливими, тож 
жодне із заветованих рішень не отрима-
ло підтримки.

Область обдурила і 
обділила Бориспіль

Відповідно до програми модернізації 
водопровідно-каналізаційного господар-
ства Київщини було передбачено, що у 
Борисполі на водозабірному вузлі №2 бу-
де збудовано нову станцію знезалізнення. 
Одна така станція вже працює у місті, на 
водозабірному вузлі №1, але це дозволяє 

позбавити від зайвого заліза тільки части-
ну з усієї води, яка надходить у водопро-
відну мережу. Будівництво мало вестися 
на умовах співфінансування. У цьому році 
5,4 млн грн мала виділити область і стіль-
ки ж місто. Свою частку Бориспіль виділив 
на сесії, яка відбулася 4 липня цього року. 
Кошти у вигляді субвенції повинні були на-
дійти до обласного бюджету, область мала 
додати свою частку і оголошувати тендер 
на виконання робіт.

Але через кілька днів після сесії з’ясу-
валося, що у області для Борисполя ко-
штів немає. Тому на позачерговій сесії 
було оперативно прийнято рішення не 
надавати субвенцію обласному бюдже-
ту, а передати гроші безпосередньо «Бо-
риспільводоканалу». Тепер водоканал 
оголосить тендер через систему «Про-
зоро» і будуватиме станцію знезалінен-
ня за кошти бюджету міста. Загалом на 
будівництво цієї станції потрібно аж 23 
млн грн. Але з наявною сумою уже мож-
на розпочинати роботи.

Коли «Вісті» вивчали проблему глибше, 
з’ясувалося, що це тільки один випадок 
із багатьох, коли наше місто залишається 
поза бортом фінансової підтримки облас-
ті. За словами Бориспільського міського 

голови Анатолія Федорчука, у цьому ро-
ці Борисполю жодної копійки з обласного 
бюджету не було виділено. Хоча і обіцяли, 
і навіть з документами підганяли.

Документи на будівництво станції знеза-
лізнення із висновком державної експер-
тизи були надані вчасно, ще до нового ро-
ку. На початку цього року вони були уточ-
нені. Зараз обласна рада  має їх і в елек-
тронному, і в паперовому варіантах.

Мотивують відмову у коштах тим, що у 
міста Борисполя вистачає власних фінан-
сів. Але щоб заробити ці гроші, місто залу-
чає інвестиції, створює нові робочі місця. 
На жаль, це не береться до уваги. І найбіль-
ший внесок до бюджету Київської області 
вносить саме місто Бориспіль. Наприклад, 
Гостомелю на дороги дали 21 млн грн. На 
дороги у Бориспільському районі було ви-
ділено близько 20 млн грн.

У нас же по місту проходить дорога за-
гальнодержавного значення Київський 
Шлях, яку потрібно постійно ремонтувати. 
Місту поставили вимогу зробити до ново-
го року проект, провести його експерти-
зу, тоді область допоможе коштами на ре-
монт цієї дороги. І проект вчасно вигото-
вили, і експертизу він пройшов, а грошей 
Борисполю так і не дали.

СЛІДАМИ ПАВЛИКА 
МОРОЗОВА

З вівторка, 11 липня, розпочав роботу 
новий начальник управління комунально-
го господарства міста Борисполя В’ячеслав 
Миколайович Толкач, якого представив на 
понеділковій плановій нараді Бориспіль-
ський міський голова Анатолій Федорчук. 

Він також зазначив, що новому керівнику 
відразу довелося «ринутися в бій». Робота на 
новому місці почалася із перевірок, які не за-
кінчилися і сьогодні. Перевіряли поліція, про-
куратура, управління боротьби з економічни-
ми злочинами.

Коментуючи ці перевірки, Анатолій Соловйо-
вич зазначив, що у Борисполі розвелося багато 
Павликів Морозових, які не можуть заспокоїти-
ся, піднімають питання 10-літньої давнини, пи-
шуть скарги у різні інстанції, розкидаючись зви-
нуваченнями, начебто дороги не асфальтуються, 
а гроші списуються, товщина асфальту менша за 
норму, площа не відповідає заявленій тощо.

Перший заступник мера Микола Корнійчук 
доповнив, що такі перевірки розпочалися ще 
у лютому — березні цього року. Перевіряли-
ся двадцять сім доріг, зроблених у минулому 
році. У тому числі — три дороги, де торік був 
проведений капітальний ремонт: Левадна, 
Бежівка та Соборна.

Якість роботи підтвердили, але сліди зали-
шилися. На місцях вирубок цілісність асфальту 
було порушено. На вулиці Левадна було здійс-
нено 9 вирубок у дорожньому полотні. До-
слідження показали, що середня товщина ас-
фальту складає 5,44 см, при нормі 5 см. Так са-
мо і по площі: якщо відповідно до актів викона-
них робіт було заасфальтовано 3020 кв. метрів, 
то по факту заасфальтована площа складає 
3116 кв. метрів. Аналогічні результати показа-
ла і перевірка інших вулиць та тротуарів.

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 
ВИПРАВЛЯЛА ПОМИЛКИ

 13 липня 2017 року у Бориспо-
лі скликали двадцять восьму, по-
зачергову, сесію Бориспільської 
міської ради. Порядок денний сесії 
складало лише 10 питань, ще одне 
міський голова вніс додатково. Ре-
зонансних серед них не було.

ЩОБ ВЗИМКУ 
МІСТО БУЛО З 
ТЕПЛОМ

Вже не перший рік підготовка КП «Бори-
спільтепломережа» до зими, як і сам опалю-
вальний сезон, перетворюються на бороть-
бу за виживання. Адже доти, доки підприєм-
ство має борги за газ, усі кошти, які ми спла-
чуємо за тепло, надходять на розподільчий 
рахунок, який залишає у тепломережі тіль-
ки 10%. Решта йде на погашення заборгова-
ності. А з боргами за тепло розрахувалися 
далеко не всі споживачі міста.

Перший заступник міського голови Микола 
Корнійчук повідомив на плановій нараді, що 
днями він із директором КП «Бориспільтепло-
мережа» Володимиром Палінкою були запро-
шені на співбесіду у департамент житлово-ко-
мунального господарства Київської облдерж-
адміністрації, де звітувалися про підготовку до 
зими. До честі Борисполя, місто має найбіль-
шу проплату в області за використаний газ. На 
сьогодні фактично уже сплачено 91%, а з ура-
хуванням взаємозаліків, які підписані, але ще 
не пройшли через казначейство, проплата 
складає 98%. Але це кошти, які вимиваються з 
підприємства. І «Бориспільтепломережа» фак-
тично не має власних фінансів, щоб проводити 
підготовку до опалювального сезону. Тому де-
путати виділяють кошти з міського бюджету на 
капітальний ремонт теплових мереж, який за-
планований у цьому році, особливо це по ди-
тячих садках, по школах, щоб не втрачати зо-
лотий час.

За кошти, які сплачує населення, місто до 
зими не підготувалося б. На сьогодні борг на-
селення складає 13,4 млн грн. А загалом, якщо 
врахувати борги за відомче житло, по пільгах 
та субсидіях, то «Бориспільтепломережі» за-
боргували 24 млн грн. Саме цих коштів нині 
не вистачає підприємству, щоб на повну силу 
готуватися до зими.

Підготувала Ірина КОСТЕНКО

 Ірина КОСТЕНКО, фото автора

За власні кошти «Бориспільтепломережа» сьогодні ре-
монтує тільки найпроблемніші місця. Однією із таких слаб-
ких точок, особливо протягом останніх років, були теплові 
мережі на вулиці Нова ІІ. 

Кожної зими було чудово видно, де проходить теплотраса до 
будинків №2 і №6: над нею навіть трава зеленіла. «Рвалася» те-
плотраса регулярно. Тільки минулої зими довелося ліквідову-
вати чотири серйозні пориви. От підприємство і вирішило за-
мінити нарешті старі зношені труби на нові, попередньо ізо-
льовані.

У ході благоустрою над теплотрасою було облаштовано 
спортивний майданчик із силовими тренажерами, футбольне 
поле. Тож тепломережа проклала нову теплотрасу і провела її 
паралельно до території, де знаходяться майданчик і тренаже-
ри. Заважала там тільки гірка дитячого майданчика. Її ЖЕКівці 
оперативно переставили на інше місце.

Щоб прокласти нову теплотрасу, яка обігріватиме будинки 
№4 і №6, працівникам «Бориспільтепломережі» знадобилося 
менше двох тижнів. Сьогодні вже всі траншеї зарито. Коли зем-
ля вляжеться, буде відремонтоване й асфальтове покриття там, 
де траса переходила через дорогу.

Директор «Бориспільтепломережі» Володимир Палін-
ка повідомив кореспонденту, що обійшовся цей ремонт у 
близько 200 тис. грн.

МЕРЕЖІ ВЖЕ ЗЕМЛЮ НЕ ГРІТИМУТЬ
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 РІШЕННЯ

 БЛАГОУСТРІЙ  У ПОЛІ

Зокрема, члени колегії затвер-
дили зміни до Програми соціаль-
но-економічного та культурного 
розвитку Бориспільського райо-
ну на 2017 рік та зміни до бюджету 
району на 2017 рік.

До районного бюджету надійш-
ло доходів у розмірів 306,9 млн грн, 
що становить 57,4% річних плано-
вих показників. Основним джере-
лом формування доходів бюджету 
є податок на доходи фізичних осіб. 
Надходження з цього податку за 
півроку склало 119,6 млн грн.

За 6 місяців 2017 року зведений 
бюджет району разом із сільськи-
ми радами був виконаний у роз-
мірі 65,7 млн грн, що становить 
139,5% від планових надходжень.

Голова РДА Олександр Туренко 
зауважив, що в питаннях напов-
нення бюджетів усіх рівнів адміні-
страція тісно працюватиме з орга-
нами територіальної влади та орга-
нами місцевого самоврядування. 
За його словами, до всіх сільських 
рад уже направлено доручення з 
проханням вивчити всі підприєм-
ства, які знаходяться на території 
населених пунктів та надати ви-
ключний перелік цих підприємств.

«Наша мета — зрозуміти, хто є 
платниками податку на доходи фі-
зичних осіб, — пояснює Олександр 
Валентинович. — Якщо на терито-
рії району будуть виявлені підпри-
ємства, які діють тут, а сплачують 

ПДФО невідомо куди: м.Київ, м.Бо-
риспіль або м.Кременчук, — то по-
чинаємо з ними працювати. Адже 
всі підприємства, які знаходяться в 
районі, мають сплачувати податки 
в районний бюджет».

Звертаючись до сільських голів, 
очільник Бориспільщини попере-
див про проведення перевірок 
щодо сплати податків на землю в 
населених пунктах.

«Є певна методика, де поєдну-
ються дві бази: база землекористу-
вачів та землевласників і база плат-
ників земельного податку, що доз-
воляє дуже швидко визначити не-
платників, — зазначає Олександр 
Туренко. — Згідно із законодав-
ством, сільська рада має право ви-
требувати з них кошти за 3 роки, які 
не доплачено. І порушникам буде 
надано можливість заплатити ці по-
датки. Якщо ж вони не сплачують, 
сільрада має право звернутися до 
суду та вилучити цю земельну ді-
лянку та позбавити права власності 
або права користування».

Також голова адміністрації за-
кликав голів сільських рад пе-
реглянути всі договори оренди по 
населених пунктах, привести до-
говори та орендну плату у відпо-
відність до законодавства.

«Якщо є договори, що не відпо-
відають діючому законодавству, 
тобто якщо орендна плата нижча 
3%, їх треба переукласти та спря-
мувати надходження до сільських 
бюджетів. Якщо немає документа, 
що посвідчує право користування 
землею або право власності, або 
право на будівлю, сільський голо-
ва подає документи на визнання 
цієї будівлі безхазяйним майном 
та визначення права власності за 
відповідною громадою».

«Власність — це коли право 
власності зареєстровано відпо-
відно до законодавства. Усе решта 
— власність громади», — підкрес-
лив О.Туренко.

Голова райдержадміністрації дав 
доручення повернути 72 справи 
по матеріальній допомозі громадя-
нам. Він наголосив, що будуть вве-
дені зміни до пакету документів на 
отримання матеріальної допомо-
ги та визначив перелік необхідних 
документів.

«Перше: якщо людина звертаєть-
ся по допомогу за станом здоров’я, 
то має бути витяг із історії хвороби, 
а не просто довідка про те, що лю-
дина колись перехворіла. Друге: до-
дається акт огляду матеріально-по-
бутових умов, в якому значиться, де 

людина проживає, які матеріаль-
ні умови проживання. Третє: сукуп-
ний дохід сім’ї. Якщо цих відомостей 
не буде, заява буде повертатися», — 
наголосив керівник.

Крім того, Олександр Туренко на 
колегії повідомив, що райдержад-
міністрація вносить пропозицію 
на сесію районної ради щодо вста-
новлення одноразової матеріаль-
ної допомоги до 20 тисяч гривень 
при укладенні контракту на службу 
у Збройних силах України.

Голова РДА пояснив: «Якщо чо-
ловік або дівчина йде на службу за 
контрактом, то перші свої зарплати 
витрачає на своє забезпечення. Для 
того, щоб сім’я не була обтяжена 
скрутним фінансовим становищем, 
необхідне заохочення. Тому ми про-
симо районну раду підтримати на-
шу пропозицію». Відповідне рішен-
ня планується затвердити в рамках 
соціальної програми «Турбота».

Сесія районної ради запланована 
на 27 липня. Основні питання, що 
були погоджені на колегії райдерж-
адміністрації, виносяться на затвер-
дження депутатського корпусу.

Проект підтримали 
у міністерстві

Заступник Міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України Лев Парцхаладзе 
заявив про підтримку проекту до-
будови Гірської ЗОШ I-III ступенів 
на Бориспільщині. «Гарний про-
ект добудови школи у селі Гора 
Київської області. Окрім рекон-
струкції будівлі, планується також 
будівництво сучасного спортив-
ного майданчика, — написав Лев 
Ревазович на власній сторінці у 
Facebook. — Дуже добре, коли є 
ініціатива місцевої влади, і саме 
такі проекти мають фінансува-
тися з ДФРР (Державного фонду 
регіонального розвитку — авт.)». 
Він додав, що зараз у регіонах 
проходять конкурси проектів для 

фінансування з Державного фон-
ду регіонального розвитку у 2018 
році. У зв’язку з цим запропону-
вав підготувати відповідні доку-
менти та подати проект до уча-
сті в конкурсі. «Шкільні заклади в 
Україні повинні бути яскравими, 
сучасними, обов’язково енергое-
фективними. Щоб діти хотіли там 
навчатися», — резюмував Лев 
Парцхаладзе. Реконструкція Гір-
ської ЗОШ I-III ступенів та будів-
ництво спортивного майданчика 
— на особистому контролі ново-
призначеного голови Бориспіль-
ської районної державної адміні-
страції Олександра Туренка. Рані-
ше він здійснив робочу поїздку в 
с.Гора, де обговорив першочер-
гові кроки взаємодії з сільським 
головою Романом Дмитрівим у 
напрямку розвитку цього населе-
ного пункту. А в середу, 26 липня, 
очільник району запланував про-
вести виїзний прийом громадян у 
приміщенні Гірської сільської ра-
ди. Порядок питань від громадян 
формує сільрада.

Молочна галузь
Ситуація в молочній галузі по-

кращилась, поголів’я великої ро-
гатої худоби збільшується. Про це 
повідомив начальник управління 
агропромислового розвитку Ми-
хайло Пензай, підбиваючи підсум-
ки роботи сільськогосподарських 
підприємств Бориспільського ра-
йону станом на 1 липня 2017 ро-
ку. Він зазначив, що поголів’я ВРХ 
становить 3994 голови. Із них: 
1223 корови, 1583 свині, понад 2 
млн курей. Валове виробництво 
молока становить 32624 центне-
рів. Надій на одну корову: 2674 кг, 
що на 31 кг більше, ніж торік. Та-
кож збільшилась реалізація м’яса 
всіх видів у забійній вазі на 2 тис. 
758 центнерів, яєць — на 16,5 млн 
штук більше, ніж торік.

За матеріалами прес-служби 
Бориспільської РДА

ПІДПРИЄМСТВА — В РАЙОН, ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК — 
НА КОНТРОЛЬ, КОНТРАКТНИКАМ — 20 ТИС. ГРН

 В понеділок, 17 лип-
ня, під час засідання колегії 
райдержадміністрації, що 
очолили голова Бориспіль-
ської райдержадміністрацїї 
Олександр Туренко та голо-
ва районної ради Владис-
лав Байчас, були прийняті 
важливі рішення для жит-
тєдіяльності району. 

Павлина ОСТРОЗОРА, фото автора

Зупинка, що при в’їзді в село Вороньків, 
шокує дивним сусідством живопису і сміт-
тя. Мальовничий український пейзаж, зо-
бражений на ній, неодноразово потрапляв 
до інтернет-списків найкрасивіших зупи-
нок України, а напис «Моє село — малень-
ка Україна», напевно, зачіпав чи не кожно-
го за живе. Однак під ним, поруч із клум-
бами чорнобривців, колекція пакетів з від-
ходами. Вони просто не поміщаються у 

переповнений сміттєвий контейнер. Одра-
зу видно: сміття звідси не вивозилося кіль-
ка днів. Шмаття целофану, паперу і шкурки 
від фруктів теж «прикрашають» гармоній-
ний «пейзаж»: вони знайшли собі місце на-
віть під лавкою, на якій сидять люди.

Одразу спадає на думку: невже красива 
картина на бетонній стіні, яка зробила Во-
роньків відомим на всю Україну, достойна 
знаходитися поруч з іншою, сміттєвою, «кар-
тиною»? Хочеться вірити, що незабаром ця 
«краса» зникне, бо зараз «маленька Україна» 
має непривабливий і занедбаний вигляд.

… а тим часом у Процеві
Узбіччя дороги — як лялечка. Проїхав-

ши вздовж села, «Вісті» не побачили жодної 
краплини бруду. Чисто і біля смітників. У зоні 
відпочинку поливає траву автоматизований 
водяний насос. Тут відпочиває родина, але 
навколо ні обгорток від продуктів, ні пласти-
кових пляшок. Біля кожної лавки— таблич-
ка-нагадування: «Не смітити!», «Не палити!», 
«Не вживати спиртне», «Не кататися на вело-
сипеді». І що вражає: на ці таблички справді 
зважають! Тому перебування у Процеві ви-
дається надзвичайно приємним.

«КАРТИНА» БІЛЯ КАРТИНИ РОЗПОЧАЛИСЯ 
ЖНИВА

Павлина ОСТРОЗОРА

Рухаючись шляхом до Воронькова, 
важко не помітити, що жнива на Бори-
спільщині в самому розпалі.

За словами начальника управління 
агропромислового розвитку Бориспіль-
ської райдержадміністрації Михайла Пен-
зая, станом на 13 липня намолочено 1375 
тонн ріпаку озимого, 146 тонн ріпаку яро-
го, 2250 тонн озимої пшениці, 146 тонн 
озимого ячменю, 622 тонн гороху та 378 
тонн ярого ячменю.

Найвища урожайність ріпаку в ТОВ 
«Васелинівка» с. Мирне, гороху — в 
ТОВ АФ «Іванків».

Як зазначено на сайті управління агро-
промислового розвитку Бориспільської 
районної державної адміністрації, для 
прийому урожаю в господарствах району 
наявні 66 зерносховищ, 23 пристосовані 
приміщення для зберігання зерна, 9 кри-
тих зернотоків, 45 прискладських токів. 
Немає проблем і з технікою: справні всі 43 
зерноочисні машини і 5 зерносушарок.

Зупинка, що при в’їзді в село Вороньків.Зупинка, що при в’їзді в село Вороньків.

Табличка-нагадування у Процеві.Табличка-нагадування у Процеві.
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 ПРИЗНАЧЕННЯ

 Є ТАКА ДУМКА

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Ексклюзивно для газети «Вісті» 
нова очільниця відділу розповіла 
про себе та плани на майбутнє для 
місцевого РАЦСу. «Я мрію про ори-
гінальний та заворожуючий Зал 
для одружень у Борисполі. Думаю, 
що цього хочуть і усі молодята мі-
ста. В таких починаннях мене під-
тримує і міський голова Анатолій 
Федорчук», — ділиться враження-
ми про наш теперішній РАЦС Ва-
лентина Володимирівна.

— Перейти на роботу із Киє-
ва у маленький Бориспіль, пев-
но, морально нелегко, та і їзди-
ти тяжко щодня. Тож чи довго 
Ви у нас плануєте працювати?

— Звичайно, дорога неабияк 
втомлює. Та радує те, що затори 
мені назустріч… А от з приводу 
того, чи важко морально перей-
ти на роботу зі столиці у малень-
ке місто можу впевнено відпові-
сти — не важко. Головне те, чим 
ти займаєшся і наскільки любиш 
свою роботу. Та й посаду у Києві 
я займала нижчу за рангом. Маю 
надію, що затримаюся у Бориспо-
лі надовго.

— Чи багато незавершених 
справ залишилося після попе-
реднього начальника РАЦСу?

— Не можу сказати, що лиши-
лися незакінчені справи, адже всі 
вони, за законом, мають певні тер-
міни. Ми лише доводимо до кінця 
розпочату роботу.

— Ви прийшли у нову команду, 
чи влаштовує вона Вас?

— Команда у мене чудова. Міс-
цеві працівники зустріли мене при-
вітно та із настроєм на продовжен-
ня роботи. Міняти нікого не збира-
юся, думаю, ми спрацюємось.

— Нещодавно була магічна 
дата для вдалих одружень — 
це три сімки (7.07.2017). Скільки 
пар побралося в цей день у Бори-
спільському РАЦС?

— Так, ця дата дійсно магічна, 
про це говорить місячний кален-
дар. Ми навіть не очікували, що 
саме у Борисполі в цей день буде 
стільки нових сімейних пар — аж 
12. Тож молодятам можу побажа-
ти справжнього сімейного щастя.

— Знаю, що у наш РАЦС саме 7 
липня приїжджали журналісти 
із телеканалу 1+1. Що вони зні-
мали?

— У цей день у Київському 
Центральному відділенні реє-
страції шлюбів ставився рекорд 
на найбільшу кількість одру-
жень. Через наплив такої нечува-
ної чисельності новостворених 
подружніх пар вирішили прове-
сти флешмоб під назвою «Кохан-
ня по-київськи». Усі одружені пи-
сали побажання від своїх імен на 
великому плакаті. Цей флешмоб 
проводили в усіх РАЦСах Києва. 
По обіді естафету передали нам, 
і бориспільські закохані пари та-
кож залишили свої імена на пла-
каті. А ми, в свою чергу, переда-
ли це право у Бровари.

— Які нові впровадження пе-
редбачаються найближчим ча-
сом у РАЦС?

— У Бориспільському полого-
вому будинку уже більше року 
працює новий сервіс, який пе-
редбачає реєстрацію та видачу 
свідоцтва про народження дити-
ни відразу після її появи на світ. 
Із переліком необхідних доку-
ментів можна ознайомитися на 
нашому сайті. Також невдовзі в 
аеропорту «Бориспіль» стартує 
новий пілотний проект «Шлюб 
за добу». В першу чергу, таке но-
вовведення необхідне для пар 
з іноземною реєстрацією. Ад-
же саме для створення цих сі-

мей необхідно було зібрати чи-
малий список документів, що за-
ймало багато часу. Тепер же по-
трібен лише паспорт та згода 
наречених.

• • •
Можливо, саме за керівництва 

Валентини Прохорової у Бориспо-
лі все ж з’явиться новий Палац для 
одружень, про який мріє усе наше 
місто. Може тоді і місцевих моло-
дят побільшає. Однак для цього 
потрібні, певно, немалі кошти, тож  
поки що почекаємо. Головне, щоб 
кохання не вмирало.

ГОЛОВНЕ, ЩОБ КОХАННЯ 
НЕ ВМИРАЛО

 Киянка Валентина Про-
хорова пройшла конкурс на 
начальника Бориспільського 
міськрайонного відділу реє-
страції актів цивільного ста-
ну Головного територіаль-
ного управління юстиції в 
Київській області. Вона мо-
лода, красива та напрочуд 
енергійна. Двері її  кабінету 
завжди відкриті для відвіду-
вачів, у цьому кореспондент 
переконалася особисто.

За освітою пані Валентина 
юрист, раніше працювала в 
Солом’янському РАЦСі міста 
Києва. Конкурс на посаду в Бо-
риспільський РАЦС пройшла 
ще у травні цього року. Та за 
процедурою, як того вимагає 
закон, потрібно було чекати ще 
місяць на випадок оскарження 
від третіх осіб. Сьогодні вона у 
кріслі очільника місцевого Па-
лацу одружень.

ДОВІДКА

Сергій КРУЧИНІН

Свято шкільного випуску одинадця-
тикласників давно стало головною поді-
єю і візитівкою Борисполя. Чи можна і чи 
варто в ньому щось міняти?

На врученні атестатів випускникам-оди-
надцятикласникам один з батьків спитав 
мене: «Скажи, чому тут такий совок?» А я не 
знаю. Вже риторичне питання — для кого в 
нас випускне свято?

Здається, і управління освіти, і батьки ви-
пускників про це забули. Весь день поспіх 
— як на весіллі. Весь день ці діти кудись бі-
жать, дівчата — у незручних сукнях, на під-
борах з пластирями, у макіяжі.

Випускниця першої школи: «Не знаю, як 
решта шкіл, але ми увесь час щось не всти-
гали, хоча в нас усе відбувалося на одному 
п’ятачку: школа — Нестор — міськвикон-
ком — святкова колона».

На відкритті пам’ятника Нестору Літо-
писцю були присутні обидва випускні кла-
си ЗОШ №1, після чого в них — вручен-
ня атестатів у сесійній залі. Для пам’ятника 
розроблено сценарій, а у фіналі — естрад-
на пісня, хоча часу і так вкрай мало. Після 
довгого «атестаційного» свята з віршами, 
піснями і промовами — ковток свіжого по-
вітря і фото на згадку перед виконкомом. 
Випускники фотографуються з друзями і 
батьками, а головне — з дідусями і бабуся-
ми — важливо, що більше часу на це вже не 
буде. Зібрати всіх докупи і знятися класа-
ми — дуже складно, особливо якщо спіши-
ти. В цей час представник управління і пові-
домила, що колона готова всі чекають лише 
першу школу.

Від кожної школи в колоні йде велика де-
легація. У загальній атмосфері розброду ча-
стина батьків і друзів вирішили не стояти 
дивитися, а супроводжувати своїх випус-
кників містом. Як результат — випускники у 
меншості і проходять дуже швидко.

На стадіоні поліція мобілізувала весь осо-
бовий склад, щоб заганяти глядачів та випус-
кників на трибуни — на доріжки не пускали. У 
цей час виголошували промови. На трибунах 
— хаос. Вузькими проходами в усі боки ходи-
ли люди, спілкувалися, шукали і йшли далі.

Одні й ті ж промови випускники були зму-
шені слухати двічі-тричі (вручення атестатів 
— стадіон, відмінники ще й на врученні ме-
далей). Всі ці слова про доросле життя і як 
в ньому бути успішним — це добре, але ж 
треба знати міру.

У результаті, випускники масово йш-
ли групами в парк фотографуватися — на 
стадіоні їм не дозволили. До цього додала-
ся нова «напасть» — батьки рано позамов-
ляли ресторани і всі шукали своїх чи ав-
тобуси. Наприклад, шоста школа гуляла в 

Kidev’і в Олександрівці і поспішала туди вже 
на 21 годину.

Як же покращити випуск у 2018?
Випуск — найпрекрасніше свято року у 

Борисполі. Існують дві зацікавлені групи — 
випускники і глядачі. Завдання — пожаліти 
перших і показати їх другим. «Урочисті» сце-
нарії вручення атестатів у найближчому май-
бутньому змінити не під силу нікому. Тому да-
вайте подумаємо про парад і стадіон. У своїй 
співпраці з батьками випускників упродовж 
року школи мають донести до них ідею кра-
сивого свята і попросити разом з колоною 
не йти. Банкети в ресторанах варто призна-
чити пізніше, на 22—23 годину, це додасть 
спокою у розрахунку часу. В самій колоні не-
обхідно збільшити в усіх напрямках інтервал 
між випускниками, йти чіткіше і повільніше. 
Так глядачі вздовж Київського Шляху кра-
ще всіх роздивляться і буде менше розча-
рованих вигуків: «Мало!» Існуюча схема пра-
цювала, коли в кожної школи було по чоти-
ри-шість випускних класів.

Стадіон врешті-решт треба віддати героям 
дня. Прибрати поліцейські кордони, дозво-
лити вільне пересування і не закріпляти шкіл 
за секторами — тут путнього нічого ніколи 
не вдавалося. Тоді глядачі й на стадіоні вдо-
сталь зможуть помилуватися нашими діть-
ми. І хай спілкуються, фотографуються, по-
сміхаються, гуляють. А фон прекрасно ство-
рять наші співаки й музиканти, які зроблять 
цей подарунок людям і зрозуміють, що вони 
— невід’ємна частина свята, а не його зірки.

Міська влада і управління освіти добре 
працюють, але це свято не їхнє. Це коротке 
свято юності й надії на краще майбутнє, свя-
то вчорашніх школярів. Свято, що скінчить-
ся вже з наступним сходом сонця.

Автор готовий долучитися до робо-
ти міського оргкомітету з організації 
випускного-2018.

ВИПУСКНИЙ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ!
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Якщо хочемо мати толк від дітей, необхід-
но ними займатися. Втомлені ми чи невтом-
лені, виспалися чи не виспалися — треба 
відкласти свої справи та звернути увагу на 
дитину. Те, що ми вкладемо сьогодні, пожне-
мо трохи пізніше — через 20-30 років.

От вивчили таблицю множення в по-
чаткових класах — чудово. Але під час 
канікул хоч раз на тиждень необхідно 
граючись перевіряти її. Можна вирішу-
вати по 10 прикладів, можна запитувати 
усно. Не треба важких задач. Важливо за-
кріпити в пам’яті основні математичні дії, 
інакше навчальний рік — нанівець.

Ольга КАЦАН, фото автора

— Олено Миколаївно, розкажіть, будь 
ласка, чому Ви обрали саме математику?

— З дитинства я була творчою дитиною: 
фантазувала, малювала, писала вірші… Та у 
виборі професії, пов’язаної з гуманітарни-
ми науками, почувала якусь невпевненість. 
Пам’ятаєте, відомий американський пись-
менник Теодор Драйзер у романі «Сестра 
Керрі» писав, що дівчина-випускниця ніби 
пір’їнка: невідомо, куди її занесе вітер і яким 
він буде — попутним чи штормовим. Саме 
таке відчуття невизначеності охоплювало 
мене після закінчення школи. Попри невпе-
вненість, прагнення бути вчителем навіть 
не обговорювалося.

На той час набувала популярності спе-
ціальність «Математика та інформатика». 
Перша наука мені подобалася, друга — ста-
вала престижною. Чому б не спробувати?

Якщо філологія — простір для вислов-
лення думок, то математика — це точність, 
впевненість та конкретність. Ми можемо 
висловити думку одним чи кількома речен-
нями, а для того, щоб розкрити її, можемо 
говорити 10-15 хвилин. У математиці все 
кардинально не так. Є хід розв’язку зада-
чі, і він саме такий, саме з такою послідов-
ністю кроків, які не можуть бути перестав-
лені чи змінені. Крім того, мені подобаєть-
ся, що можливість знаходження відповіді на 
задачу різними способами розвиває логіч-
не мислення. Математика надала мені впев-
неності в житті. Адже найвище її призначен-
ня полягає в тому, щоб знаходити прихова-
ний порядок у хаосі, що оточує нас.

— Цікаво, чи мають сьогодні учні по-
тяг до математики?

— Я б навіть сказала, що значна частина уч-
нів не має потягу до навчання взагалі. Про-
блема не в тому, що вони не можуть щось зро-
зуміти, опанувати, засвоїти, а в тому, що не хо-
чуть цього робити. Мені, як вчителю, прикро 
бачити, як діти з достатнім або навіть високим 
рівнем знань «опускаються» на очах.

Добре розумію складнощі підліткового ві-
ку, все ж таки і своїх дітей виховую. Але ж 
більшість учнів часто говорять: «А чому я 
маю виділятися серед інших? Всі не вчаться, 
і я не буду». І не вчаться.

Та не все так сумно. Є діти надзвичайно 
зацікавлені математикою. Їх, звісно, одини-
ці, але вони справжні таланти.

— З якими проблемами найчастіше у 
школі стикається вчитель математики?

— На жаль, близько 20% учнів у п’ятому 
класі не знають таблиці множення. Це дуже 
великий відсоток.

Із рідними дітей іноді буває важко. Є такі 
батьки, які на зборах кажуть: «А навіщо Ви 
товчете з ними ті мільярди? Краще б табли-
цю множення вивчили!..» Що їм відповісти? 
Слідкувати, чи знає дитина таблицю мно-
ження — це обов’язок батьків. Соромно їм 
повинно бути, коли їх малеча на «2 х 3» від-
повідає «сім». Це для прикладу. А у кожно-
го вчителя є навчальна програма, на основі 
якої складено календарно-тематичне пла-
нування, якого він має дотримуватися.

Та основна проблема при вивченні мате-
матики (і не тільки математики!) — це низь-
кий рівень мотивації учнів щодо вивчення 
предмета. Від мотивації учня залежить його 
успішність, глибина й міцність знань, бажання 
і здатність навчатися протягом усього життя. 

— Наскільки оцінка є об’єктивним по-
казником рівня знань?

— В освітянських колах є така думка, коли 
вчитель ставить учню оцінку початкового рів-
ня, то він ставить її не дитині, а собі. Не згод-
на з цим твердженням. Якщо впевнена, що ви-
клалася на повну, зробила все, що мала (по-
яснила, навела приклади, тощо), але ні з боку 
дитини, ні з боку батьків не відбулося ніяких 
дій, то маємо той результат, який маємо. Учень 
отримує ту оцінку, на яку заслуговує.

Для мене цілковито неприйнятним є факт 
відсутності домашніх завдань в учнів серед-
ньої школи. Адже проконтролювати цей 
процес мають батьки. Нехай будуть допу-
щені помилки чи завдання буде виконано 
неправильно, але домашні вправи повинні 
бути виконані.

А буває і таке, дитина запустила предмет, 
не вчила його кілька років, аж раптом у неї 
змінилася мотивація, з’явилося розумін-
ня слова «треба», бажання навчатися. Во-
на усвідомила, що у цьому житті ми робимо 
не тільки те, що нам подобається, а й те, що 
треба робити, навіть коли не хочеться. І ці 
діти краще вчаться і отримують вищі бали.

— Як Ви думаєте, чи є можливість зму-
сити дітей вивчати математику?

— Спробуємо на хвилину уявити, що 
ми всі втратили елементарні арифметичні 
знання. Це призведе до справжньої суспіль-
ної катастрофи, бо арифметичний розраху-
нок супроводить нас на кожному кроці. І це 
важливо донести до учня.

Після закінчення інституту в мене було 
бажання навчити всіх. А за перші роки пра-
ці у школі переконалася, що ні, не в усіх ді-
тей є математичні здібності. І це важливо 
враховувати.

Проте буває, що талановитим учням не ви-
стачає поштовху від батьків чи вчителів. Знан-
ня з математики самі собою не з’являються — 
необхідна клопітка та систематична робота, 
підтримка. Вкрай важливо таких дітей поба-
чити, зацікавити, показати, на що вони спро-
можні. Не можна ні в якому разі казати: «Та 
він математики не знає, він запам’ятати нічого 
не може». Це діти. Вони спроможні до всього. 
Просто комусь, щоб опанувати предмет, тре-
ба менше часу, комусь більше. Хтось може за-
йматися самостійно, а комусь потрібен кон-
троль і допомога. Дітям важливо відчувати 
впевненість у своїх силах і чути похвалу.

Окрім хисту і внутрішньої мотивації ди-
тини, важлива мотивація їхніх батьків. Ли-
ше при їхній підтримці процес навчання та 
виховання буде успішним. Жоден навчаль-
ний заклад, яким би він золотим не був, не 
дасть позитивного результату, якщо батьки 
не братимуть активної участі в житті дітей.

— Сьогодні багато дітей йдуть по 
знання до репетитора…

— Питання не в тому, ходить дитина до ре-
петитора чи ні. Справа у тому, вчиться вона чи 
ні. Репетитор лише пояснює тему, а щоб вона 
зафіксувалася, потрібно самостійно її опра-
цювати, виконати з десяток вправ різного рів-
ня складності на її застосування. Математика, 
а також фізика — це дві важкі науки, з якими 
не можна поводитися за принципом: місяць 
не вчу, бо хочу погуляти чи розслабитися, а 
потім почну наздоганяти. Такого не буває. Ці 
науки для щоденного вивчення, навіть влітку.

— Ви, мабуть, маєте досвід у тому, як 
«підтягти» «слабкого» учня до достат-
нього рівня…

— Вкрай важливо знайти способи мотивації 
учнів. Зацікавити їх. Це легше робити у 5-6 кла-
сах, коли математика здебільшого прикладно-
го спрямування. Пояснюєш на тортиках, виш-
нях, грошах... Їм це цікаво. Вони навчаються.

Велике значення має саме підготовка 
вчителя. Щоб провести цікавий урок з не-
стандартними прийомами, привабливими 

для учнів, треба на підготовку витратити 
особистий час. Зібрати матеріал, подумати, 
де і як, для прикладу, ті ж інтеграли застосо-
вуються у повсякденному житті, а потім на 
уроках подати його у якійсь цікавій формі. 
Це можна зробити. І мені подобається при-
кладна спрямованість математики.

Тож можливість «підтягти» учня, зацікави-
ти його предметом залежить від підходів учи-
теля, його бажання брати систему в свої руки. 
Але пам’ятаємо, що велика відповідальність 
лежить і на батьках, і на самій дитині.

— Як краще батькам розвивати у ди-
тині жагу до пізнання?

— Наведу особистий приклад. Моя сім’я 
живе за залізничним вокзалом. Коли діти 
були маленькими, я не возила їх у садочок 
автобусом — близько 15 хвилин ми йшли 
пішки. Увесь цей час спілкувалися. Діти за-
питували: «Мамо, а що то за пташечка поле-
тіла?», «Як ця квіточка називається?», «Скіль-
ки ти мені цукерок дала?...» Я відповідала. 
Ми розмовляли, рахували… Саме так за-
кладається тяга до навчання, допитливість.

А от більшість сучасних батьків, на жаль, еко-
номлять час. Сідають в автобус, дають дитині 
ґаджет — і всім добре: малеча грається, а мама 
про щось своє міркує. Але ж ці 15 хвилин були 
призначені для спілкування з дитиною! Батьки 
забувають, що виховання дітей — це, в першу 
чергу, функція батьків, а вже потім школи.

У мене є залізне правило: якщо дитина 
звертається із запитанням, відкидаю усі свої 
справи і даю їй відповідь. Інакше вона піде шу-
кати її в інших місцях. Ні мені, ні іншим бать-
кам у подібних випадках невідомо, яку відпо-
відь їй там дадуть і яким чином це зроблять.

— Невже без математичних знань у 
житті й кроку не ступити?

— Можливо, у повсякденному житті не 
знадобляться інтеграли, похідна, тригоно-
метричні тотожності. Проте певна база ма-
тематичних знань повинна бути у кожної 
людини. Треба ж уміти перевірити, чи не 
обдурив вас касир у магазині, розрахувати 
свій сімейний бюджет, а роблячи ремонт у 
квартирі, визначити об’єм фарби, необхід-
ний для підлоги чи кількість шпалер на сті-
ни. Без знань математики тут ніяк.

Завжди кажу дітям, що вони самі можуть 
порахувати решту біля каси і навіть допо-
могти батькам порадою, наприклад, під які 
відсотки річних їм брати кредити. Це не еко-
номіка — це елементарна математика з те-
ми «Відсотки». Іноді діти порадять, коли 
батьки цю елементарну математику забули.

— Олено Миколаївно, шкодували Ви 
хоч раз про свій вибір?

— Ніколи! Навіть, коли у школі були низь-
кі заробітні плати, а вдома багато клопоту 
з маленькими дітьми. Не шкодую і сьогод-
ні. Знаєте, у житті керуюся принципом: як-
що хочете привести свої думки до ладу — 
розв’яжіть задачу. Моя професія дозволила 
і своє життя, і свої думки упорядкувати. Зви-
чайно, бачу, що багатьом учням дуже важко 
навчатися. Та коли чую їхнє: «Тю, це ж еле-
ментарно! Як я раніше це не зрозуміла?!» — 
то для мене їх слова, як бальзам на душу. То-
ді усвідомлюю, що виконала свою місію.

І взагалі, математика і поезія — це вираз 
тієї самої сили уяви, тільки в першому ви-
падку уява звернена до голови, а в другому 
— до серця.

Олена Оляніна: «ЯКЩО ФІЛОЛОГІЯ — ПРОСТІР ДЛЯ 
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМОК, МАТЕМАТИКА — ЦЕ ТОЧНІСТЬ»

 Сьогодні, на жаль, у сучасної 
молоді бажання пізнавати щось 
нове з кожним днем слабшає, а по-
тяг до точних наук іноді стає чимось 
неймовірним. Чому зникає любов 
до математики і чому за небажан-
ням вчитися часто стоять помилки 
і батьків, і вчителів? Відповідь на-
магалися знайти разом із вчителем 
математики ЗОШ №3 Оленою Мико-
лаївною Оляніною, яка, до речі, ви-
ховує двох справжніх, закоханих у 
пізнання, вундеркіндів.

В ідеалі, учні мають працювати заради цілей, які вони самі для себе ви-
значили, а не цілей, нав’язаних іншими. Лише за таких умов розвивається 
глибинний інтерес до предмета.
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 ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

 ПОКРАЩЕННЯ

Наталія ДОЛИНА

Чи насправді це так та що потрібно зна-
ти, аби не потрапити в халепу в чужій країні 
— наша розмова з президентом Всеукраїн-
ської Асоціації компаній міжнародного пра-
цевлаштування Василем Воскобійником.

—Василю Володимировичу, чи правда, 
що Польща законодавчо дозволила пра-
цевлаштування українцям, які приїжд-
жають по безвізу?

— Це не зовсім так. Польська влада до-
зволила сезонне працевлаштування укра-
їнцям, які заїхали без робочої візи, на тер-
мін до 3 місяців. Втім, потрібно враховувати 
кілька важливих аспектів. По-перше, згідно 
з угодою між Україною та ЄС про безвізовий 
в'їзд, громадяни нашої країни можуть зна-
ходитися в Європі без спеціальної візи не 
більше 90 днів кожні півроку. І Польща не 
має права порушувати цей пункт. По-друге, 
Єврокомісія, тобто уряд ЄС, не потерпить, 
щоб в окремих країнах союзу існували різ-
ні правила з працевлаштування. І, швидше 
за все, Польща буде змушена привести своє 
законодавство у відповідність із загально-
європейським.

— У чому плюси і мінуси цієї законодав-
чої норми для України?

— Працювати в Польщі можна як на під-
ставі робочої візи, яка дає право на пра-
цевлаштування до 6 місяців, так і на підста-
ві біометричного паспорта, на термін до 3-х 
місяців.

Не секрет, що в Україні зараз існує бага-
то компаній-посередників з міжнародно-
го працевлаштування, які діють нелегаль-
но і часто обдурюють людей, які шукають 
роботу за кордоном. Тому для тих, хто хо-
че працювати на підставі робочої візи, ос-
новний плюс безвізу полягає в тому, що во-
ни можуть заїхати в Польщу з біометричним 
паспортом, знайти собі роботу, придивити-
ся до роботодавця і умов праці та прожи-
вання і зробити висновок — влаштовує їх 
це чи ні. Повернувшись в Україну, можна 
оформити робочу візу, знову заїхати в Поль-
щу, укласти там контракт, отримати соціаль-
не страхування тощо. Таким чином, люди-
на може бути впевненою в тому, що не при-
дбає «кота в мішку».

Той, хто хоче заїхати в Польщу і працю-
вати на підставі біометричного паспорта, 
без оформлення робочої візи, не має права 

приступити до роботи, поки роботодавець 
не зареєструє певний документ («освядчен-
ня»). Цей процес, як правило, триває від од-
ного до трьох тижнів. Отже, весь цей час ви 
будете витрачати власні гроші на прожи-
вання, адже роботодавець ще не прийняв 
вас на роботу, відповідно, житло він нада-
вати теж не буде. Порахуйте, скільки часу з 
трьох місяців залишається саме на роботу. 
Таким чином працевлаштування на підставі 
безвізу — це, в основному, сезонна робота.

— Які вимоги приймаючої сторони не-
обхідно знати претендентам?

— Для того, щоб їхати по безвізу на робо-
ту в Польщу, потрібно мати біометричний 
паспорт, володіти інформацією про місце 
знаходження роботодавця, знати його кон-
такти. Фактично ви не їдете на роботу, адже 
безвіз не дає права працювати, ви їдете до 
роботодавця, котрий може вас взяти на ро-

боту і оформити на місці документи, які доз-
волять вам працювати в Польщі легально. 
Крім того, ви повинні дотримуватися всіх 
вимог щодо безвізу— наявність обумовле-
ної правилами суми грошей, заброньова-
ний номер у готелі, зворотний квиток тощо.

Всім, хто шукає роботу в Польщі, потрібно 
знати рівень середньої зарплати в цій кра-
їні, щоб не потрапити на гачок захмарних 
обіцянок шахраїв. Важливо, щоб робота бу-
ла легальною, з оформленням соціального 
страхування і нормальними умовами про-
живання та харчування.

— Чи можна працювати в іншій країні, 
якщо заїхали через Польщу?

— Це категорично заборонено законодав-
ством ЄС. Робоча віза конкретної країни дає 
вам право роботи тільки там і ніде більше. На 
жаль, шахраї обдурюють наших співгрома-
дян і направляють їх на роботу, наприклад, 
з польською робочою візою в Чехію. Навес-
ні цього року під час рейду, проведеного 
чеською інспекцією праці, було виявлено по-
над сто українців, які працювали в країні не-
легально по польській робочій візі. Всі вони 
були депортовані в Україну з забороною на 
в'їзд в ЄС терміном на 5 років. Я б не радив 
нашим громадянам йти на такий ризик і по-
рушувати законодавство Євросоюзу.

— Чи є зараз загроза відтоку працез-
датного населення з України?

— Трудова міграція з України в країни ЄС 
такої загрози не несе. Згідно із соціологич-
ним дослідженням, яке було проведене на 
замовлення нашої асоціації в минулому ро-
ці, 77% українців їдуть на сезонні роботи в 
Європу і тільки 15% розглядають можли-
вість тривалого перебування. Крім того, за-
робивши в ЄС, наші співгромадяни захочуть 
вкласти гроші у себе на батьківщині, осо-
бливо, якщо рівень корупції буде знижува-
тися, а можливості для ведення бізнесу, на-
впаки — збільшуватися.

— Чи є статистика, скільки українців 
працює в Польщі?

— На сьогодні — близько мільйона осіб.
— Безвіз став черговою мішенню в ін-

формаційній війні. В Інтернеті гуляє ін-
формація, що Польща має намір заборо-
нити в'їзд учасникам АТО. Нібито вже іс-
нує такий законопроект. Наскільки це 
відповідає дійсності?

— Мені про це нічого не відомо, ця інфор-
мація має вигляд фейка. Насправді Польща 
активно допомагає Україні в ситуації на Схо-
ді країни, підтримує політично. Зокрема, по-
ляки регулярно пропонують гуманітарну 
допомогу, а також запрошують на лікування 
воїнів АТО. Тому здається малоймовірним, 
що вони заборонять їм в'їзд на свою тери-
торію. У Польщі багато хто розуміє, що учас-
ники АТО, за великим рахунком, воюють і за 
безпеку їхньої країни.

РОБОТА ПО БЕЗВІЗУ: 
ПОЛЬЩА ЗМІНЮЄ ПРАВИЛА ГРИ

Наталія МИХАЙЛЕНКО

Наприкінці травня в Бори-
спільському паспортному сто-
лі впроваджено сучасний сервіс 
видачі закордонних паспортів. 
Живу чергу змінила електронна. 
Як це працює та чи стало відвіду-
вачам зручніше — дізнавалась 
кореспондент газети «Вісті».

Талон з'являється 
опівночі

Перший крок на шляху до бі-
ометричного паспорта — отри-
мання талона, за яким можна по-
давати документи. Для цього є два 
способи.Оптимальний — заздале-
гідь записатися в електронну чер-
гу через сайт міграційної служ-
би України. Кожну добу опівно-
чі він оновлюється. Втім, з’ясува-
лося, що впродовж дня отримати 
талон абсолютно нереально. Єди-

ний шанс — чергувати на сайті но-
чами, о 00.00 встигнути заброню-
вати місце раніше, ніж це зробить 
хтось інший.

Інший спосіб — записатися в 
електронну чергу особисто, че-
рез спеціальний термінал у ра-
йонному відділенні міграційної 
служби. 

Вирішивши рухатися першим 
шляхом, рівно опівночі я зроби-
ла клік на сайті міграційної служ-
би. «Технічний збій», — відповів 
сайт. Усі наступні спроби вияви-
лися такими ж невдалими. Конку-
ренти були більш спритними або 
в них Інтернет працював швидше. 
Другої ночі повторилася та сама 
історія. Проте я наполегливо спо-
дівалась, що гарбуз має перетво-
ритися на карету. І на четверту ніч 
сталося диво. Рівно опівночі сайт 
відгукнувся і видав дату, час і но-
мер талона. Так!

До призначеної дати залишало-
ся ще багато часу, але в мене бу-

ло відчуття, наче я щось прогави-
ла. Нарешті зрозуміла — квитан-
ція про оплату! Її в мене не було. 
Для отримання реквізитів теж є 
два способи: подивитися на сай-
ті міграційної служби та особи-
сто звернутися в паспортний стіл. 
Цього разу обрала другий спо-
сіб. Крім реквізитів, отримала цін-
ну пораду — не зволікати. Той, хто 
запізниться бодай на п'ять хвилин, 
втрачає свою чергу, а його місце 
займає інший.

А квитанція у вас є?
У приміщенні паспортного 

столу тихо, затишно і практично 
порожньо. Черги немає, ніхто 
нікого ліктями не відштовхує. 
На великому моніторі на стіні 
— номери талонів і час прийо-
му. На стільцях у коридорі очіку-
ємо своєї черги. Точно в призна-
чений час людей запрошують 
до кімнати. З сусіднього кабі-

нету виходить засмучена дівчи-
на. Мовляв, прийшла рівно че-
рез місяць отримувати паспорт, 
а він ще не готовий. Розповідає, 
що теж якимось дивом зуміла 
зареєструватися на сайті мігра-
ційної служби. А її сестрі зроби-
ти це вже не вдалося. Довело-
ся займати чергу особисто. Це і 
є той самий другий спосіб. Щоб 
отримати талон через маши-
нерію, люди приходять о п'ятій 
ранку і чекають, коли паспорт-
ний стіл відкриється.

Точно о 14.40 викликають мій 
номер. «А квитанція про оплату у 
вас є?» — перше запитання. «Є!» 
— відповідаю з радістю (не підве-
ло шосте відчуття). «Це добре, а то 
часто люди приходять без квитан-
ції і втрачають свою чергу».

Отже, все, що потрібно нада-
ти для отримання біометричного 
паспорта, це внутрішній паспорт, 
ідентифікаційний код, раніше ви-
даний закордонний паспорт (як-

що був) і обов’язково квитан-
цію про оплату. Ані копій, ані фо-
то не потрібно. Все роблять тут 
же. Плюс беруть відбитки пальців. 
Ідентифікаційний код і внутрішній 
паспорт повертають. У старому за-
кордонному паспорті, термін дії 
якого закінчився, роблять проко-
ли і віддають на пам'ять. Вся про-
цедура триває 10-15 хвилин.

Тепер залишається чекати. Спо-
діваюся, отримаю свій безвізовий 
документ вчасно.

БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ: МІСІЯ ЗДІЙСНЕННА
Зараз в Україні є два види 

паспортів: біометричний (з чі-
пом) і звичайний старого зраз-
ка (без чіпа).

Кожен з цих паспортів має 
юридичну силу і дає можли-
вість виїжджати за кордон. Але 
тільки біометричний паспорт 
дає право на безвізовий в'їзд у 
Шенгенську зону. Втім, ті, у кого 
в паспорті старого зразка є дію-
ча мультивіза, можуть розсла-
битися і біометричний паспорт 
не робити.

ДО ТЕМИ

 Безвізова угода між Україною і 
ЄС створила нечуваний ажіотаж у 
ЗМІ та соціальних мережах. Нещо-
давно вибухнула чергова бомба. У 
мережі з'явилися пропозиції робо-
ти в Польщі, найбільшому ринку 
праці для українців, без оформлен-
ня трудової візи. Ось так просто — 
покласти в кишеню біометричний 
паспорт, купити квиток та й виру-
шити працювати ким завгодно. 

Всім, хто шукає роботу в Польщі, потрібно знати рівень середньої 
зарплати в цій країні, щоб не потрапити на гачок захмарних обіцянок 
шахраїв. Важливо, щоб робота була легальною.
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ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РО ЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Інженера-кошторисника
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП  Оператора БЗВ
Підсобних працівників
Слюсаря-ремонтника
Складальника алюмінієвих конструкцій
Такелажників
Лаборанта фізико-механічних випробувань
Водія кат. «С», «Е»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів
Електрозварювальника
Комірника   Технолога
Начальника лабораторії
Бульдозериста  Автоелектрика
Охоронця   Інженера ВТК
Начальника БЗВ  Водія кари

Тел.: (04595) 6+23+86



8 №27 (886), 21 липня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 24 - 30 ЛИПНЯ

ПОНЕДІЛОК, 24 ЛИПНЯ

ВІВТОРОК, 25 ЛИПНЯ

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

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля - 3"

10.35 "Чотири весілля - 4"

11.55 13.20 14.45 "Міняю жінку - 3"

16.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 21.20 22.20 Т/с "Хазяйка"

23.25 01.45 Х/ф "Голодні ігри. 

Переспівниця" (16+)

05.35 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля - 4"

10.30 11.50 "Міняю жінку - 3"

13.15 14.20 15.25 20.15 21.20 22.20 

Т/с "Хазяйка"

16.30 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

23.25 01.35 Х/ф "Серена" (16+)

05.20 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

01.45 Сьогодні

09.15 03.40 Зірковий шлях

10.50 Реальна містика

12.50 Х/ф "Сильна слабка жінка" 

16+

14.40 15.30 Т/с "Час кохати"

19.45 02.40 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/с "Колір черемшини"

23.30 Х/ф "Чорна діра" 16+

05.20 Т/с "Черговий лікар"

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Колір черемшини"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

02.00 Х/ф "Чорна діра" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 Х/ф "Торкнутися неба" 16+
11.10 Х/ф "Арифметика підлості" 

16+
15.15 "Жди меня"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 01.30 05.05 "Подробиці"
20.40 Т/с "Райські яблучка"
23.25 Т/с "Варенька"
02.10 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"

05.45 Мультфільм
06.20 14.15 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.00 12.25 20.40 Т/с "Райські 

яблучка"
16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.00 05.15 "Подробиці"
23.25 Т/с "Варенька. Випробування 

любові"
02.40 Х/ф "З життя відпочиваючих"
04.00 "уДачний проект"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Принц-жабеня"
11.40 Х/ф "Стоптані туфельки"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.50 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Диявол с трьома 

золотими волосинами"
11.40 Х/ф "Пастушка"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.50 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червоні браслети" 16+

05.00 04.45 Дивитись усім!
05.45 19.20 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09.50 Антизомбі
10.50 13.20 Х/ф "Байкери" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Поза полем зору" 16+
16.10 Х/ф "Миротворець" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Без права на помилку" 

16+
22.20 Х/ф "Безмежний обрій" 16+
00.15 Х/ф "Типу круті лягаві" 16+
02.25 Краще не повторюй!
03.10 Провокатор
04.25 Факти

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00 13.20 Х/ф "Безмежний обрій" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 Т/с "Нічні ластівки" 16+
15.25 16.10 Т/с "Викрадення богині" 

16+
17.45 21.25 Т/с "Без права на 

помилку" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф "По сліду" 16+
00.50 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.20 Краще не повторюй!
03.05 Провокатор
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зірки гумору"
10.10 Х/ф "Останній день"
11.55 Х/ф "Чорний трикутник"
15.45 Х/ф "Випадок у квадраті 

36-80"
17.05 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.20 "Моя правда"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.30 "Зірки гумору"
10.15 Х/ф "До Чорного моря"
11.35 Х/ф "Артист з Кохановки"
13.05 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Тетянки"
14.40 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.30 Х/ф "Міцний горішок"
18.05 Х/ф "Дівчина без адреси"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.05 16.35 "Мілен Демонжо. 
Міледі з українським 
коріннями"

07.00 14.15 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
15.10 "Відлуння"
15.40 Євромакс
17.35 "Як створювався фільм про 

Мілен Демонжо"
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Зінаїда Кирієнко, 1 ч.
20.05 Довідник дикої природи
21.05 04.25 "Цивілізація Incognita"
21.25 Рецепт успіху Михайла 

Поплавського
22.00 05.00 DW-Візерунок дня
22.15 Супервідчуття
22.55 Повітряні воїни
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.45 "Життя на Вершині" 18+

06.00 "Мішель Мерсьє. Заручниця 
кохання" 16+

06.50 22.00 05.00 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Будьте здорові!"
10.45 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
15.00 "Соціальний статус"
15.30 20.05 Довідник дикої 

природи
16.30 22.25 Супервідчуття
17.00 22.50 Повітряні воїни
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Зінаїда Кирієнко, 2 ч.
21.05 "Цивілізація Incognita"
21.20 04.25 "Відлуння"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

03.00 Зона ночі
04.10 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 М/ф "Мінлива хмарність, 

часом фрікадельки"
08.40 Х/ф "Сімейка вампірів" 16+
10.40 Х/ф "Миті Нью-Йорка"
12.15 Х/ф "Мачо і ботан 2" 16+
14.20 Х/ф "Не гальмуй" 12+
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Ревізор
22.15 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф "Цілуй дівчат" 18+

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.45 09.15 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

05.59 07.15 Kids Time

06.00 М/с "Сімейка Крудс"

06.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.20 19.00 Від пацанки до панянки

16.15 Т/с "Не родись вродлива"

21.00 Х/ф "Вуличні танці"

23.00 Х/ф "Мачо і ботан" 18+

01.00 Х/ф "І прийшов павук" 16+

04.00 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу"

06.15 Т/с "Угода" (16+)
09.35 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
11.35 "Страх у твоєму домі"
13.20 15.05 21.30 Т/с "Той, що 

читає думки - 5" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.15 Т/с "Смертельний танець" 

(16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

04.20 "Правда життя. Професії"
05.20 Х/ф "Веселі Жабокричі"
06.25 Х/ф "Невловимі месники"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 Т/с "Той, що читає 

думки - 5" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.40 23.45 Т/с "Комісар Хельдт" 

(16+)
21.30 Т/с "Елементарно - 4" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 22.10 "Він, Вона і телевізор"

15.00 Т/с "Олімп" (16+)

16.50 Х/ф "Льодовиковий період" 

(16+)

19.30 "Цілком таємно. Портрет 

маніяка"

20.05 Х/ф "Стукач" (16+)

23.10 Х/ф "Біжи не озираючись" 

(18+)

01.20 "Територія обману"

02.20 Х/ф "Вишневі ночі"

03.45 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.00 21.55 "Він, Вона і телевізор"

14.55 Т/с "Олімп" (16+)

16.45 Х/ф "Воїни-охоронці" (16+)

19.30 "Цілком таємно. Дружини 

маніяків"

20.05 Х/ф "Тормоз" (16+)

23.00 Х/ф "Повітряний міст"

00.50 "Територія обману"

01.50 Х/ф "Чотири листи фанери"

03.10 "Облом.UA."

06.05 16.00 "Все буде добре!"
08.00 "Полювання"
09.05 Х/ф "Моя старша сестра"
10.55 "Україна має талант! Діти-2"
13.55 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.30 22.35 "Хата на тата"

06.55 16.00 "Все буде добре!"
08.55 "Україна має талант! Діти-2"
12.00 "Містичні історії-3 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 23.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 08.00 21.00 Новини
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 22.20 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.10 Всесвітні ігри. Ролерський 

спорт. Артістік
09.35 Всесвітні ігри. Ролерський 

спорт. Танець
10.25 Всесвітні ігри. Сумо. Фінали
11.45 Всесвітні ігри. Хайлайтси
12.05 Всесвітні ігри. Роликовий 

спорт. Роуд, 200 м., ж. Фінал
13.30 Всесвітні ігри Пуерліфтинг, 

ж. Фінал
15.30 Перша шпальта
16.00 Всесвітні ігри. Спортивна 

акробатика. Пари. Фінал
17.10 Всесвітні ігри. Стрибки на 

батуті, чол. Фінали
20.35 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
21.30 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.40 Всесвітні ігри. Найцікавіше
23.00 00.00 01.00 Підсумки

06.00 07.00 08.00 21.00 Новини
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.20 Всесвітні ігри. Американський 

футбол. Фінали
11.30 Всесвітні ігри. Фістбол
12.15 Всесвітні ігри. Пауерліфтинг, 

ж., сер. вага. Фінал
13.10 Всесвітні ігри. Ролерський 

спорт. Роуд, 10 000 м. Фінали
15.05 01.20 Всесвітні ігри
16.00 Всесвітні ігри. 

Пауерлінфтинг, ж., важка. 
кат. Фінал

17.30 Всесвітні ігри. Корфбол 7/8 
поз.

18.15 19.45 Всесвітні ігри. Карате. 
Ката. Куміте. Фінали

19.00 Всесвітні ігри. Корфбол 5/6 
поз.

20.20 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
20.35 Всесвітні ігри. Найцікавіше
21.25 Всесвітні ігри. Стрибки на 

акробат. доріжці, ж. Фінал
21.55 Всесвітні ігри-2017. Студія
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.15 Т/с "Таксі"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

ТОНІСICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля - 4"

10.35 12.05 "Міняю жінку - 3"

13.20 14.25 15.25 20.15 21.20 22.20 

Т/с "Хазяйка"

16.30 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

23.25 01.40 Х/ф "Ілюзіоніст" (16+)

05.25 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий 

лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Колір черемшини"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 14.15 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.00 12.25 20.40 Т/с "Райські 

яблучка"
16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.05 05.15 "Подробиці"
23.25 Т/с "Варенька. Випробування 

любові"
00.20 Т/с "Варенька. Наперекір 

долі"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
11.40 Х/ф "Принц-жабеня"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.50 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка

05.30 09.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.45 Х/ф "По сліду" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.20 16.10 Т/с "Викрадення богині" 

16+
17.40 21.25 Т/с "Без права на 

помилку" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф "Вуличний боєць" 16+
00.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.00 Без гальм
02.50 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.30 "Зірки гумору"
11.20 Х/ф "Артист з Кохановки"
12.55 Х/ф "Матрос з "Комети""
14.35 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.25 Х/ф "Без року тиждень"
17.55 Х/ф "Морський характер"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

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

06.50 22.00 05.05 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Ландшафтні ігри"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Відлуння"
15.35 20.05 Довідник дикої 

природи
16.35 22.20 Супервідчуття
17.00 22.50 Повітряні воїни
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Леонід Броньовий, 1 ч.
21.05 "Цивілізація Incognita"
21.30 04.40 Глобал - 3000
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+

03.00 02.50 Зона ночі

04.40 09.15 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

05.59 07.14 Kids Time

06.00 М/с "Сімейка Крудс"

06.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.15 19.00 Від пацанки до панянки

16.15 Т/с "Не родись вродлива"

21.00 Х/ф "Вуличні танці 2"

22.50 Х/ф "Вільні" 16+

01.00 Х/ф "Вовче лігвище" 18+

02.45 Служба розшуку дітей

04.00 03.50 "Легенди бандитської 
Одеси"

04.50 Х/ф "Гетьманські клейноди"
06.15 Х/ф "Кому вгору, кому вниз"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.40 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 18.55 "ДжеДАІ"

09.00 01.25 "Територія обману"

11.00 "Відеобімба"

14.50 Т/с "Олімп" (16+)

16.40 Х/ф "Тормоз" (16+)

19.25 Ліга чемпіонів УЄФА. 3-й 

кваліфікаційний раунд 

"Динамо"-"Янг Бойз"

21.20 "ПРОФУТБОЛ"

22.20 "Він, Вона і телевізор"

23.25 Х/ф "Повітряний міст"

02.25 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.35 "Облом.UA."

06.20 16.00 "Все буде добре!"
08.15 "Все буде смачно!"
09.10 "Україна має талант! Діти-2"
12.00 "Містичні історії-3 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 08.00 21.00 Новини
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 22.05 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.15 Всесвітні ігри. Фістбол. 

Півфінали та фінали
10.35 Всесвітні ігри. Корфбол. 

Бронзовий матч
11.40 Всесвітні ігри. Вейкборд. 

Фрістайл. Фінали
13.30 Всесвітні ігри. Пауерліфтинг, 

важка категорія. Фінали
15.50 Всесвітні ігри
16.30 Всесвітні ігри. Воднолижний 

спорт. Слалом. Фінал
17.30 Всесвітні ігри. Карате. 

Куміте. Бронза
18.15 Всесвітні ігри. Воднолижний 

спорт. Трюки. Фінал
19.30 Всесвітні ігри. Карате. 

Куміте. Золото
20.00 Всесвітні ігри-2017. Студія
21.30 Всесвітні ігри-2017. Студія 

(продовження)
22.20 Всесвітні ігри. Акробатика, 

чол., група. Фінал

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОСЛЮСАРІВ
МЕНЕДЖЕРА З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

• Офіційне працевлаштування • З/п від 5000 грн, вчасно, 2 рази/міс. 
• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
ШВЕЙЦАРА 
У ГОТЕЛЬ

графік роботи: 2/2

Тел.: 050-338-27-97, Наталія Валеріївна

Тел.: 050-516-66-75, Костянтин Васильович

БУХГАЛТЕРАРЕВІЗОРА

ІНЖЕНЕРАТЕПЛОТЕХНІКА

громадського харчування

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Бориспільський об'єднаний міський військовий комісаріат оголошує 
конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців

ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛЕННЯ 
КОМПЛЕКТУВАННЯ (психолог) 

та ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛЕННЯ 
КОМПЛЕКТУВАННЯ.

Вимоги до кандидатів:

• Освіта — вища, не нижче бакалавра.
• Стаж державної служби — бажано стаж роботи за фахом на дер-
жавній службі або досвід роботи.
• Знання ПЕОМ.
• Вільне володіння державною мовою (сертифікат).

Прийом документів проводиться до 08.08.2017 року в приміщенні 
Бориспільського об'єднаного міського військового комісаріату за 

адресою: м. Бориспіль, Київської обл. вул. Сергія Камінського, 6 
(тел.: (4595) 6-23-45)

З повагою військовий комісар Бориспільського об'єднаного міського 
військового комісаріату Київської області полковник Р.Я. Горбач
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

ЧЕТВЕР, 27 ЛИПНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 28 ЛИПНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля - 4"

10.40 12.10 "Міняю жінку - 3"

13.30 14.35 15.35 20.15 21.20 22.20 

Т/с "Хазяйка"

16.40 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

23.25 01.35 Х/ф "Усім потрібна Кет" 

(18+)

05.20 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ - 4

10.35 11.55 "Міняю жінку - 3"

13.20 14.25 15.25 Т/с "Хазяйка"

16.30 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 "Ліга сміху 2"

22.10 "Розсміши коміка. Діти"

00.00 "Вечірній Київ "

02.00 "Неділя з Кварталом"

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий 

лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Колір черемшини"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.00 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 05.30 Зірковий шлях

10.50 03.50 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 23.30 Т/с "Буде світлим день"

01.20 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 16.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
10.10 12.25 20.40 Т/с "Райські 

яблучка"
13.00 Молебень на Володимирській 

гірці та Хресна хода
16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 01.15 05.15 "Подробиці"
23.25 Т/с "Варенька. Наперекір 

долі"

06.00 Мультфільм
06.20 14.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 12.00 17.40 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Божественна Літургія у 

Києво-Печерській Лаврі
11.00 12.35 Т/с "Райські яблучка"
16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.45 "Подробиці"
20.40 Х/ф "Навмисно не 

придумаєш" 16+
22.55 Х/ф "Щиро ваш..."
00.45 Х/ф "Ігри дорослих дівчат"
03.25 "Великі українці"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Злодій та його учитель"
11.40 Х/ф "Диявол с трьома 

золотими волосинами"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.50 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червоні браслети" 16+

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.05 Х/ф "Р...Раджкумар"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 Одного разу під Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.25 Віталька
17.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф "Містер Пібоді та 

Шерман"
21.45 Х/ф "Де моя тачка, чувак?"
23.20 Х/ф "Хор. Живий концерт"

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
10.55 13.20 Х/ф "Вуличний боєць" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Викрадення богині" 

16+
17.45 21.25 Т/с "Без права на 

помилку" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
00.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.00 Без гальм
02.50 Провокатор
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
10.55 13.20 Х/ф "Соломон Кейн" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Викрадення богині" 

16+
17.45 Т/с "Без права на помилку" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
00.40 Х/ф "Важка мішень" 16+
02.20 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.40 Без гальм
04.45 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
11.10 "Зірки гумору"
12.00 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Тетянки"
13.35 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
15.10 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
17.00 Х/ф "Біля тихої пристані"
18.20 Х/ф "Без року тиждень"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
09.30 "Зірки гумору"
10.20 Х/ф "Матрос з "Комети""
12.10 Х/ф "Морський характер"
14.00 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
15.50 Х/ф "Було в батька три сини"
18.20 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
21.30 02.40 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.20 Х/ф "Серенада сонячної 

долини"
01.00 Х/ф "Віслюча шкіра"
04.20 Кіноляпи
04.45 Саундтреки
05.20 Кінотрейлери

06.00 "В'ячеслав Хурсенко. Політ 
білого журавля"

06.50 22.00 05.25 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Ландшафтні ігри"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Соціальний статус"
15.35 20.05 Довідник дикої 

природи
16.30 22.25 Супервідчуття
17.00 22.55 Повітряні воїни
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Леонід Броньовий, 2 ч.
21.05 04.40 "Цивілізація Incognita"
21.20 04.55 "Відлуння"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.20 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

05.55 "Валерій Маренич. Крихкі 
гойдалки слави"

06.55 22.15 05.20 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
10.40 04.30 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
14.55 04.50 "Відлуння"
15.35 20.05 Довідник дикої 

природи
16.30 Супервідчуття
17.00 Повітряні воїни
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Леонід Броньовий, 3 ч.
21.05 "Жертви радянської естради. 

1 ч. Вадим Мулерман"
22.35 Віктор Ющенко професор 

Київського університету 
культури

03.00 Зона ночі

04.00 09.10 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

05.49 07.09 Kids Time

05.50 М/с "Сімейка Крудс"

06.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.10 19.00 Від пацанки до панянки

16.15 Т/с "Не родись вродлива"

21.00 Х/ф "Вуличні танці: Всі зірки"

23.00 Х/ф "Танці на вулицях: Мова 

тіла"

01.00 Х/ф "Вільні" 16+

03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
04.50 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Х/ф "Сімейка вампірів"
09.00 Серця трьох
17.00 Від пацанки до панянки
21.00 Х/ф "Крок вперед: 

Революція"
23.00 Х/ф "Крок вперед: Все або 

нічого"
01.10 Х/ф "Танці на вулицях: Мова 

тіла"

04.40 Х/ф "Провінційний анекдот"
05.15 Х/ф "Грішник"
06.40 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.40 23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.50 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

04.20 "Правда життя. Професії"
04.50 Х/ф "Все перемагає любов"
06.00 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.40 23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.25 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 23.45 "Територія обману"

11.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.00 Т/с "Олімп" (16+)

16.50 Х//ф "Ураган 500 миль на 

годину" (16+)

19.30 Х/ф "Білий шквал"

22.00 Х/ф "Транзит" (18+)

01.45 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.00 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 "Територія обману"

11.00 "Він, Вона і телевізор"

16.00 Х/ф "Білий шквал"

19.30 Х//ф ""Веселі" кані?кули" 

(16+)

21.20 Х/ф "Морський піхотинець - 

3: Тил" (16+)

23.05 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.25 "Нишпорки"

02.00 Х/ф "Чорна долина"

03.30 "Облом.UA."

06.20 16.00 "Все буде добре!"
08.20 "Все буде смачно!"
09.15 "Україна має талант! Діти-2"
12.00 "Містичні історії-3 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

06.50 Х/ф "Спокута"
08.40 Х/ф "На мосту"
10.35 Х/ф "Місце зустрічі змінити 

не можна"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Х/ф "Я подарую собі диво"
20.35 22.45 Х/ф "П"ять років та 

один день"

06.00 07.00 08.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 23.20 00.20 

Погода
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 22.45 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.15 19.15 Всесвітні ігри. 

Кікбоксинг
10.25 Всесвітні ігри. Сквош
11.35 Всесвітні ігри. Пляжний 

гандбол, попередні
13.00 Всесвітні ігри. Вейкборд. 

Фрістайл. Фінали
13.35 Всесвітні ігри. Воднолижний 

спорт. Стрибки. Фінали
16.05 Всесвітні ігри
21.25 Всесвітні ігри. Кікбоксинг 

(продовження)
22.05 Всесвітні ігри-2017. Студія
23.00 00.00 01.00 Підсумки
01.20 Віра. Надія. Любов
02.15 Т/с "Таксі"
03.30 Д/с "Орегонський путівник"

06.00 07.00 08.00 21.00 Новини
06.25 Життєлюб
07.20 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 22.45 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.10 Всесвітні ігри
10.00 Всесвітні ігри. Джиу-джитсу, 

попередні
12.00 Всесвітні ігри. Більярд
14.35 Всесвітні ігри. Пляжний 

гандбол
16.00 Всесвітні ігри. Сквош
17.30 Всесвітні ігри. Пляжний 

гандбол. Півфінал. Жінки
18.15 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
18.35 Всесвітні ігри. Джиу-джитсу. 

Фінали
21.25 Всесвітні ігри. Спортивні 

танці
22.05 Всесвітні ігри-2017. Студія
23.00 00.00 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
01.20 Надвечір'я. Долі
02.15 Т/с "Таксі"
03.30 Д/с "Орегонський путівник"
04.05 Т/с "Роксолана"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV



11№27 (886), 21 липня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 24 - 30 ЛИПНЯ

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

СУБОТА, 29 ЛИПНЯ

НЕДІЛЯ, 30 ЛИПНЯ

07.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

08.00 "Гроші"

09.30 10.20 "Вгадай ящик"

11.20 23.15 "Світське життя"

12.20 Х/ф "Гроза над тихоріччям"

16.15 "Вечірній квартал "

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Знай наших"

21.15 "Вечірній квартал"

00.15 "Розсміши коміка. Діти"

02.05 "Вечірній Київ "

06.00 04.50 М/с "Котигорошко"
07.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"
08.00 "Українські сенсації"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.55 "Розсміши коміка 2017"
10.55 "Світ навиворіт - 8"
12.10 13.15 14.20 15.20 16.15 "Світ 

навиворіт - 4: В'єтнам"
17.30 "Ліга сміху 2"
20.15 Х/ф "Трава під снігом"
00.05 Х/ф "Небезпечна ілюзія"
02.00 "Світське життя"

07.00 15.00 19.00 03.00 Сьогодні

07.15 05.45 Зірковий шлях

09.20 15.20 Т/с "Колір черемшини"

17.00 19.40 Т/с "Право на любов"

21.20 Х/ф "Погана сусідка"

23.20 Реальна містика

03.40 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 06.50 19.00 Сьогодні

07.30 Зірковий шлях

08.20 Х/ф "Погана сусідка"

10.22 Т/с "Право на любов"

14.10 Т/с "Буде світлим день"

17.50 19.40 Т/с "Мати і мачуха"

22.20 Т/с "Некоханий" 16+

02.00 Реальна містика

02.50 Таємний код зламано. 

Музика

03.40 Таємний код зламано. 

Будинок

04.30 Т/с "Черговий лікар"

05.35 20.00 "Подробиці"
06.15 Мультфільм
06.40 Х/ф "Гість з Кубані"
08.10 04.15 Х/ф "Два Федори"
10.00 03.25 Док.проект "Василь 

Шукшин. Поклич мене у 
далечінь світлу"

11.00 Х/ф "Калина червона"
13.10 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
16.15 20.30 Т/с "І все-таки я 

кохаю..."
23.05 Х/ф "Довіра" 16+
01.05 Х/ф "Подробиці"
01.35 Т/с "Калина червона"

05.35 20.00 02.15 "Подробиці"
06.05 Мультфільм
06.35 Х/ф "Кухарка"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Любов - це для двох" 

16+
14.00 Х/ф "Навмисно не 

придумаєш" 16+
16.00 20.30 Т/с "І все-таки я 

кохаю..."
22.55 Х/ф "Альпініст" 16+
00.45 Х/ф "Щиро ваш..."

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.05 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
10.35 М/ф "Білка та Стрілка. Зоряні 

собаки"
12.15 19.50 Одного разу під 

Полтавою
14.20 22.00 Казки У Кіно
16.30 Х/ф "Де моя тачка, чувак?"
18.05 М/ф "Містер Пібоді та 

Шерман"
00.00 Х/ф "Крріш 3"
02.30 Х/ф "Хор. Живий концерт"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.40 М/с "Елвін і бурундуки"
09.55 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
10.25 Х/ф "Хоробрий кравчик"
11.35 Х/ф "Крріш 3"
14.25 Країна У
19.50 Одного разу під Полтавою
22.00 Казки У Кіно
00.00 Х/ф "Р...Раджкумар"
02.30 Х/ф Чорна рада
04.50 Віталька

05.05 Т/с "Відділ 44" 16+
06.40 Дивитись усім!
07.40 Без гальм
08.40 М і Ж
09.30 Скетч-шоу "На трьох"
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Костолом" 16+
15.00 Х/ф "Важка мішень" 16+
16.55 Х/ф "Розплата" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Антиґанг" 16+
21.55 Х/ф "22 кулі. Безсмертний" 

16+
00.10 Х/ф "Похмілля у Вегасі" 16+
02.00 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.25 Провокатор
04.45 Факти

05.10 03.15 Т/с "Код Костянтина" 

16+

06.50 Т/с "Відділ 44" 16+

10.40 Х/ф "Розплата" 16+

12.25 13.00 Х/ф "22 кулі. 

Безсмертний" 16+

12.45 Факти. День

14.55 Х/ф "Антиґанг" 16+

16.45 Х/ф "Гудзонський яструб" 16+

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф "Меркурій у небезпеці" 

16+

21.30 Х/ф "РобоКоп" 16+

23.45 Х/ф "Похмілля у Вегасі" 16+

01.35 Х/ф "Костолом" 16+

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

балада"
11.25 Х/ф "Віслюча шкіра"
13.15 Х/ф "Ресторан пана Септіма"
14.55 Х/ф "Біля тихої пристані"
16.15 Х/ф "Було в батька три сини"
18.45 Х/ф "Непоправний брехун"
20.05 Х/ф "Вірні друзі"
22.00 "Невідома версія. Вірні друзі"
22.40 "Зіркове життя"
23.25 "Генріх VIII" 16+
03.05 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.50 "Невідома версія. Вірні друзі"
10.30 Х/с "Генріх VIII" 16+
14.10 Х/с "Інспектор Лосєв"
18.10 Х/ф "Бездоглядність"
20.00 Х/ф "Доля людини"
22.00 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
23.00 "Зіркове життя"
23.50 Х/ф "Ресторан пана Септіма"
01.30 Х/ф "Градус чорного Місяця"
03.00 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.05 Х/ф "Тарас Шевченко"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.25 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
13.50 "Іпостасі спорту"
15.30 "Соціальний статус"
16.10 Олімпійські історії
16.30 "П'ять доріг доктора Сивого"
17.15 "Цивілізація Incognita"
17.30 Концерт Володимира Гришко 

"Ти моя мелодія"
19.35 Міні Місс та Містер 

України-2017
20.30 Концерт Михайла 

Поплавського "Музика 
рідного будинку"

21.45 "Жертви радянської естради. 
2 ч. Валерій Ободзинський"

22.55 Ювілейний концерт Оксани 
Білозір "Сповідь", 2 ч.

07.50 "Натхнення"
09.50 Довідник дикої природи
11.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.50 "Будьте здорові!"
14.20 04.50 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
15.30 "Соціальний статус"
16.15 Творчий вечір Олександра 

Злотника "Я запрошую Вас, 
друзі"

20.00 "Цивілізація Incognita"
20.15 04.40 "Кумири"
20.40 04.00 "Світські хроніки"
21.05 Євромакс
21.40 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
22.10 Михайло Поплавський 

"Українцям-українське"
23.00 Ювілейний концерт Оксани 

Білозір "Сповідь", 3 ч.

03.10 02.30 Зона ночі
05.59 07.15 Kids Time
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.20 Ревізор
10.45 Страсті за Ревізором
13.30 Т/с "CашаТаня" 16+
14.50 Х/ф "Крок вперед: 

Революція"
16.45 Х/ф "Крок вперед: Все або 

нічого"
19.00 Х/ф "Блакитна лагуна"
21.00 Х/ф "Повернення в Блакитну 

лагуну"
23.00 Х/ф "Блакитна лагуна: 

Пробудження"
00.50 Х/ф "Райське озеро" 18+

03.00 02.25 Зона ночі
05.39 07.49 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.50 М/ф "Сьомий гном"
09.20 Х/ф "Помста пухнастих"
11.00 Х/ф "Миті Нью-Йорка"
12.50 Х/ф "Блакитна лагуна"
15.00 Х/ф "Повернення в Блакитну 

лагуну"
17.00 Х/ф "Блакитна лагуна: 

Пробудження"
18.45 Х/ф "Золото дурнів" 16+
21.00 Х/ф "Ласкаво просимо до 

раю!" 16+
23.00 Х/ф "Ласкаво просимо до 

раю! 2: Риф" 16+

04.45 "Правда життя. Професії"
05.45 Х/ф "Ярослав Мудрий"
08.25 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
11.30 03.25 "Речовий доказ"
14.10 "Склад злочину"
15.45 "Круті 90-ті"
16.35 "Переломні 80-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 02.55 "Свідок"
19.30 Х/ф "Люби мене"
21.30 Х/ф "Замкнутий ланцюг" 

(16+)
23.20 Х/ф "Вулиці крові" (18+)
01.10 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

04.25 "Легенди бандитської Одеси"
04.55 "Правда життя. Професії"
05.50 Х/ф "Сказання про двох 

братів-близнюків"
07.10 Х/ф "Люби мене"
09.10 Т/с "Охоронець - 3" (16+)
12.15 Х/ф "Знову невловимі"
14.50 "Легенди карного розшуку"
15.55 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "Розвідники" (16+)
22.30 Х/ф "Екстрасенс - 2: 

лабіринти розуму" (16+)
00.25 Х/ф "Замкнутий ланцюг" 

(16+)
02.05 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.00 "Зловмисники"
11.00 Д/п "Помста природи"
13.30 00.50 "Цілком таємно"
14.00 "Він, Вона і телевізор"
15.45 Х/ф "Андроїд-поліцейський" 

(16+)
17.30 Х/ф "Американський 

самурай" (16+)
19.20 3 тур ЧУ з футболу "Динамо" 

- "Карпати"
21.25 Х/ф "Чорна кобра" (16+)
23.10 Т/с "Інспектор Алекс" (5 

сезон)
01.20 "Люстратор 7,62. Прокляття 

системи"
01.50 Х/ф "Дорога на Січ"
03.10 "Облом.UA."

06.00 "Змішані єдиноборства. UFC." 
Пряма трансляція з Нью-
Йорка. Головний двобій: 
Cormier vs Jones 2

09.00 "Він, Вона і телевізор"
16.10 Х/ф "Морський піхотинець - 

3: Тил" (16+)
17.50 Х//ф "Бандитки"
19.40 Х//ф ""Веселі" кані?кули" 

(16+)
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.10 "Змішані єдиноборства. UFC." 

Головний двобій: Cormier vs 
Jones 2

01.55 Х/ф "Богдан-Зиновій 
Хмельницький"

04.00 "Облом.UA."

06.10 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.15 "Хата на тата"
13.20 "Вагітна у 16"
15.15 Х/ф "Я подарую собі диво"
17.05 Х/ф "П"ять років та один 

день"
19.00 Х/ф "Біля річки два береги"
22.55 Х/ф "Дівчата"

07.00 "Все буде добре!"

09.00 "Все буде смачно!"

11.15 "Караоке на Майдані"

12.10 "Полювання"

13.10 Х/ф "Дівчата"

15.05 Х/ф "Біля річки два береги"

19.00 02.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

22.50 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.00 У просторі буття
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 На слуху
08.20 Смакота
08.45 23.00 Світ on line
09.00 22.45 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.15 Всесвітні ігри. Сквош. Фінали
11.00 Всесвітні ігри. Лакрос. 

Півфінали. Жінки
12.50 Всесвітні ігри. Пляжний 

гандбол. Півфінали
14.30 Український корт
15.05 Всесвітні ігри
16.00 17.45 Всесвітні ігри. Джиу-

джитсу. Фінали
17.00 Всесвітні ігри. Пляжний 

гандбол. Фінал. Жінки
19.15 Всесвітні ігри. Пляжний 

гандбол. Фінал. Чоловіки
20.05 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
20.20 Всесвітні ігри. Найцікавіше
20.40 Новини
21.00 Всесвітні ігри. Спортивні 

танці. Фінали
22.00 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.55 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Підсумки

06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 23.00 Світ on line
09.00 22.35 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.15 Всесвітні ігри. Спортивні 

танці. Фінали
10.40 13.30 Всесвітні ігри. Більярд. 

Фінали
12.00 18.30 Всесвітні ігри. 

Флорбол. Фінали
13.00 15.45 Всесвітні ігри. Стрільба 

з лука. Фінали
16.45 Всесвітні ігри. Лакрос. 

Фінали
19.35 Всесвітні ігри-2017. Студія
20.25 Перша шпальта
21.00 Новини
21.15 Всесвітні ігри. Муай-тай. 

Фінали
22.50 Всесвітні ігри. Хайлайтси

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV



12 №27 (886), 21 липня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті»
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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 31.07.2017 р.*з 01.07 по 31.07.2017 р.

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

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
плити перекриття, 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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

УМОВИ ПРАЦІ: 
г/р 4/4 (денні, нічні зміни)

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

м. Переяслав-Хмельницький, 
смт Баришівка, м. Київ

Навчання новачків без досвіду роботи 
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ВАЗ-21043, 1999 р., потребує зварювальних робіт, 

19500 грн (еквівалентно 750 у.о.). Тел.: 0 99 2036639
Мерседес З, ОДИЗ-210, 1999 р, автомат, срі-

блястий, литовські номера, на замовлення. Ціна 
70200грн (еквівалентно 2700 у.о.). Тел.: 0 93 2743420, 
0 97 8033344.

Продам ВАЗ-21093, 1992 року, нормальний 
стан, 35620 грн (еквівалентно 1370 у.о.). Тел.: 0 93 
8632343.

ВАЗ-21093, 1992 р., гарний стан, 356200 грн (екві-
валентно 1370 у.о.). Тел.: 0 93 8632343.

ВАЗ-2121, Нива, газ, бензин, причіп оцинкований, 
термобудка. Тел.: 0 67 3196192.

Мотоцикл ІЖ-Юпітер, 1977 р., гарний оригінальний 
стан, 1 власник, документи, не потребує вкладень, 
6000 грн, торг. Тел.: 0 96 3401139.

Терміново. Недорого. Навісний комбайн «Бізон-02» 
(2,5), агрегатується з тракторами Т-40, ЮМЗ, МТЗ. 
Тел.: 0 97 9646912. 

Запчастини б/в до Деу-Ланос, коробка, двигун, 
двері, капот, салон, стартер, генератор, кузовні де-
талі. Тел.: 0 67 9505041.

Запчастини до Камаз, ЗІЛ, ГАЗ-53, недорого. Тел.: 
0 97 6901927.

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварюваль-
ний апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», моторолер 
«Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Куплю
Бориспіль

Куплю автомобіль будь-якої марки, биті, роз-
комплектовані, нерозмитнені, проблемні. Тел.: 
0 67 9505041, 0 93 0087484.

Мотоцикл К-750, Ява, МТ-12,16, ІЖ-49, в 
будь-якому стані та запчастини до них. Тел.: 
0 66 3883391.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул., «ЕКО» р-н, 1/5 ц., 33/19/6, кутова, по-

требує ремонту, гарний двір, поруч зупинка, магази-
ни, 379600 грн (еквівалентно 14600 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Анна. АН «Імперія».

К.Шлях, 2-А вул., 1/5, 35/20, на початку м. Бори-
спіль, під комерцію, магазин чи офіс, 390000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 63 7208510, 0 67 
8655359.

Кірова пров., 1/4, 37/19/7, житловий стан, бойлер, 
холодильник, необхідні меблі, є можливість прибу-
дови кімнати та погреба, 351000 грн (еквівалентно 
13500 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Котовського вул., 2/5, 29/17/6, частково ремонт, 
поруч магазин, зупинка, школа, 395200 грн (екві-
валентно 15200 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН 
«Імперія».

Котовського вул., 4/5, 28/17/5, ремонт, с/в та кух-
ня (робоча поверхня) кахель, поруч школа, магазин, 
зупинка, 390000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 
0 98 5395505, Аня. АН «Імперія».

Лютнева вул., 3/5, 24/11/5, балкон, зелений двір, 
поруч школа, дит.садок, магазини, кафе, зупин-
ка, 494000 грн (еквівалентно 19000 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Анна. АН «Імперія».

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

Лютнева вул., 5/5, 35/19/6, с/в разом, м/п вікна, 
б/з, меблі, побутова техніка залишаються, 650000 
грн (еквівалентно 25000 у.о.), господар. Тел.: 0 63 
9224937.

Н.Вал вул., центр, 5/5, 30/16/6, житловий стан, 
м/п вікна, б/з, все поруч. Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія».

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 2/5, 52/30/7, гарний стан, 702000 грн 

(еквівалентно 27000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія».

Головатого вул., 3/9 ц., 52/30/8, балкон, житловий 
стан, кімнати та с/в окр., бойлер, поруч школа, садок, 
зупинка, магазини, 702000 грн (еквівалентно 27000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Головатого вул., 3/9, 52/30/8, ц., балкон, гарний 
стан, с/в окр., бойлер, школа, дитячий садок, зупин-
ка, магазини, 702000 грн (еквівалентно 27000 у.о), 
торг. Тел: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

Горького вул., 53,1/30,5/9,1, житлова, все окремо, 
м/п вікна, бойлер, лічильники на газ, воду, світло, 
тепло, вільна, 609500 грн (еквівалентно 23000 у.о.). 
Тел.: 0 99 9743938, 0 67 7000343.

Завокзальна вул., 3/5, 40/28/6, утеплена, м/п вікна, 
нові труби, кондиціонер, вбудована кухня, в будинку 
є магазин, аптека, поруч школа, дитсадок, 509600 
грн (еквівалентно 19600 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, 
Анна. АН «Імперія».

Момота вул., 5/5, 53/30/9, житловий стан, поруч 
магазин, школа, стадіон, зупинка, 598000 грн (екві-
валентно 23000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія». 

Оголошення та реклама

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу потрібні

Оператори АЗСОператори АЗС
Відповідальні, без шкідливих звичок, 

з бажанням працюватти.
Змінний графік роботи, 

заробітна плата за домовленістю.

Тел.: 067-108-81-88 Тел.: 050-541-73-67

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу 

ПОТРІБЕН

ШИНОМОНТАЖНИК
Можна без д/р
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Червоноармійська вул., центр, 1/5, 46/28/18, ре-
монт, м/п вікна, б/д, меблі, техніка, підвал, можли-
во під офіс, поруч магазин, ринок, парк, зупинка, 
648700 грн (еквівалентно 24950 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Анна. АН «Імперія».

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
В.Момота вул., 91/45/3, косметичний ремонт, 

с/в окр., ремонт, ціна договірна, господар. Тел.: 
0 97 7379763. 

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

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

Франка вул., 3/5, 64/35/9, гарний стан, поруч шко-
ла, дитсадок, супермаркет, зручна транспортна 
розв’язка, 884000 грн (еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Франка вул., 3/5, 64/35/9, гарний стан, школа, ди-
тячий садок, супермаркет, 884000 грн (еквівалентно 
34000у.о). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

БУДИНКИ

Березань
58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна договір-

на. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
2-поверховий будинок, 2000 р., 200 кв.м, житлова 

площа — 104 кв.м, прибудований гараж, літня кухня, 
10+7 соток, 4680000 грн (еквівалентно 180000 у.о.). 
Тел.: 0 96 5887211. 

200 кв.м, 2 поверхи, утеплений, меблі, передпокій, 
кухня, спальня, холодильник, баня, підвал, очистка 
води зі свердловини 75 м, сад, телетарілка, ціна до-
говірна. Тел.: 0 99 6615323, 0 95 7031807.

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

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

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

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

Коцюбинського вул., 60 кв.м, житловий стан, 10 со-
ток, 450500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650.

Левадна вул., тупик, 1975 року, 75 кв.м, цегляний, 
потребує ремонту, газ, світло, сарай, погріб, сверд-
ловина, 10 соток, 867000 грн (еквівалентно 32000 
у.о.). Тел.: 0 96 3615816.

Привокзальний 2-А пров., 98 кв.м, євроремонт, ме-
блі, Інтернет, ТВ, охорона, 1297400 грн (еквівалентно 
49900 у.о.). Тел.: 0 97 3621913.

Продається дом (можна розглядати як дачу) 
у с. Жовтневе, Переяслав-Хм. р-ну. Будівля з 
усіма зручностями (вода, газ, опалення, баня, 
парник, гараж, підвальне приміщення, піч). 
Присадибна ділянка 15 соток. Ціна 11 000 $, 
торг. Тел. 095 187 77 99, 096 876 44 30

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

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

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

Іванків с., хата, дерев’яна, обкладена цеглою, на 
два входи, 25 соток землі, гарне місцезнаходження, 
під’їзд. Тел.: 0 97 5918154.

Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комуні-
кації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток, 
318000 грн (еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 
2505000.

Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комуні-
кації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток, 
450500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 
2505000.

Переяслав-Хмельницький

Жовтневе с., з усіма зручностями, вода, газ, 
опалення, баня, парник, гараж, підвал, піч, 15 
соток, 286000 грн (еквівалентно 11000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 95 1877799, 0 96 8764430.

Хоцьки с., р-н площа, 110 кв.м, 2 поверхи, 5 
кімнат, кухня, с/в, всі зручності в будинку, газ, 
світло, свердловина, басейн, сад, сарай, 38 
соток, приватизовані, ліс, озеро, 1529050 грн 
(еквівалентно 57700 у.о.). Тел.: 0 50 2963147, 
0 66 3013314. 

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

Циблі с., дача, Канівське море, ліс, луки, за-
повідник, будинок сучасний, зі зручностями, 
65 кв.м, два поверхи, утеплений, штукатурка 
короїд, сад, ягоди, доглянута ділянка 7 со-
ток, у будинку бойлер, душова кабіна, меблі, 
піч-камін, зупинка, магазини, ринок поруч, 
636000 грн (еквівалентно 24000 у.о.), торг. Тел.: 
0 66 2042875.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського пров., 3 кімнати, ванна, кухня, 

цегляний, 10 соток, 583000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

розвилки р-н, 3 кімнати, зручності, недорого, тер-
міново, господар, є варіанти. Тел.: 0 63 2938972, 
0 96 6543836.

ГАРАЖІ

Бориспіль
6х3,5 м, металевий, не ржавий, на фундаменті, 

виробництво СРСР, метал 3-ка, самовивіз, 13000 
грн (еквівалентно 500у.о). Тел.: 0 50 3831219.

Гараж (35 км), приватизований, гарний стан, 
господар, ціна договірна. Тел.: 0 50 5179696, 0 97 
6372345. 

гараж, кооп. «Схід», капітальний. Тел.: 0 67 
7886792, 0 67 7912418.

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
капітальний гараж з підвалом, Глібова вул., кооп. 

«Політ». Тел.: 0 98 5601840, 0 66 1426926.
Капітальний гараж, кооп. «Схід», місце біля охоро-

ни, ціна договірна. Тел.: 0 63 8512111.
кооп. «Схід»,з капітальним підвалом, 137500 грн 

(еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Терміново! Баришівський р-н, кооп. «Майор-

ске», 10 соток, вода, газ, світло, ціна договірна, 
господар, недорого, або здам в оренду. Тел.: 
0 97 7379763.

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизована, када-

стровий номер, ціна договірна. Тел.: 0 98 8654720.

Бориспіль
10 соток, під забудову, 180000 грн (еквівалент-

но 8000 у.о.), торг. Терміново. Тел.: 0 66 1245145.
10 соток, під забудову, перспективний район, не 

болото, висока ділянка, не дорого, господар. Тел.: 
0 67 8015417.

Айвазовського вул., 0,09 га, житлова забудо-
ва, 182000 грн (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.

Арсенальна вул., 0,10 га, під забудову, дер-
жакт, власник, можливий поділ на 2 ділянки, 
130000 грн (еквівалентно 5000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, до центру 1,5 
км, поруч світло, 182000 грн (еквівалентно 7000 
у.о.), торг. Тел.: 0 95 7650666. 

Братів Шило вул., 0,10 га, асфальт, світло, 338000 
грн (еквівалентно 13000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 
7650666. 

Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 соток, 
фасад 50 м, гарне місце, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель та споруд, поруч світло, газ 
300 м, 156000 грн (еквівалентно 6000 у.о.),торг, 
господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Збанацького вул., 8 соток, під будівництво жит-
лового будинку, 260000 грн (еквівалентно 10000 
у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наташа.
АН «Імперія».

К.Шлях вул., р-н розвилки, 17 соток, з будинком, 
широкий фасад, два гаражі, дві свердловини, всі ко-
мунікації, газ, світло 380 В, 1586000 грн (еквівалент-
но 61000 у.о.). Тел.: 0 63 9224937.

Кооперативна вул., 8 соток, 20х40, під забудову, 
комунікації поруч, асфальтована вулиця, 338000 грн 
(еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наташа. АН «Імперія».

Котляревського вул., 10 соток, під будівництво, ко-
мунікації поруч, вулиця асфальтована, 468000 грн 
(еквівалентно 18000 у.о.), є вибір ділянок. Тел.: 0 93 
8351688, 0 98 7603216, Наташа. АН «Імперія». 

Коцюбинського провул., 0,10 га, 20х50 м, дер-
жакт, індивідуальна забудова, комунікації по-
руч, 130000 грн (еквівалентно 5000 у.о.), торг, 
господар. Тел.: 0 95 7650666.

Лісова вул., 6 соток, під будівництво житлового 
будинку, комунікації поруч, є великий вибір діля-
нок, 234000 грн (еквівалентно 9000 у.о.). Тел.: 0 93 
8351688, 0 98 7603216, Наташа. АН «Імперія».

Лобановського,10 соток під будівництво житлового 
будинку,комунікації поруч,260000 грн (еквівалент-
но10000). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наташа. 
АН «Імперія».

Маяковського вул., 6 соток, під будівництво, ко-
мунікації поруч, вулиця асфальтована, 312000 грн 
(еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наташа. АН «Імперія». 

Оголошення та реклама

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

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

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
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Нечуя-Левицького вул., під будівництво житлового 
будинку, комунікації поруч, 208000 грн (еквівалентно 
8000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наташа. 
АН «Імперія».

Новий 4 пров., центр р-н, 5-6 соток, 51740 грн (екві-
валентно 1990 у.о.). Тел.: 0 97 3621913.

П.Запорожця вул., 0,05 га, житлова забудова, 
100000 грн (еквівалентно 4000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

Польова вул., 10 соток, під будівництво житлово-
го будинку, комунікації поруч, вулиця асфальтова-
на, 364000 грн (еквівалентно 14000 у.о.). Тел.: 0 93 
8351688, 0 98 7603216, Наташа. АН «Імперія».

Почтова,10 соток під будівництво житлового бу-
динку, комунікації поруч,Ціна 390000 (еквівалентно 
15000 у.е). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наташа. 
АН «Імперія».

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

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

Сєрова вул., 10 соток, під будівництво житлового 
будинку, комунікації поруч, вулиця асфальтова-
на, 416000 грн (еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 93 
8351688, 0 98 7603216, Наташа. АН «Імперія».

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

Іванків с., 25 соток, гарне, зручне місце, центр села, 
комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154.

Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, ціна договірна. 
Терміново. Тел.: 0 63 1540042.

Кийлів с., в лісі, 60 соток, вихід на Дніпро, недо-
будова 350 кв.м, 3900000 грн (еквівалентно 150000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Лозівка с., під забудову, 0,10 га, ціна договірна. 
Тел.: 0 73 0607071.

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

Проців с., Софіївка р-н, вул.Б.Хмельницького, 
19,96 соток, мальовниче місце, навколо сосно-
вий ліс, під забудову, держакт, асфальтований 
під’їзд, газ, світло поруч, 75000 грн/сотка, мож-
ливо торг, терміново! Тел.: 0 67 4930207.

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

Старе с., 0,25 га, під забудову, всі комуніка-
ції, вулиця забудована, гарне місце, 150000 грн. 
Тел.: 0 95 8173288.

Терміново! Лозівка с., 10 соток, держакт, комуніка-
ції поруч, обгороджена, недорого. Тел.: 0 67 1762212.

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

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

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, допо-
мога в оформленні, погашення комунальних боргів, 
окрім останнього поверху, у господаря, розгляну всі 
пропозиції, посередникам не турбувати, терміновий 
викуп, іноземний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

1-к.кв., кімнату у будь-якому стані. Тел.: 0 67 
5075208.

2,3-к.кв., квартиру, будь-який стан, у господа-
ря. Тел.: 0 67 5075208.

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

будинок у господаря. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

будинок, м.Бориспіль чи район, розгляну будь-
які пропозиції. Тел.: 0 67 5075208.

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

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

земельну ділянку в мм. Бориспіль, у господаря, 
розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

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

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ФАСАДНУ АБО КВАР-ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ФАСАДНУ АБО КВАР-
ТИРУ НА 1 ПОВЕРСІ, У М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: ТИРУ НА 1 ПОВЕРСІ, У М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 
0 68 3229050.0 68 3229050.

земельну ділянку, у господаря. Тел.: 0 67 
5075208.

квартиру у господаря, допомога в оформленні до-
кументів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Здам
Бориспіль

2-к.кв., Н.Вал вул., центр р-н, 3/5, кіманати окремо, 
меблі, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 97 9667124, 0 63 
2656540.

Для роботи в ательє запрошуємо швачок та 
закрійників із д/р; з/п від 4500 грн. Тел.: 0 63 
3260580.

Для роботи в ательє запрошуємо швачок та 
закрійників із д/р; з/п від 4500 грн. Тел.: 0 63 
6010080.

Запрошуємо на роботу продавця, пекаря, кондите-
ра. Тел.: 0 67 2340932. 

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

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; укладач ке-
рамічної плитки. Тел.: 0 50 3161611, Юлія.

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБ-НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБ-
НІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОР-НІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОР-
ТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ ГУР-ТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ ГУР-
ТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: ТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 
0 50 4410766, 0 96 1440766. 0 50 4410766, 0 96 1440766. 

На постійну роботу потрібен продавець у 
продуктовий магазин. Позмінно. Тел.: 0 66 
3165781, 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібні комірники та водії, з/п 
від 6000 грн, с. Щасливе. Тел.: 0 67 1505500.

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий комп-
лекс, с. Проліски, потрібна прибиральниця, г/р 2/2. 
Тел.: 0 66 3655114.

На роботу потрібен електрозварювальник с. Го-
ловурів, спецосвіта, д/р, з/п від виробітку, г/р 8:00-
18:00, 6-денка, розрахунок кожні 2 тижні, безкоштов-
не проживання, інструмент. Тел.: 0 67 3270002.

На роботу потрібні касири-консультанти, г/р 
2/2. Тел.: 0 96 4217893. 

На роботу потрібні прибиральники/приби-
ральниці, двірники, оператори. Зручний г/р 
(денні та нічні зміни), своєчасна виплата з/п, 
допомога з житлом. Тел.: 0 97 2031947, 0 93 
3392076, 0 63 2332251, 0 63 5391478.

НА СТО У М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. БЕЖІВКА, НА СТО У М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. БЕЖІВКА, 
ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ, ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ, 
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 50 ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 50 
3518084.3518084.

Підприємству в м. Бориспіль на постійне місце 
роботи потрібен електрозварювальник, д/р від 5 
років та слюсар-збиральник. Іногороднім нада-
ється ліжко-місце в гуртожитку. З/п за співбесі-
дою. Тел.: 0 99 6391169, 0 98 1024469, Роман. 

Оголошення та реклама

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

врем’янку, р-н розвилки, 1 кімната, зручності на ву-
лиці, необхідні меблі, пічне опалення, 1500 грн. Тел.: 
0 97 9511197, 0 99 6238094.

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

дача, р-н с. Кийлів, 120 кв.м, на літній період, вода, 
світло, ліс, озеро поруч. Тел.: 0 99 1458272. 

Оренда робочого місця (кабінета) в салоні краси, 
під манікюр, депіляцію, масаж, нарощування вій, ві-
заж. Тел:(067)704 18 27

приміщення під магазин, цех, офіс. Тел: 0 68 
1191518.

Найму
Бориспіль

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

земельну ділянку, 25 соток, Іванків с., гарне місце 
на квартиру у Борисполі. Тел.: 0 97 5918154.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR, мережа шинних центрів в м.Бори-
спіль запрошує на роботу фахівців автосерві-
су, мийки, кафе, менеджерів з продажу шин 
та запчастин. Тел.: 0 67 9040777.

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

В продуктові магазини потрібні продавці із д/р, з/п 
при співбесіді. Тел: 0 67 9048082.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

ОХОРОНЦІ
ПРОПОНУЄМО:
• Офіційне працевлаштування
• Заробітна плата — прогресуюча,
   без затримок із виплатою

Підприємству на постійну роботу порібен 
технік-електрик з обслуговування прального, 
сушильного, прасувального обладнання, г/р 
зручний, достойна з/п. Тел.: 0 50 8112233.

Потрібен вантажник на склад будівельних ма-
теріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб з 8.00 до 18.00, 
з/п 7000 грн, офіційне працевлаштування. Тел.: 
0 93 2859090.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ 
Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, 
З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 
0 98 3996710.0 98 3996710.

Потрібен зварювальник на п/автомат, виго-
товлення і монтаж металевих дверей, воріт, 
бажано з водійським посвідченням категорії 
«В», Київ, район залізничного вокзалу «Дар-
ниця», з/п від 8000 грн. Тел.: 0 (44) 2336800, 0 63 
2336800, Андрій.

Потрібен монтажник металевих дверей, 
воріт, бажано з водійським посвідченням 
категорії «В», Київ, район залізничного вок-
залу «Дарниця», з/п від 8000 грн. Тел.: 0 (44) 
2336800, 0 63 2336800, Андрій.

Потрібен охоронець на склад будівельних ма-
теріалів у м. Бориспіль, робота позмінно, оплата 
своєчасно. Тел.: 0 93 2859090.

Потрібні працівники на СТО: автослюсар-хо-
довик, моторист, шиномонтажник, розваль-
щик, д/р, з/п договірна, м. Бориспіль. Тел.: 0 99 
2233367, Євгеній Миколайович, 0 68 1191979.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну роботу 
водія, кат. «В», «С». Робота позмінно. Приємна з/п. 
Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

ПП «Пан Водний» запрошує на постійну робо-
ту водія-експедитора з д/р від 3 років, з/п 6000-
8000 грн + доплата за понаднормовий графік, 
офіційне працевлаштування, повний робочий 
день. Тел.: 0 67 9365453. 

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

РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧОМУ РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-
ТРІБЕН СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П ВІД 6000 ТРІБЕН СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П ВІД 6000 
ГРН. ТЕЛ.: 0 97 7052679, З 9.00 ДО 18.00.ГРН. ТЕЛ.: 0 97 7052679, З 9.00 ДО 18.00.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИ-ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИ-
ТОР НА АВТО КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ ТОР НА АВТО КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ 
М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗКОВО, ОФІ-М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗКОВО, ОФІ-
ЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 50 ЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 50 
4410766, 0 96 1440766.4410766, 0 96 1440766.

Терміново потрібні працівники у кузню: ко-
валь, електрозварювальник. Тел:: 0 50 5740251, 
0 63 3771787.

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

Терміново! Потрібні водій кат. «С» на асеніза-
тор «Рено» (викачування каналізацій) по Бори-
сполю та району, бажано з д/р; токар; автослю-
сар на СТО. Тел.:0 50 5740251, 0 66 7218661, 0 63 
7218601.

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ 
ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, УКЛА-ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, УКЛА-
ДАЛЬНИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ. ДАЛЬНИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ. 
ТЕЛ.: 0 73 0485502.ТЕЛ.: 0 73 0485502.

ТОВ «УКРТРАНСКОМ ЛТД» ЗАПРОШУЄ НА ТОВ «УКРТРАНСКОМ ЛТД» ЗАПРОШУЄ НА 
ПОСТІЙНУ РОБОТУ ВОДІЯ НА ВАНТАЖНЕ ПОСТІЙНУ РОБОТУ ВОДІЯ НА ВАНТАЖНЕ 
АВТО 20 Т. ВИМОГИ: НАЯВНІСТЬ КАТЕГОРІЇ АВТО 20 Т. ВИМОГИ: НАЯВНІСТЬ КАТЕГОРІЇ 
«Е», ДОСВІД РОБОТИ ВОДІЄМ, ПОРЯДНІСТЬ «Е», ДОСВІД РОБОТИ ВОДІЄМ, ПОРЯДНІСТЬ 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ТЕЛ.: 0 50 5311110, ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ТЕЛ.: 0 50 5311110, 
ОЛЕКСАНДР.ОЛЕКСАНДР.

Торговій компанії на роботу потрібен головний 
бухгалтер із д/р, знання 1:С, Excel, з/п при співбесіді. 
Тел.: 0 67 9048082.

У відділ охорони потрібні охоронці, гар-
ний стан здоров’я, з/п гідна, г/р 1/3. Тел.: 0 93 
8112233. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, стропила, шалівка, дошка сто-
лярна сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для 
підлоги. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 
7324045, 0 67 3278510.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 3 шт. 2,25х0,67; 
2,05х0,88; 2,20х0,75, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006, 0 50 2223228.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван «Малютка», розкладний; стільці, 6 шт.; ша-

фа-стелаж, 3 шт. Тел.: (4595) 050906, 0 68 6505802.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Котел «Фероллі», 24 кВт, новий. Тел.: 0 50 3820603.
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел 

круглий, 1000 грн; раковина для умивальника 250 
грн; балон кисневий — 500 грн. Тел.: 0 67 9952786, 
0 63 8715695.

У зв’язку із закриттям магазина до 29.07. 
здійснюється розпродаж торговельного об-
ладнання: холодильна витрина, стелажи, ку-
хонне обладнання: імпорні газові плити, ка-
воварка, барна стійка, пивний охолоджувач, 
фрітюрниця, тістоміс. Тел: 0 67 7598970.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор 42 см, ДУ, 90 каналів, 800 грн; кисне-

вий балон, 500 грн; умивальник для ванної кімнати, 
комплект 2000 грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 
0 67 9952786, 0 63 8715695. 

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

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

Тел.: 050-332-87-07
Андрій Олександрович

Тел.: 050-332-87-07
Андрій Олександрович

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Кухаря-кондитера 
Кухаря-універсала 
Кухаря холодного цеху 
Кухаря гарячого цеху
Помічника кухаря
Мангальщика

Адміністратора ресторану
Бармена 
Офіціанта 
Швейцара у ресторан
Мийницю-прибиральницю

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ОХОРОНЦІВ
Охорона об’єктів, відділень банків, котеджних містечок, приватних будинків.

Графік роботи: 1/2, 1/3, 2/4, вахта, нічні, денні.
Підбір об’єкта та рівень оплати після співбесіди.

Тел.: (050) 413-72-98, (067) 441-88-93

ОГОЛОШУЄ набір на наступні вакансії

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
змінний режим роботи, з/п від 5000 грн, премії, службова розвозка.

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
змінний режим роботи, з/п від 5000 грн, премії, службова розвозка.

У зв’язку з відкриттям нових об’єктів 
охоронна фірма проводить набір 

ОХОРОНЦІВ для роботи в охороні вахтовим методом 

та НАЧАЛЬНИКІВ ЗМІНИ
Проживання та харчування за рахунок роботодавця

Тел.: 095-162-25-58, 050-305-38-28

м. Бориспіль, вул. Кошового,2
Тел.: (04595) 6-06-51, (050) 838-85-54

ТОВ «Ароматика Мрії» НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Режим роботи 08.00-17.00, сб та нд — вихідні

НА РОБОТУ 
у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

АВТОСЛЮСАР
РІЗНОРОБОЧІ

СТОЛЯР ДЛЯ ЗБИРАННЯ 
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ 

Тел.: 050-332-87-04, 
Іван Сергійович 

Тел.: 050-357-43-86, 
Анатолій Володимирович

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097+899+99+76,
050+355+62+36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503+66+72, 0 67 504+44+06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800+66+66
(093) 800+66+66

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

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
МАЙСТЕР ЦЕХУ 
З МЕТАЛООБРОБКИ
ВИКОНРОБ

ТВАРИНИ

Бориспіль
В’єтнамських поросят, 500 грн. Тел.: 0 50 5123256, 

Василь. 

Корови. Тел.: 0 98 2759783.

Кошенят британських: мама — британська ко-
роткошерста, тато — шотландський висловухий. Є 
кошенята і з обвислими вушками, і з прямими. Тел.: 
0 97 5601547.

Кролі білий обер, гіганська шиншила; поросні кро-
лиці, поросята вік 6-7 неділь Ландрас і велика біла. 
Тел.: 0 50 1590197, 0 98 7652593.

Молода корова. Тел.: 0 98 8909709.

Поросята в’єтнамські. Тел.: 0 97 5601547.

Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мініки 
йорк, пікінес, мальтійська болонка бебік. Тел.: 0 98 
5354029, 0 99 2240262.

Кобила, темна з лошам. Тел.: 0 96 2213581.

РІЗНЕ

Бориспіль

Будку для собаки, с. Глибоке. Тел.: 0 67 
4943104.

Гаражні ворота 274х206, гаражні двері 190х90, б/в, 
метал: кут 60, метал 2 мм, каркас подвійний, ціна до-
говірна. Тел.: 0 99 1458272. 

Гаражні ворота, б/в, терміново. Тел.: 0 67 4082864, 
0 93 7840089.

Ємність 4,5 куб.м; гаражні ворота; зварю-
вальний апарат, «вуглекислотка». Тел.: 0 96 
3441723.

Козине молоко.Кози породи ла Манча.Доїм 
аппаратом Тел.: 0 50 5462717.

Масажер для ніг, вібромасажна платформа, Foot 
Energy RT-2050, 1000 грн. Тел.: 0 67 5810938, 0 93 
8541157, Людмила. 

Перегній кінський для підживлення рослин та для 
теплиць. Тел.: 0 96 4321708.

Перфоратор Makita HR 5001C, б/в, свердління з 
ударом, із чемоданом, 9000 грн. Тел.: 0 67 5810938, 
0 93 8541157, Людмила.

Сітка рабиця Тел.: 0 50 3820603. 

Втрачене свідоцтво права власності на житловий 

будинок №4160, видане на ім’я Кондратьєва Вікто-

ра Петровича Бориспільським міськкомунгоспом 30 

квітня 1979 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 

земельну ділянку, серія ЯБ №043471, виданий на 

ім’я Ворохти Тетяни Іванівни Бориспільським рай-

відділом земельних ресурсів 21 жовтня 2004 року, 

вважати недійсним.

ЛАБОРАНТИ 
без д/р, з/п 7000 грн

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ
з/п від 7700 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 6700 грн

ВАНТАЖНИК
з/п від 6000 грн + харчування

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
з/п від 7200 грн + харчування

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

Бориспільське Шосе, буд. 41, корпус Б 
( біля села Проліски)

Тел.: (067)620-56-21

Графік роботи: з 8.00до 17.00, пн–птн

Розвозка з центру м. Бориспіль
(біля кафе «Славутич»)

Соковижимака «Струмок», ручна; електрогазоно-
косилка; бочка харчова, 50 л; казан, чавун, новий, 
10 л; електроплита, спіраль, 2 шт.; швейна машин-
ка «Подольськ», ручна. Тел.: (4595) 050906, 0 68 
6505802.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

Будівництво приватних будинків, котеджів і дач під 
ключ з доставкою і закупкою матеріалів. (Ліц. АВ 
№479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищен-
ня ділянок. Планування території. Земельні роботи: 
виконуємо копання котлованів та озер. Тел.: 0 96 
9918144, 0 95 4431138.

Фрезування, оранка, культивація городів трак-
тором-мінітрактором, розробка ділянок під 
посів, скошування, обприскування хімікатами. 
Тел.: 0 97 2378240, Юрій.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення ветерана кримінально-ви-
конавчої служби, серія УКО №1780, видане на ім’я 
Вончул Миколи Тимофійовича Державним депар-
таментом України з питань виконання покарань 21 
березня 2011 р., вважати недійсним. 

Тел.: (099) 521-68-43, (067) 915-90-31

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

ВОДІЇ категорії  «D»

ОПЕРАТОРИ ПК
Заробітна плата висока, при співбесіді.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Втрачений Державний акт на право власності на 

земельну ділянку, серія ЯБ №043472, виданий на 

ім’я Ворохти Тетяни Іванівни Бориспільським рай-

відділом земельних ресурсів 21 жовтня 2004 року, 

вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 

земельну ділянку, серія ЯЖ №668245, виданий на 

ім’я Родіної Тетяни Юріївни управлінням земельних 

ресурсів у Бориспільському р-ні 27 березня 2009 

року, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 

земельну ділянку, серія ЯЖ №668251, виданий на 

ім’я Юнацького Ігоря Петровича управлінням зе-

мельних ресурсів у Бориспільському р-ні 27.03.2009 

р., вважати недійсним.

Втрачений сертифікат на право на земельну част-

ку (пай), серія КВ №0252274, виданий на ім’я Сови 

Валентини Панасівни, вважати недійсним.

Втрачений сертифікат на право на земельну част-

ку (пай), серія КВ №0310830, виданий на ім’я Сови 

Миколи Потаповича, вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку за право насліду-

вання майна. Тел.: 0 96 9918144. 

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, бе-

тонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.
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1. Видатний український 

історик, громадський діяч, 
Президент Української 
Народної Республіки.

2. Назва збірки поетичних 
творів Тараса Шевченка.

3. Давньогрецька 
назва річки 
Дніпро.

4. « Вільне воїнство», 
об'єднання воїнів-
селян, які жили в 
південних степах
 України біля Дніпра.

5. Столиця України.
6. Символ України.
7. Гора, найвища точка 

України.

Вважають, що популярним у 
всьому світі спінер став завдяки 
журналу Forbes, який назвав його 
«обов'язковою офісною іграшкою 
2017». У багатьох загальноосвіт-
ніх школах США заборонено грати-
ся спінерами як під час занять, так 
і на перервах, оскільки це робить 
велика кількість дітей та гра з ним 
набуває ознак нав'язливого захо-
плення, що відволікає від уроків, 
спілкування у класі з вчителем та 
однолітками.

У кожної людини в дитинстві були 
іграшки, але в кожного покоління во-
ни свої. Виходить, що спостерігаючи 
за прогресом іграшок, можна дослід-
жувати історію людства.

Сьогодні Україну охопила спінеро-
манія. Одні вважають спінер дійсно 
корисною іграшкою, інші — вдалим 
продуктом менеджменту.

Звідки родом?
«Іграшку для непосиди» винайшла 

жінка-вчений із США Кетрін Хеттінгер 
для своєї доньки, яка страждала на 
рідкісну хворобу. Щоб допомогти ди-
тині позбутися стомлюваності м’язів, 
мама і придумала пристрій-антистрес.

Як влаштовано?
Спінер має просту будову: нерухо-

му внутрішню частину і «крила», що 
можуть обертатися навколо своєї осі. 
При цьому їхній вільний рух може 
тривати упродовж певного часу.

Шкода чи користь?
На думку деяких експертів, спінер 

корисний для людей, які ведуть сидя-
чий спосіб життя. Також він допомо-

же позбутися дитині залежності від 
гаджетів і звички клацати пальцями. 
Більшість же психологів вважають, що 
спінер є лише розвагою і не має жод-
ного терапевтичного ефекту. При-
наймні наукових підтверджень його 
користі чи шкоди немає.

Експерти не радять давати спі-
нер маленьким дітям, адже від удару 
іграшка може розсипатися на деталі, а 
малюк їх може проковтнути. Подібний 
випадок був зафіксований у США.

Літні канікули у розпалі. Діти відпочивають: вони катаються на велосипедах, роликах, 
скейтах, граються на майданчиках, ходять у парк і кіно. Після «намотаних» кілометрів не за-
йвим буде сісти і кілька хвилин приділити розумовій гімнастиці, адже важливо не розучи-
тися думати упродовж тривалих вихідних. Пропонуємо нашим маленьким читачам разом з 
«Вістями» збагатитись новими знаннями.

Патріотичний кросворд

Відгадай

Історія іграшок: спінер

Ролики
Першими ролерами у світі вва-Першими ролерами у світі вва-

жають японських ніндзя, які ковза-жають японських ніндзя, які ковза-
ли на бамбукових паличках, щоб ли на бамбукових паличках, щоб 
збільшити швидкість свого ру-збільшити швидкість свого ру-
ху. Визнаним винахідником роли-ху. Визнаним винахідником роли-
ків був бельгієць Джозеф Мерлін, ків був бельгієць Джозеф Мерлін, 
який виготовив ковзани на мета-який виготовив ковзани на мета-
левих колесах у 1760 р. Пізніше ди-левих колесах у 1760 р. Пізніше ди-
зайн жителя Нью-Йорка Джеймса зайн жителя Нью-Йорка Джеймса 
Плімтона став основою для ство-Плімтона став основою для ство-
рення сучасних роликів.рення сучасних роликів.

Катання на роликових ковзанах Катання на роликових ковзанах 
є однією з улюблених літніх є однією з улюблених літніх 
розваг людства упродовж розваг людства упродовж 
століть. Не дивно, адже століть. Не дивно, адже 
під час ковзання трену-під час ковзання трену-
ються м’язи, формуєть-ються м’язи, формуєть-
ся правильна постава, ся правильна постава, 
покращується коор-покращується коор-
динація рухів. До того динація рухів. До того 
ж, розвиваються на-ж, розвиваються на-
вички зосереджувати вички зосереджувати 
увагу, вміння швидко увагу, вміння швидко 
аналізувати ситуацію.аналізувати ситуацію.

В Україні, як і в усьо-В Україні, як і в усьо-
му світі, багато спортшкіл, му світі, багато спортшкіл, 
клубів, пунктів прокату, де клубів, пунктів прокату, де 
навчать основам їзди на роли-навчать основам їзди на роли-
ках. Однак якщо ви вирішили опа-ках. Однак якщо ви вирішили опа-
нувати ролики самостійно, декіль-нувати ролики самостійно, декіль-
ка корисних порад.ка корисних порад.

• Ролики мають бути зручни-• Ролики мають бути зручни-
ми, правильно підібраними по нозі: ми, правильно підібраними по нозі: 
розраховуйте, що обов’язково по-розраховуйте, що обов’язково по-
трібно буде одягати грубу лляну трібно буде одягати грубу лляну 
шкарпетку, щоб не натерти ноги шкарпетку, щоб не натерти ноги 
при їзді. Найкраще купувати роз-при їзді. Найкраще купувати роз-
сувні ролики.сувні ролики.

• Обов’язково мають бути засо-• Обов’язково мають бути засо-
би захисту: наколінники, налокіт-би захисту: наколінники, налокіт-
ники, а в деяких випадках і шолом ники, а в деяких випадках і шолом 
(дітям до 5 років обов’язково).(дітям до 5 років обов’язково).

• Падати слід вперед, адже колі-• Падати слід вперед, адже колі-
на і лікті захищені. Впавши назад, на і лікті захищені. Впавши назад, 
більша ймовірність травмувати більша ймовірність травмувати 
голову, вдарившись потилицею.голову, вдарившись потилицею.

• Тіло при їзді має бути нахиле-• Тіло при їзді має бути нахиле-
не уперед, ноги зігнуті у колінах — не уперед, ноги зігнуті у колінах — 
так забезпечується амортизація так забезпечується амортизація 
під час руху.під час руху.

• Кататися проїжджою части-• Кататися проїжджою части-
ною дороги дуже небезпечно. Бажа-ною дороги дуже небезпечно. Бажа-
но це робити на стадіоні чи у парку.но це робити на стадіоні чи у парку.

• По калюжах, піщаних поверх-• По калюжах, піщаних поверх-
нях, мокрому асфальту кататися нях, мокрому асфальту кататися 
не можна. Вода, пісок псують під-не можна. Вода, пісок псують під-
шипники на роликах, а на мокрій шипники на роликах, а на мокрій 
дорозі збільшується ймовірність дорозі збільшується ймовірність 
падіння.падіння.

• При великій швидкості з роли-• При великій швидкості з роли-
ками впоратися складніше — кон-ками впоратися складніше — кон-
тролюйте швидкість.тролюйте швидкість.

Дізнайтеся ключове слово

Бокс, хокей, бобслей, 
футбол,
Сноуборд і волейбол…
Стадіон, басейни, корт —
Об’єднало слово… 

Кулю шкіряну ганяють,
Лиш одну на полі мають!
По ногах не б’ють — це 
фол!
Називають гру…(спорт) (футбол)
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 НА КУТКУ

 ПРОФЕСІЯ

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

Жителі села Артемівка Грицен-
ко Микола Петрович і Яременко 
Віктор Миколайович займають-
ся копанням і чищенням криниць 
більше 15 років. Кажуть, оскіль-
ки бити свердловини було дорого 
(а це тоді було вручну,  а не як за-
раз), то у їхньому і навколишніх се-
лах, переважно, копали колодязі. 
Наразі ситуація змінилася. В усіх 
селян чи не поголовно є бажання 
і реальна потреба мати свердло-
вину. Представники ремесла по-
яснюють, це дуже зручно, бо та, 
на відміну від традиційної крини-
ці,  дає можливість отримати воду 
практично в будь-якому місці. До 
того ж — у будь-якій кількості.

— Тоді був час, коли люди чи не 
масово купували дачі і обживались, 
— розказує Віктор Миколайович. 
— Тому криниці копали поголовно. 
Наприклад, був такий період, що ми 
їх на тиждень і три викопували.

— А в цілому, звичайно, останні 
років шість, оскільки здоров’я вже 
не те, ми тільки чистимо  криниці, 
— додає Микола Петрович. — Уза-
галі, зараз ніхто не хоче і цим за-
йматися. Лізти в ту багнюку і пра-
цювати в ній не так уже й легко...

Копачі розказують, чищення 
криниці людям, зазвичай, обхо-
диться у 1200 гривень. Проте, на-

приклад, бувають випадки, коли до 
них приходять пенсіонери і про-
сять здешевити послугу на кілька 
сотень. Ті, як кажуть, поводяться 
по-людськи — погоджуються.

— Все залежить від ландшафту, 
проте раніше вода була вище, — 
згадує пан Микола. — Ми тут, на 
Київщині, копали криниці всьо-
го 4-5 кілець, тоді як на Черкащи-
ні, скажімо, колеги і по 12-18 їх за-
кладали… Пригадую, тільки вко-
пались на два кільця, то вже во-

да і з’явилась. Потім іще два у воду 
опускали і все. А от зараз цього не 
вистачає.

З самого початку мул з криниці 
артемівчани витягували у відрах 
по черзі вручну. Потім, аби полег-
шити роботу, придумали дерев’я-
ну триногу. Проте згодом стали 
користуватися переносною спеці-

ально звареною механічною уста-
новкою, до якої кріпився блочок. 
Це пришвидшило виконання ро-
боти в рази. Виходило, якщо пра-
цювали учотирьох з колегами, то 
за один день викопували крини-
цю повністю. А от чистка крини-
ці удвох, разом зі зніманням буди-
ночка для колодязя, розкладан-
ням інструменту та відкачуванням 
води, займає в середньому 2,5 го-
дини. При цьому, як правило, му-
лу з криниці вичищають по одно-

му-півтора кільця, рідше — 2. Про-
те найбільше за весь час, як сказа-
ли чоловіки, мулу було аж 3 кільця.

Як розказують співрозмов-
ники, буває, що опускаєшся чи-
стити криницю, то наче в погріб 
сходами крокуєш, так ті кільця 
порозтягає там.  Зокрема і зем-
ля сиплеться, тож часом треба і 

реставраційні роботи проводи-
ти, бо ж це додаткове джерело 
засмічування…

Цікавлюся, чи є чіткі рекомен-
дації, наскільки часто треба чи-
стити криницю? Бо ж люди, на-
криваючи її, під’єднавши насосну 
станцію, нерідко не зазирають ту-
ди роками. Тим часом відбуваєть-
ся не лише замулення, але й засмі-
чення-застоювання (нерідко і за-
цвітання) води вгорі. А це неабияк 
впливає на смак, саму якість мо-

крого продукту, а також і на здо-
ров’я людей...

— Все, передусім, залежить від 
того, наскільки інтенсивно лю-
дина користується водою, — ка-
же пан Віктор. — Буває, що цілий 
рік і активно, а буває, що на зиму 
криницю закривають (дачники). 
Взагалі, і це всі знають, чим біль-

ше води брати з колодязя, то тим 
вона смачніша, і тим її більше при-
буває... Як правило, за рік чи не в 
кожній криниці одне кільце за-
мулюється повністю. Але бувають 
випадки, особливо, коли крини-
цю тільки викопали, що і через мі-
сяць, якщо ще не швидше, воно 
вже затягується мулом.

Чоловіки переглядаються між 
собою і заходяться гучним сміхом.

— Цкавий випадок трапився з 
нами в одному селі, — коментує 
далі Микола Петрович. — Жін-
ка попросила викопати криницю. 
Ми поїхали подивитися місце і та-
ки взялися за це замовлення. То-
го дня, коли вже мали копати, во-
на перепитує, чи потрібно їй бу-
ти присутньою. Ми сказали, що 
ні, але пообіцяли, коли все закін-
чимо, то їй зателефонуємо. Здали 
ми ту криницю, що вийшла на 6 кі-
лець, але не минуло і тижня, як та 
жінка знов до нас прийшла. При-
сікуючись, питала, де ми поділи 
одне кільце? Ми, пригадую, диву-
ємося, бо не можемо зрозуміти, в 
чому справа. А вона пояснює, що 
всунула в криницю пластмасову 
палицю, аби все переміряти, і з’я-
сувала, що одного кільця не виста-
чає, бо в криниці їх лише п’ять. Хоч 
як ми її не запевняли, що всі кіль-
ця насправді на місці, в чому вона 
переконається навесні, як ми і до-
мовилися, коли прийдемо ту кри-
ницю чистити. «Де ви його діли?» 
— все не вгавала жінка. Вона бу-
ла впевнена, що ми його десь «за-
хавірили», як кажуть. Ви навіть не 
уявляєте, яке в її очах було здиву-
вання, коли ми, згодом працюючи 
поблизу в одного діда, за одним 
махом прийшли почистити кри-
ницю і в неї, а відтак знайшли і так 
зване «зникле шосте кільце».

«У ВОДІ СТОЇТЬ, А ВОДИ ПРОСИТЬ…»
 Через зміни у кліматі за 

останні роки рівень води в 
криницях катастрофічно па-
дає. Виявляється, що мінус 
1—1,5 метра вже далеко не 
межа. «Вісті» досліджували 
тонкощі роботи з водою у 
селах і дізналися, що поряд 
з тотальним мілінням кри-
ниць за рік, як правило, чи 
не кожна з них замулюється 
на одне кільце.

Дуже важливо, копаючи криницю, найпершим пускати найширше кільце. Це потрібно для того, 
щоб наступні кільця не зависали, а це, головне кільце, додатково «різало» землю своєю масою.

Середня вартість викопати 1 
секцію криниці коливається в 
межах 500-600 гривень. Бетонне 
кільце коштує від 350 гривень.

«КРИНИЧНІ ЦІНИ»

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Криниці в містах — річ незвична. Часто 
одна згадка про них здається справж-
ньою екзотикою. Однак у Борисполі кри-
ниць вистачає! Наприклад, на вулиці Ку-
тузова їх можна побачити майже в кож-
ному дворі.

Лише на одному житловому кутку вдало-
ся нарахувати десять. І всі вони не експона-

ти! Воду з кожної добувають не для госпо-
дарських потреб. Кажуть: вживають, не хви-
люючись за її чистоту.

Як розповідають мешканці, в кожній 
тутешній криниці вода відрізняється вміс-
том хімічних елеменів, а відтак і смаком. 
У копаних колодязях переважає вміст со-
лі, а в пробивних — заліза. Що цікаво: лю-
ди настільки звикли до своєї «домашньої» 
води, що сусідська здається їм несмачною. 
Тож часто на кутку трапляються різні казу-
си. Діти місцевої мешканки Любові Кіндра-
тівни, що проживають на Черкащині, при-
їжджаючи в гості, завжди везуть звідти для 
себе бутель води. А Тамара Володимирів-
на пригадує, що в молодості шукала по всій 
околиці підходящу воду для дитячого хар-
чування. Дивина: своєю задоволені, а каші 
«згортаються». Побігли до одних сусідів, до 
інших — та ж історія: для приготування їжі, 
консервацій — те, що треба, а дитячі суміші 
знов на смітник! Знайти потрібну воду таки 
вдалося у криниці на вулиці Польовій.

Є на Кутузова і колодязь-обличчя вулиці. 
Донедавна його жартома називали місцем, 
де можна безкоштовно зачерпнути не одне 

відро «Кока-коли», а трохи згодом і «Пепсі». 
А все тому, що місцева художниця Леся Пе-
трусь, яка проживає навпроти криниці, час 
від часу розмальовувала її в кольори цих 
брендів та зображала емблеми напоїв. Як-
що ж у «корінних» мешканців вулиці такі ви-
дозміни викликали усмішку, то у випадкових 
перехожих відверте здивування. Нині на міс-
ці колишнього «бювету» солодких напоїв ав-
тентична сільська хатинка, теж створена Ле-
сею. Навпроти під черешнею три крісла, на 
яких місцеві збираються, щоб погомоніти і, 
звісно ж, хатинкою помилуватися. Сьогод-
ні тут двоє співрозмовників: Юлія Савченко, 
що проживає у будинку, під парканом якого 
розмістилося місце для спілкування, й Ана-
толій Щербак, що мешкає поруч. Приєдную-
ся до компанії, цікавлюся, скільки років кри-
ниці, коли її востаннє чистили.

«Скільки пам’ятаю себе, стільки й її, — від-
повідає Юлія, — мабуть, вона тут вже років 
50…» «Її викопали після війни, — розпові-
дає пан Анатолій. — Криниця на 11 кіл. За-
лежно від погодних умов рівень води підні-
мається на 4-5, а іноді й усі 6. Там три дже-
рела б’є. Бачив їх, коли чистив. Вигріб тоді 

від сили два відра сміття. Та то давно було, 
ще коли колодязь був відкритим. Зараз він 
закритий, тому туди ніякого непотребу не 
потрапляє — чистити нема потреби. Де те 
сміття візьметься?»

Пан Анатолій починає перераховувати на 
пальцях усі «приватні» криниці й запевняє, 
що в усіх них вода не така смачна, як у цій, 
«вуличній». Буває, сюди на велосипедах чи 
автомобілях з інших районів під’їжджають, а 
раніше, коли святили воду, біля криниці ви-
шиковувалися довгі черги. Траплялися і не-
добросовісні, що крали відра. Тоді «склада-
лися» всією вулицею і купували нове.

«Я не сприймаю бутильованої води. Вва-
жаю, що вона має місце тільки в офісах. Мені 
до вподоби прохолодна, з криниці. Тим паче, 
ця вода не потребує кип’ятіння, — розповідає 
Юлія. — Її діти, які тут живуть, дуже люблять. 
Та й для мене в дитинстві добування води бу-
ло справжнім екстримом. Крутити ручку ко-
лодязя важко, але це хотілося зробити самій, 
без сторонньої допомоги. А взимку, коли кра-
плини падали на сніг, утворювалася справжня 
ковзанка, тому звичайний похід за водою міг 
стати небезпечною пригодою.

МІСЦЕ, ДЕ МОЖНА БЕЗКОШТОВНО 
ЗАЧЕРПНУТИ НЕ ОДНЕ ВІДРО ВОДИ 
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 ФЕСТИВАЛЬ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЗАХІД

 ВІТАЄМО

Олександр МАТВІЄНКО

Організаторами форуму виступи-
ли Центр пам’яткознавства Націо-
нальної академії наук України і Укра-
їнського товариства охорони пам’я-
ток історії та культури, Національний  
історико-етнографічний заповідник 
«Переяслав», Переяслав-Хмельниць-
кий державний педагогічний універ-
ситет імені Григорія Сковороди та Пе-
реяслав-Хмельницька міська рада. 

У виступах учасників зібрання 
(а участь у роботі форуму взяли сто 
дев’яносто науковців) лунали різні 
думки щодо минулого та майбутньо-
го музейної справи. Зокрема, про-
мовцями відзначалося, що міжнарод-
на практика знає багато форм кому-
нікації між музеями. Це конференції, 
симпозіуми, конгреси, стажування, 
семінари, практикуми, конкурси, біє-

нале, фестивалі. У той же час ниніш-
ні виклики змушують музейних пра-
цівників змінювати формат своїх зу-
стрічей. Так виникла ідея провести 
Всеукраїнський музейний форум. На 
ньому працівники музеїв могли по-
спілкуватися, ознайомитися з досяг-
неннями та обговорити нагальні про-
блеми. Ні для кого не секрет, що нео-
фіційно столицею музеїв у нашій дер-
жаві вважається Переяслав. Тож саме 
тут і вирішили проводити всеукра-
їнські форуми. Тому нинішній захід у 
Переяславі — перший, але не остан-
ній. Подібні зібрання вирішено про-
водити один раз на три роки.

Під час форуму були проведе-
ні круглі столи з окремих проблем 
музейної справи, лекції та май-
стер-класи провідних науковців, 
тематичні виставки, а також науко-
во-практична конференція. Зран-
ку відбувалися пленарні засідання, 
робота в секціях, круглі столи, після 
обіду — знайомство з музеями Пе-
реяслава. У рамках роботи форуму 
у двох великих аудиторіях універси-
тету експонувалися картини з циклу 
«Код нації» заслуженого художника 
України Юрія Нагулка. Полотна цьо-
го митця виставлялись у відомих га-
лереях Європи та Америки. 

На підсумковому засіданні учас-
ники форуму прийняли резолюцію, 
в якій, зокрема, вирішили зверну-

тися до міністерства культури Укра-
їни з проханням активно долучати-
ся до участі в подібних зібраннях му-
зейників. Адже музеї та заповідни-
ки є хранителями історичної пам’яті 
народу, зберігачами національної 
культурної спадщини, тому необхід-
но на законодавчому рівні оголоси-
ти мораторій на закриття музеїв та 
закріпити за ними земельні ділян-
ки, на яких вони знаходяться. Зага-
лом у резолюції нараховується біль-
ше 40 пунктів, які стосуються діяль-
ності музеїв.

Під час закриття форуму заступ-
ник міського голови Валентина Гу-
бенко вручила подяки організато-
рам форуму: доктору технічних наук, 
президенту Асоціації музеїв техніч-
ного профілю та співголові оргкомі-
тету форуму Леоніду Гріффену, док-
тору історичних наук, професору, 
академіку Національної академії пе-
дагогічних наук України, ректору 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний універси-
тет імені Григорія Сковороди» Вікто-
ру Коцуру та кандидату історичних 
наук, генеральному директору НІЕЗ 
«Переяслав» Олексію Лукашевичу. 
Вшановуючи пам’ять Героя України, 
фундатора переяславських музеїв 
Михайла Сікорського, учасники за-
ходу відвідали Заальтицьке кладови-
ще та поклали квіти на його могилу.

«СЛАВЕН ГРАД»: 
ЗНОВУ ЛУНАЄ 
БАРДІВСЬКА ПІСНЯ

Олександр МАТВІЄНКО

У липні в Переяславі пройшов ІІ Всеукраїнський фести-
валь авторської творчості «Славен град». Фестиваль три-
вав кілька днів. Барди, які завітали до нашого міста, ма-
ли можливість взяти участь у відзначенні свята Купайла, 
яке проходило на лузі понад Трубежем. Вони презентува-
ли «Славен град» кількома піснями на купайлівській сцені.

Минулого року фестиваль відбувся у Народному центрі культури 
«Зустріч». Цьогорічне дійство перемістилося на природу, в зону від-
починку розважального комплексу «Стара гребля», який також зна-
ходиться на живописному березі річки Трубіж. Програма фестива-
лю була насиченою. Виступали окремі виконавці та музичні колек-
тиви, був проведений конкурс дитячої творчості, учасники заходу 
побували на екскурсіях переяславськими музеями та на торговому 
ярмарку. Не обійшлося без традиційних вечірніх посиденьок біля 
вогнища з гітарою по колу і смачним кулешем для всіх охочих.

Серед учасників «Славен граду» були представники із Запо-
ріжжя, Енергодару, Києва. Столичні виконавці — члени орга-
нізації «Сонячні барди» — порадували глядачів власними, на-
родними та оперними творами. Солідним складом артистів був 
представлений сусідній Бориспіль. Так, лідер рок-гурту «Ра-
на Рідібунда» Дмитро Футорний справив неабияке враження 
сильним голосом та філософськими піснями. Журналістка Тетя-
на Підгурська полонила публіку ліричними піснями про рідний 
Бориспіль. Ще два музиканти, тезки Олександри, вдало імпро-
візували на флейтах, супроводжуючи виступи бардів-гітаристів. 
Не залишилися осторонь сцени й місцеві виконавці з Переясла-
ва та Циблів. Повний концерт дав переяславський гурт «Драба-
дан». На заході працював вільний мікрофон, тож продемонстру-
вати своє вміння мали можливість усі охочі.

Помітною подією фестивалю став виступ харківського автор-
ського театру-студії «Альтернатива» під керівництвом режисе-
ра Віталія Чайки.  Актори театру — люди з обмеженими можли-
востями — презентували виставу «З чого виникає кохання», яка 
була надзвичайно тепло прийнята публікою.

Загалом фестиваль «Славен град» пройшов на відмінно. У 
планах організаторів провести в Переяславі фестиваль дитячої 
авторської творчості, де б діти з усіх куточків України презенту-
вали свої пісні, вірші та інші здобутки в царині творчості.

УНІКАЛЬНИЙ МУЗЕЙНИЙ 
ФОРУМ У ПЕРЕЯСЛАВІ

 Днями до Переяслава на 
перший Всеукраїнський му-
зейний форум завітали пред-
ставники музейної справи з 
усіх куточків України. Захід 
був приурочений до 1110-ї 
річниці від першої літописної 
згадки про місто. На сцені бориспілька Тетяна Підгурська.На сцені бориспілька Тетяна Підгурська.
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Валерій ГІРЧЕНКО

Андрій є вихованцем відомої на 
всю Україну дитячо-юнацької фут-
больної школи «Княжа» (Щасливе), 
що у Бориспільському районі. Піс-
ля її закінчення п’ять років висту-
пав у складі бориспільського «Бо-
рисфена». Взимку 2008 Запорожан 
перейшов у «Олександрію» з одно-
йменного міста в Кіровоградській 
області. Разом з колективом подо-
лав шлях від першої ліги чемпіо-
нату України до середняка україн-
ської Прем’єр-ліги(УПЛ), учасника 
Ліги Європи. До слова, у футболіс-
та вже є перемоги на міжнародній 

арені. У 2007 і 2009 роках він, під 
знаменами студентської збірної 
України, вигравав золоті медалі 
Всесвітньої літньої Універсіади. 

— Андрію, невдовзі «Олексан-
дрія» гратиме матчі футбольної 
Ліги Європи? Який настрій перед 
відповідальними поєдинками?

— «Олександрія» вдруге бра-
тиме участь у європейських куб-
ках. Для містян — це справжє свя-
то футболу. Минулого сезону висту-
пили вкрай невдало: у двох матчах 
поступилися хорватському «Хайду-
ку» 0:3, 1:3. На мою думку, не виста-
чило міжнародного досвіду. Цього 
сезону гратимемо з переможцем 
пари «Астра» (Румунія) — «Зіра» 
(Азербайджан). Вважаю, що супер-
ник нам під силу, повинні виходити 
і перемагати його.

— Вас можна назвати в «Олек-
сандрії» футболістом з найбіль-
шим міжнародним досвідом?

— Вам видніше. Двічі вигра-
вав Всесвітню Універсіаду в скла-
ді студентської збірної України. То 
були незабутні враження. Відчу-
вав гордість за країну, коли зву-
чав національний гімн. Звичай-
но, матчі проти іноземних ко-
манд мають свою специфіку. Су-

перники грають у різний футбол, 
до якого треба призвичаюватися. 
Крім того, важлива психологічна 
стійкість. Минулорічні поєдинки 
проти «Хайдука» додали гравцям 
«Олександрії» впевненості. 

— Ще нещодавно «Олексан-
дрія» виступала у першій лізі 
чемпіонату України, а сьогодні 
дає бій в УПЛ київському «Дина-
мо» і донецькому «Шахтарю». Го-
тові до нових випробувань? 

— «Олександрія» довго йшла до 
цієї мети. Команда ставала бронзо-
вими призерами першої ліги. Через 
рік — срібними, потім було чемпі-
онство, завоювання путівки до елі-
ти. Це все не трапилось спонтан-
но. У минулому сезоні нам вдалося 
посісти шосте місце в УПЛ, здобу-
ти путівку в Лігу Європи. На мій по-
гляд, вдало ми виступили і у Кубку 
України сезону 2016/17. Вірні олек-
сандрійські вболівальники подя-
кували команді за сезон. Усі хлоп-
ці старалися, на сто відсотків відда-
валися боротьбі. На повагу заслу-
говує тренерський штаб, персонал 
клубу. Я вважаю, що у майбутньому 
«Олександрія» готова до нових зви-
тяг на смарагдовому газоні. У нас 
єдиний міцний моноліт. Команда ві-
рить у свого тренера Володимира 
Богдановича Шарана.

— А для Вас особисто, яким ви-
дався минулий сезон?

— Чесно кажучи, дуже непро-
стим. З одного боку, яскраві пере-
моги та результативні матчі, мож-
ливість спробувати свої сили в Лізі 
Європи, а з другого, травми, розча-
рування та червона картка на фі-
ніші року складають суперечливе 
враження. Маю надію, що новий се-
зон принесе більше приємних мит-
тєвостей. На це сподіваюся не лише 
я, а й уся команда.

— Чи суттєвими були кадрові 
зміни у складі «Олександрії» у не-
тривале літнє міжсезоння? 

— За це питання відповідає го-
ловний тренер. Скажу, що пішло 
небагато виконавців, і кістяк коман-
ди зберігся.

— Можна сказати, що склад 
уже награний? Або ж футболіс-
там ще належить завоювати 
право бути основним?

— Прийшли нові гравці, яким по-
трібен час для того, щоб влитись у 
колектив, але тренери знають, як 
зробити це якомога швидше. Сто-
совно того, хто є основним, то ска-
жу, що всі рівні, і абсолютно кожен 
футболіст може завоювати право 
вийти на поле зі старту.

— У Вашому активі є забитий 
м’яч у ворота гранда вітчизня-
ного футболу київського «Дина-
мо». Пам’ятаєте ту зустріч?

— Грати проти «Динамо», «Шахта-
ря», «Дніпра» завжди відповідально. 

Звичайно, я пам’ятаю той матч. Дуже 
приємно відзначатись у ворота ко-
манди, яка двічі вигравала Кубок єв-
ропейських кубків, але ми тоді про-
грали, тому більше, окрім голу, нічо-
го приємного і не пригадати.

— Що означає бути капітаном 
команди з невеличкого міста, де 
кожен знає кожного?

— Справді, впізнають на вули-
ці. Вітаються, запитують, як справи і 
про перепетії останнього матчу, на-
віть люди, яких не знаю взагалі. Але 
то додаткова відповідальність. Розу-
мію, що фальшивити, грати в півси-
ли не можна. На полі треба вигляда-
ти так, щоб наступного дня не було 
соромно подивитися людям у вічі.

— Свого часу Ви залишили по-
мітний слід у бориспільському 
«Борисфені». Що зараз пов’язує 
вас з Борисполем?

— Багато що. В Олександрії я жи-
ву в орендованій квартирі, а у віль-
ний час їду до Борисполя, де маю 
власне житло і де разом з дружи-
ною і дітьми мешкаємо постійно. 
Бориспіль мені подобається. Тихе 
зелене містечко, почуваюся у ньо-
му вельми комфортно.

— Андрію, Вам 34, вішати бут-
си на цвях ще не збираєтесь?

— Подивлюся, як буде далі. Але 
завершувати кар’єру футболіста ще 
не думаю. Не сказав свого остан-
нього слова на полі.

 Андрій Запорожан — 
жива легенда «Олексан-
дрії», улюбленець публіки, 
капітан команди, який веде 
за собою партнерів. Про 
футбольне життя-буття 
Андрій із задоволенням 
розповів в інтерв’ю нашому 
кореспонденту.

Андрій Запорожан:Андрій Запорожан:  
«РОЗУМІЮ, ЩО ФАЛЬШИВИТИ, «РОЗУМІЮ, ЩО ФАЛЬШИВИТИ, 
ГРАТИ В ПІВСИЛИ НЕ МОЖНА»ГРАТИ В ПІВСИЛИ НЕ МОЖНА»
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Враховуючи пропозиції постійної комісії сільської ради з пи-
тань бюджету, фінансування, соціально-економічного розвит-
ку, відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 8.3 
статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статей 
265, 266, 267, 268, 269 Податкового Кодексу України зі змі-
нами та доповненнями, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 
зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого само-
врядування, сесія Рогозівської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити на 2018 рік на території Рогозівської сіль-

ської ради наступні види місцевих податків:
1.1. Податок на майно, в складі якого:
1.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки (згідно з додатком 1);
1.1.2. плата за землю ( згідно з додатком 2);
1.1.3. транспортний податок (згідно з додатком 3).
1.2. Єдиний податок (згідно з додатком 3).
2. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Рогозів-

ської сільської ради rogoziv.rada.org.ua та у 10-денний термін 
направити копію рішення до Бориспільського відділення Бро-
варської об’єднаної державної податкової інспекції Головного 
управління Державної фіскальної служби у Київській області.

3. Це рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по-

стійну комісію з питань бюджету, фінансування, соціально-
економічного розвитку.

Сільський голова    І.П.Овсієнко
с. Рогозів 13 липня 2017 року  № 360 -23-VІІ

Додаток 1 
до рішення Рогозівської сільської ради

від 13.07.2017 року № 360 -23-VІІ 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Визначити наступні особливості справляння податку на не-

рухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Ро-
гозівської сільської ради:

1. Визначити об’єкт оподаткування, базу оподаткуван-
ня, платників податку, податковий період та інші обов’яз-
кові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, згідно із статтею 266 Податкового ко-
дексу України.

2. Пільги із сплати податку

2.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової неру-
хомості, в тому числі їхніх часток, що перебувають у влас-
ності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їхньої кількості — 
на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їхньої 
кількості — на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому 
числі їхніх часток (у разі одночасного перебування у власно-
сті платника податку квартири/квартир та житлового будин-
ку/будинків, у тому числі їхніх часток) — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий по-
датковий (звітний) період (рік).

2.2. Звільняються від оподаткування:
а) об'єкти нерухомості, які перебувають у власності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, а також 
організацій, створених ними в установленому порядку, що пов-
ністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету 
чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релі-
гійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано 
у встановленому законом порядку, та використовуються ви-
ключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включа-

ючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігій-
ними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, 
лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється 
виробнича та/або господарська діяльність.

в) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають 
у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

г) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
д) гуртожитки;
е) житлова нерухомість, непридатна для проживання, в 

тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згід-
но з рішенням сільської ради;

є) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що 
належать:

— дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклу-
вання, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до 
закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матеря-
ми (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

— багатодітним сім’ям, не більше одного такого об’єкта на 
сім’ю;

— учасникам антитерористичної операції та членам їх сі-
мей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, не 
більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

ж) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються 
суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, 
що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах 
та на ринках;

з) об’єкти нежитлової нерухомості, розташовані на землях 
промисловості та транспорту, які використовуються для роз-
міщення та експлуатації основних фондів, підсобних і допо-
міжних будівель та споруд промислових підприємств, їх під'їз-
них шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових 
будівель, інших споруд;

и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробни-
ків, призначені для використання безпосередньо у сільсько-
господарській діяльності;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закла-
дів незалежно від форми власності та джерел фінансування, 
що використовуються для надання освітніх послуг.

2.3. Ставки податку
2.3.1. Ставка податку для об’єктів житлової та /або нежит-

лової нерухомості, що перебувають у власності суб’єктів гос-
подарської діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб — під-
приємців), встановлюється у розмірі: 

— 2% від розміру мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня податкового (звітного) року, за 1 ква-
дратний метр бази оподаткування — для об’єктів;

2.3.2. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що пе-
ребувають у власності фізичних осіб, встановлюється у розмірі:

— 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня податкового (звітного) року, за 1 ква-
дратний метр бази оподаткування.

2.3.3. Для господарських (присадибних) будівель, допоміжних 
(нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, 
літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бой-
лерні, трансформаторні підстанції тощо, які розташовані на одній 
земельній ділянці з житловим будинком, ставка податку встанов-
люється у розмірі – 0% від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за 1 
квадратний метр бази оподаткування, не залежно від зонування.

Секретар Рогозівської сільської ради  Л.І.Киливник 
Головний бухгалтер Рогозівської сільської ради О.Б.Овсюхно 

Додаток 2 
до рішення Рогозівської сільської ради

від 13.07.2017 року №360 -23-VІІ 

Плата за землю
1. Визначити наступні особливості справляння земельного 

податку на території Рогозівської сільської ради:

1.1. Визначити платників земельного податку, об’єкти опо-
даткування, базу оподаткування, податковий період та інші 
обов’язкові елементи, згідно із статтями 269-271, 281-287 По-
даткового кодексу України.

1.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нор-
мативну грошову оцінку яких проведено 

1.2.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну гро-
шову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходжен-
ня), встановлюється: 

1.2.1.1. за земельні ділянки сільськогосподарського при-
значення — у розмірі 1 (одного) відсотка від їхньої норматив-
ної грошової оцінки;

1.2.1.2. за земельні ділянки для будівництва та обслугову-
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд — 
у розмірі 0,06 (нуль цілих шість сотих) відсотка від їхньої нор-
мативної грошової оцінки;

1.2.1.3. за земельні ділянки іншого призначення — у розмі-
рі 1 (одного) відсотка від їхньої нормативної грошової оцінки.

1.2.3. Ставка податку встановлюється у розмірі 5 (п’ять) відсо-
тків від їхньої нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, 
які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарю-
вання (крім державної та комунальної форм власності).

1.2.4. Ставки земельного податку за земельні ділянки, роз-
ташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову 
оцінку яких не проведено:

1.2.4.1. за земельні ділянки, розташовані за межами насе-
лених пунктів, встановлюється у розмірі 5 (п’ять) відсотків від 
нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Київській 
області; 

1.2.4.2. для сільськогосподарських угідь — встановлюється 
у розмірі 5 (п’ять ) відсотків від нормативної грошової оцінки 
одиниці площі ріллі по Київській області.

1.3. Встановити, що на території Рогозівської сільської ради 
застосовуються пільги щодо сплати земельного податку, згідно 
із статтями 281 та 282 розділу ХІІ Податкового кодексу України. 

2. Встановити такі особливості справляння орендної плати 
на території Рогозівської сільської ради:

2.1. Визначити платників податку, об’єкт оподаткування, 
податковий період та інші обов’язкові елементи орендної пла-
ти, згідно із статтею 288 Податкового кодексу України.

2.2. Розмір орендної плати встановлюється за договором 
оренди, але річна сума платежу:

2.2.1. не може бути меншою розміру земельного податку, 
встановленого для відповідної категорії земельних ділянок;

2.2.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної гро-
шової оцінки.

3. Індексація нормативної грошової оцінки визначається 
згідно із вимогами статті 289 Податкового кодексу України.

Секретар Рогозівської сільської ради   Л.І.Киливник 
Головний бухгалтер Рогозівської сільської ради О.Б.Овсюхно

 
Додаток 3

до рішення Рогозівської сільської ради
від 13.07.2017 року № 360 -23-VІІ 

Транспортний податок
Визначити, що транспортний податок на території Рогозів-

ської сільської ради справляється у розмірі та у порядку, вста-
новленому статтею 267 Податкового кодексу України.

Єдиний податок
2. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізич-

них осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність 
на території Рогозівської сільської ради, залежно від виду гос-
подарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

2.1. для першої групи платників єдиного податку — 10 від-
сотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2.2. для другої групи платників єдиного податку — 20 відсо-
тків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої зако-
ном на 1 січня податкового (звітного) року.

2.3. База оподаткування, податковий період та інші обов’яз-
кові елементи єдиного податку визначаються згідно із статтями 
291, 294-296 глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Секретар Рогозівської сільської ради   Л.І.Киливник
Головний бухгалтер Рогозівської сільської ради      О.Б.Овсюхно

Рогозівська сільська рада Бориспільського району Київської області
РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків на території Рогозівської сільської ради на 2018 рік
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Технології
 ЗАХИЩАЄМО КОМП'ЮТЕР

 МІСТОБУДУВАННЯ

Сергій КРУЧИНІН

27 червня в Україні та Росії, а потім 
і в інших країнах, з’явився комп’ю-
терний вірус-вимагач, що блокував 
доступ до даних та вимагав 300 до-
ларів за розблокування. Сервіси 
Укрпошти, наприклад, не працюва-
ли більше двох тижнів — у відділен-
нях через це не приймали платежі 
від населення, а на сайті не можна 
було відстежити пересилання. 

Вірус назвали Petya, що не зов-
сім правильно. Оригінальний Petya 
з’явився минулого року і поширю-
вався через поштовий спам-лист 
(або т.зв. «фішинговий» лист; ре-
зюме співробітника — по кліку на 
нього відкривалася програма, що 
запитувала права адміністратора. 
Якщо людина погоджувалася, про-
грама перезаписувала завантажу-
вальну область жорсткого диску 
і просила перезавантаження, піс-
ля чого користувач бачив повідом-
лення про блокування: «Ви стали 
жертвою віруса-вимагача Petya» 
— і пропозицію заплатити 300 до-
ларів з інструкцією, як це зробити).

 Не натискайте на вкладені 
файли у підозрілих листах, 
особливо від людей, яких ви 
не знаєте. Якщо можливо, 
подзвоніть і запитайте, що 
саме вам відправили.

«Вірус 27 червня» відрізняєть-
ся від Petya — він не лише бло-

кує, а й шифрує дані, а також 
має додаткові механізми роз-
повсюдження локальною мере-
жею (якщо у вас на роботі кілька 
комп’ютерів можуть обмінювати-
ся інформацією між собою — це і 
є локальна мережа).

 Якщо після перезавантажен-
ня комп’ютер показує вікно 
блокування і повідомлення 
про шифрування даних, 
необхідно негайно вимкнути 
його і звернутися до спеціа-
ліста — щоб скопіювати ще 
не зашифровану інформа-
цію з диска через інший 
комп’ютер.

 Не пересилайте гроші. Як 
правило, пошту зловмисни-
ків заблоковано і ключів роз-
шифровки ви не отримаєте.

Останній вірус, написаний 
висококваліфікованими про-
грамістами, націлено на бізнес 
— страждають від нього кор-
порації. Поширення на різні 
країни контролювати теж немож-
ливо — адже ділові контакти меж 
не мають.

5 липня хакери проявили ак-
тивність — зняли з біткоін-гаман-
ця (анонімна криптовалюта) 10 ти-
сяч доларів, які туди встигли пе-
рерахувати, та запропонували за 
250 тисяч доларів купити універ-
сальний код, що дозволить роз-
шифрувати дані на всіх зараже-
них комп’ютерах. Проте спеціа-
лісти вважають, що розшифров-
ка файлів більше 1Мб неможлива. 
Згадаймо, у травні світ охопила 
паніка через вірус WannaCry (або 
WCry). Тоді злочинці зароби-
ли на ньому більше шести тисяч
 доларів.

Проте від кіберзлочинців страж-
дають не лише корпорації, а й малі 
підприємства та окремі користу-
вачі. В світі поширюються випад-
ки, коли з рахунків фірми зника-
ють гроші. Часто зараження спе-
ціальним вірусом відбувається 
через пошту (щось натиснути, ска-
чати) чи Інтернет (щось зберегти 
в себе). Це може бути якесь поси-
лання, може бути файл — напри-
клад, з вигляду звичайний раху-
нок, резюме, прайс. В одних ви-
падках дані шифруються і вимага-
ється викуп, в інших вірус вносить 

зміни до бухгалтерської програми 
і підміняє реквізити отримувача 
платежа у рахунках. Буває, що зло-
вмисники підкидають в офіс свою 
флешку. Як тільки така флешка 
включається, вірус охоплює всю 
локальну мережу.

 На підприємстві бажано, щоб 
комп’ютер бухгалтера був 
відключений від Інтернету 
(крім інтернет-банкінгу) та 
локальної мережі.

 Фірмі варто мати серйозного 
системного адміністратора, 
який проводитиме тренінги 
з безпеки серед працівників, 
оновлюватиме ПЗ та заборо-
нить доступ адміністратора 
до комп’ютерів мережі.

 Регулярно оновлюйте опера-
ційну систему, розробники 
постійно виправляють у них 
слабкі місця.

 Будьте обережні з макроса-
ми в документах та з невідо-
мими файлами.

 Встановіть антивірус та 
оновлюйте його.

 Робіть резервну копію даних.

Що таке резервна копія
Зробіть резервну копію тих да-

них, які ви не хочете втратити. В 
основному, це документи, фото, 
та відео, закладки браузера з улю-
бленими сайтами.

Документи можна додатко-
во зберігати онлайн. Наприклад, 
просто робити це на Гугл-диску. 
При реєстрації в сервісах Google 
кожен безкоштовно отримує 
15 Гб місця (якщо у вас пошта gmail 
чи смартфон на Android, то акаунт 
уже є). На віртуальний диск заван-
тажте документи. Як зручний бо-
нус, отримаєте до них доступ з усіх 
своїх пристроїв. Безкоштовних 15 
Гб вистачить на сто тисяч вордів-
ських файлів.

Фото зі смартфона можна на-
пряму зберігати в Гугл-фото (для 
Android та iOS). При незначному 
стисненні якості фото ви отрима-
єте безлімітний простір. Папки з 
домашніми альбомами чи фото з 
відпочинку перепишіть вдома на 
DVD-диски й сховайте в шафу.

Закладки браузерів нікуди не 
дінуться і будуть доступні з усіх 
ваших гаджетів, якщо витрати-
ти кілька хвилин на авторизацію і 
синхронізацію в улюбленій Opera, 
Mozilla тощо.

• • •
Наше життя вже неможливо уя-

вити без комп’ютерів та Інтерне-
ту. Відповідно, це є слабкістю су-
часного світу, яку в своїх поганих 
цілях намагаються використа-
ти зловмисники. Хтось із них так 
бореться з корпораціями і сис-
темою, а хтось хоче просто заро-
бити. Крім того, стрімко розви-
ваються реальні кіберармії США, 
РФ, Ісламської Держави. Не ви-
кликає сумнівів, що наступна сві-
това війна буде кібервійною, і 
сьогодні Україна виступає у яко-
сті одного з випробувальних май-
данчиків — пам’ятаєте хакерську 
атаку на «Прикарпаттяобленер-
го» у грудні 2015 року, коли без 
світла залишилася Івано-Фран-
ківська область? І якщо ми нічо-
го не можемо зробити на такому 
рівні, то варто витратити трошки 
часу принаймні на свою особисту 
кібербезпеку — і не хвилюватися 
за гроші та дані, адже сучасні тех-
нології створені, щоб зробити світ 
цікавішим.

Не забувайте читати «ВІСТІ» в 
Інтернеті. Ви були на нашій сто-
рінці у Facebook? Там завжди є щось 
цікаве з життя Борисполя та Ки-
ївщини — fb.com/vistisite

ЯК УБЕРЕГТИ СВОЮ ІНФОРМАЦІЮ 
(ТА ГРОШІ) ВІД ВІРУСІВ

 Наш комп’ютеризова-
ний світ навіть на побу-
товому рівні вимагає від 
кожного знання основ кі-
бербезпеки. Звучить сер-
йозно — на ділі досить 
просто. Головне слабке міс-
це комп’ютера — людина, 
яка ним користується. Що 
ж за кіберзлочинці, віруси 
і як при цьому залишатися 
спокійним?

Bird-street (Пташина вулиця) у 
Лондоні нещодавно стала відо-
мою завдяки новітнім технологіям 
містобудування. Британська ком-
панія Pavegen встановила на од-
ній з пішохідних доріжок 107 кв.м 
покриття з вбудованими генера-
торома руху. Кожна трикутна сек-
ція з довжиною сторони 50 см пе-
ретворює енергію від людських 
кроків в електроенергію, що вико-
ристовується для освітлення, ство-
рення звукового ефекту пташино-
го співу та роботи Bluetooth-датчи-
ків. Крокуючи вулицею, пішоходи 

через свій смартфон можуть спо-
стерігати, скільки енергії вони ви-
робляють, і отримувати за це спе-
ціальні знижки на покупки. На ву-
лиці також встановлено високотех-
нологічну лавочку ClearAir компанії 
Airlabs, що всмоктує і очищає місь-
ке повітря. Лондонські посадовці 
відзначають, що концепція розум-
ної вулиці, що тестується на Бьорд-
стріт, в майбутньому буде адапту-
ватися по всій британській столиці.

• • •
Китайці намагаються мислити 

глобальніше. Італійський архітек-

тор Стефано Боері (творець відо-
мої концепції «вертикального лі-
су», втіленої ним у Мілані та Швей-
царії) до 2020 року має реалізувати 
у Китаї свій новий суперпроект. Мо-
ва йде про ціле «місто-ліс» в окру-
зі Лючжоу. Цей пілотний проект бу-
ло розроблено на замовлення де-
партаменту містобудування округу. 
Для майбутнього життя людей бу-
де створено всю необхідну міську 
інфраструктуру — житлові будинки, 
офіси, лікарні та школи. Джерелами 
електроенергії стануть геотермаль-
ні джерела та сонячні панелі, що 
встановлять на даху кожної будівлі.

Місто майбутнього буде потопа-
ти в деревах, які ростимуть не ли-

ше в парках і скверах, а й на фаса-
дах і дахах будівель. Заплановано 
висадити 40 тисяч крупних дерев 
та майже мільйон різноманітних 
рослин більше ніж ста видів. Згідно 
з розрахунками, ця зелень зможе 
щороку поглинати 10000 т СО2 та 

55 т інших забруднюючих речовин, 
виділяючи при цьому 850 т кисню.

Місто розраховано на 30 тисяч 
мешканців. Сполучення з мегаполі-
сом Лючжоу (півтора мільйона меш-
канців) забезпечить залізнична лі-
нія та траса для електромобілів.

ЕКОЛОГІЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

Проект «вертикального лісу» у Китаї.Проект «вертикального лісу» у Китаї.
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ОВНИ. Вдалий час для 
прийняття важливих рі-
шень. Не завадить диплома-
тичність і врівноваженість. 
У боротьбі за місце під сон-
цем постарайтеся не стати 
жертвою інтриг.

ТЕЛЬЦІ. Сприятливий 
тиждень для натхненної, про-
дуктивної праці. Вам необхід-
но мобілізувати всі свої сили 
для рішучого прориву. Але 
не варто забувати і про пов-
ноцінний сон та відпочинок.

БЛИЗНЯТА. Захищай-
те свої інтереси, не йдіть на 
поступки, це підвищить ваш 

авторитет. Але при цьому 
залишайтесь щирими та до-
брозичливими. 

РАКИ. Ваша активність 
буде обмежена об'єктивни-
ми причинами. Не пливіть 
проти течії, не гладьте про-
ти шерсті — саме ця тактика 
приведе вас до найкращого 
результату.

ЛЕВИ. Настав час для ак-
тивної діяльності, не бійте-
ся змін, налагоджуйте ділові 
зв'язки і не лінуйтеся тільки 
тому, що літо. Будьте уважни-
ми та обережними, можливі 
дрібні, але прикрі помилки.

ДІВИ. На роботі може 
трохи ускладнитися ситуа-
ція. Доведеться шукати ком-
проміс між сімейними та 
професійними обов'язками. 
Не зіпсуйте стосунки з коле-
гами та родичами.

ТЕРЕЗИ. Незважаючи на 
ймовірні труднощі, муси-
те рухатися вперед, шука-
ючи альтернативні рішен-
ня, оминаючи приховані пе-
решкоди. Зараз важливо не 
нервувати й не робити за-
йвих рухів.

 
СКОРПІОНИ. Подолав-

ши труднощі минулого тиж-

ня, підніметеся на новий 
щабель кар'єри та твор-
чості. Зірки обіцяють успіх 
і навіть прибуток. А вихід-
ні дозволять вам нарешті 
відпочити.

СТРІЛЬЦІ. Постарайте-
ся взяти себе в руки, не роз-
порошувати свій час та си-
ли на різні дрібниці. Постав-
те перед собою чітку мету, 
і працюйте над тим, щоб до 
неї наблизитись.

КОЗОРОГИ.  Настав час 
продемонструвати прихо-
вані таланти. Однак якісь не-
передбачені обставини мо-

жуть зіпсувати ваші плани. У 
вихідні не реагуйте аж над-
то бурхливо на зауваження.

ВОДОЛІЇ. Досить неспо-
кійний тиждень для ділової 
кар'єри. Однак імовірна по-
ява захисника або прихиль-
ної до вас впливової особи. 
Можна чекати поліпшення 
матеріального становища.

РИБИ. Вдалий тиждень. 
Ви сповнені сил та енергії і 
готові вирішити одразу кіль-
ка проблем. І все ж не над-
то перенапружуйтеся. Від-
городіть себе від зайвого 
спілкування.

Астрологічний прогноз на 24 — 30 липня

Наостанок

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

ПОТРІБЕНПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
ВИМОГИ: вища освіта, д/р від 3 років, знання 1:С 8.

Тел.: 067-353-61-17


